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RESUMO 

 

Uma das principais prescrições para o ensino de língua inglesa contida nos documentos 

oficiais da educação nacional (BRASIL, 1998; 2000; 2017) refere-se a um ensino que reúna 

saberes e profissionais para uma formação humana integral. Somado a isso, a nossa 

experiência no ensino de inglês e no Grupo de Estudos em Letramento, Identidade e 

Formação Docente nos impulsionou a uma investigação que revelasse não somente como este 

desafio do ensino de inglês é compreendido pelo professor de inglês. Assim, levantamos o 

seguinte questionamento: Como o ensino de língua inglesa é representado em textos 

(autobiografia e diário dialogado) produzidos por dois professores de inglês de uma escola 

pública? Com isso, este estudo tem o objetivo principal de analisar as representações acerca 

do ensino língua inglesa na escola pública a partir de textos de dois professores de inglês. Para 

fundamentar a análise dos dados, ancoramo-nos na junção que estabelecemos entre três linhas 

teóricas (o Interacionismo Sociodiscursivo, Ergonomia da Atividade Francesa e Clínica da 

Atividade), que tem o mesmo referencial teórico de base, pautando-se em estudiosos como 

Vygotsky e Bakhtin, com relação às questões de ordem psicológica e de linguagem, 

respectivamente. O corpus desta pesquisa, que é um estudo de caso, é composto por textos, a 

saber, autobiografias e um diário dialogado, produzidos por dois professores de língua 

inglesa. A análise dos dados se concentrou na investigação das representações presentes no 

conteúdo temático e nas modalizações inscritas no diário dialogado e nas vozes dos relatos 

autobiográficos dos professores-participantes. Os dados mostram, dentre outras coisas, que as 

vozes nas autobiografias apontaram para uma valorização da escrita de si, da pesquisa como 

instrumento de reconfiguração do trabalho do professor, além da referência ao uso de 

ferramentas como atrativo para o ensino e aprendizagem de inglês. Em relação ao conteúdo 

temático, há ênfase na concepção do ensino como atividade direcionada (AMIGUES, 2004), 

principalmente aos alunos, nas várias situações de impedimento registradas no diário e em seu 

papel de promover a reflexão crítica sobre o ensino. As avaliações mais frequentes nos textos 

analisados são aquelas que se baseiam em critérios do mundo subjetivo (modalizações 

apreciativas) e versam sobre o papel dos alunos, com ênfase para o seu comportamento, e do 

professor de inglês, além de mostrar as ferramentas como influência na (re)organização do 

ensino. A análise dos elementos constitutivos do trabalho do professor ratificou algumas 

representações, como a importância das ferramentas no trabalho do professor, mas enfatizou 

também o ensino como tarefa de um só, já que o professor não aponta para representação do 

ensino com base nos coletivos. Em suma, as representações dos professores-participantes 

sobre o ensino de língua inglesa assemelham-se à concepção do trabalho do professor 

proposta por Machado (2009), que coloca os instrumentos como elo entre professor, ensino e 

outrem. No entanto, as menções a outrem nos textos dos professores estão restritas aos alunos. 

 

Palavras-chave: Representações; Ensino; Escola pública; Língua inglesa; Autobiografia; 

Diário dialogado. 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

One of the main precepts for English teaching in the official documents of Brazilian education 

(BRASIL, 1998; 2000; 2017) refers to gather knowledge and professionals for integral human 

education. Also, our experience in English teaching and studies in the Research Group in 

Literacy, Identity and Teacher Training propelled us to study not only how this challenge is 

understood by the English teacher. Thus, we bring the following question: How English 

teaching is represented in autobiographical texts (autobiography and dialogue journal) written 

by two English teachers in a public school? Therefore, this study aims at analyzing 

representations on English teaching in the public school from texts by two English teachers. 

In order to substantiate the data analysis, this study was based on the blend of three theoretical 

perspectives (Sociodiscursive Interactionism, French Activity Ergonomics and Clinic of 

Activity), which are grounded on the same theoretical basis, such as Vygotsky‟s and 

Bakhtin‟s works regarding psychology and language points, respectively. This is a study case 

and the corpus consists of autobiographical texts written by two English teachers. The data 

analysis aimed at researching representations showed in the theme and modalization found in 

the dialogue journal, and the voices registered in the teachers‟ autobiographies. The data 

showed that the voices in the autobiographies focus on the appreciation of writing the self, the 

research as an instrument of the teacher‟s work reconfiguration, and the use of tools as 

appealing for English teaching. Regarding the theme, there is a focus on the concept of 

teaching as an activity directed (AMIGUES, 2004) mainly to students, as well as on the 

various situations of conflicts registered in the journal, and its role in generating critical 

thinking about teaching. The most common evaluations in the analyzed texts are the ones 

based on elements from the subjective world (appreciative modalization) and highlight the 

students‟ and teacher‟s role, and show the tools influence on teaching (re)organization. The 

analysis of the elements of the teacher‟s work reinforced representations like the importance 

of tools, but also emphasized teaching as one-person task, once the teachers do not point to 

teaching based on the collectives. In short, the teachers‟ representations about English 

teaching resemble the teacher‟s work conception by Machado (2009), which understands the 

tools as links between the teacher and others. However, the mentions to others in the teachers‟ 

texts directs only to students. 

 

Keywords: Representations; Teaching; Public school; English; Autobiography; Dialogue 

journal. 
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CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Os estudos sobre o trabalho docente na área de Ensino, especificamente no contexto 

do ensino de línguas, uma vez que estejam empenhados em investigar o olhar do professor 

sobre o seu próprio agir, permitirão analisar as diversas dimensões (cognitivas, sociais, 

psicológicas, materiais etc.) desse trabalho (MACHADO e BRONCKART, 2004), 

possibilitando a compreensão dos posicionamentos docentes assumidos no processo de 

ensinar e aprender uma Língua Estrangeira (doravante LE). 

De acordo com Machado (1998; 2004) e Reichman (2001; 2009), as pesquisas sobre o 

trabalho do professor tem influenciado a adoção de práticas e posturas crítico-reflexivas em 

sala de aula. E as pesquisas em Ensino, por seu caráter prático e interdisciplinar, têm 

contribuído grandemente para a divulgação dessas práticas reflexivas, auxiliando 

sobremaneira no preenchimento de suas lacunas teórico-metodológicas. 

A noção do ensino como trabalho, ancorada nos pressupostos das Ciências do 

Trabalho (CLOT, 2007; AMIGUES, 2002; 2003; SCHWARTZ, DIC e DURRIVE, 2010), 

favorece sobremaneira uma compreensão discursiva do ensino, que, segundo Amigues (2004), 

deve ser visto como qualquer outro trabalho e, portanto, todas as suas dimensões devem ser 

consideradas. Esta concepção do ensino oferece conceitos e noções que possibilitam uma 

análise do trabalho docente além do ponto de vista das Ciências da Educação. As noções de 

trabalho prescrito, trabalho realizado e trabalho real, além de características do trabalho do 

professor apontadas por Amigues (2004) e os elementos constitutivos do trabalho do 

professor são exemplos destes conceitos. 

A Área de Ensino foi criada no mesmo contexto de formação de um Projeto Nacional 

de Educação (PNE) e, apesar de recente, hoje, reconfigurada, apresenta grande potencial de 

crescimento e capacidade de atendimento às demandas da educação, principalmente 

contribuindo para a qualificação de profissionais para e Educação Básica, bem como para a 

Educação Superior. Além do seu caráter acadêmico, a Área de Ensino também agrega os 

vieses instrumental e profissional, dada a sua inclinação para qualificação de profissionais 

para a educação, tanto que “Sua maior contribuição para a melhoria do Ensino Fundamental e 

Médio é a própria formação de mestres e doutores em Ensino (…)” (CAPES, 2013, p. 13).  

Além do caráter formativo, a Área de Ensino é, por definição, interdisciplinar. Dentro 

de um contexto da complexidade e de mudança de paradigmas, a interdisciplinaridade no 

ensino é vista como necessária a qualquer proposta formativa contemporânea. Em relação à 
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preocupação com a prática educacional, lê-se no Documento de área (CAPES, 2013) que a 

interdisciplinaridade opera como uma ponte entre teoria e prática, filosofia e ciência, ciência e 

arte, atendendo satisfatoriamente aos desafios atuais da educação. 

A formação dos profissionais da educação, sobretudo de pessoal docente, é vista como 

central (CAPES, 2013). A formação inicial e a formação continuada de professores da 

educação básica e superior são, inclusive, tomadas como formas de se “incrementar o poder 

transformador da educação sobre a realidade do país” (CAPES, 2013, p. 9-10). Tendo em 

vista a preocupação com a constante formação docente que leva em conta as crescentes 

transformações relacionadas à difusão do conhecimento pelas quais passamos, esta pesquisa 

abordará questões referentes à formação docente, com a mesma relevância enfatizada no 

Documento de área (CAPES, 2013).  

Esta pesquisa parte de uma experiência no ensino de língua inglesa (doravante LI) e 

das inquietações para a sua compreensão e aprimoramento, que, por sua vez, foram 

impulsionadas pelos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Grupo de Estudos em Letramento, 

Identidade e Formação Docente (GELF). Dessa forma, a problematização do ensino de LI a 

partir de como o professor representa, em textos, o seu próprio trabalho foi o caminho que 

trilhamos para melhor compreender este trabalho e a formação docente e contribuir para as 

pesquisas na área de Ensino. É nesse contexto de ensino de LI e formação do professor que 

levantamos o seguinte questionamento: Como o ensino de língua inglesa (LI) é representado 

em autobiografias e diário dialogado produzidos por dois professores de inglês de uma 

escola pública? 

Com base nesse questionamento, traçamos perguntas mais pontuais, que serviram de 

eixo norteador para o desenvolvimento do estudo: 

 

 De que maneira a formação e atuação profissional dos professores de inglês são 

retratadas nas autobiografias? 

 Que temas aparecem no diário dialogado produzido por dois professores de inglês? 

 Como as avaliações sobre o ensino de inglês são desveladas no diário dialogado? 

 Que elementos constitutivos do trabalho do professor de inglês aparecem nesse diário? 

 

Para responder a este questionamento, inicialmente, consultamos documentos oficiais 

da educação nacional (BRASIL, 1998; 2000; 2017) para observar as prescrições para o ensino 

de LI e quais aspectos são problematizados nos referidos documentos. De um modo geral, 
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tanto os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998; 2000) quanto A Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC) (BRASIL, 2017) valorizam o desenvolvimento pleno 

do indivíduo em sociedade, não restringindo o ensino de LI aos conhecimentos acadêmicos 

formais. Para cumprirmos este propósito, os documentos oficiais sugerem que extrapolemos o 

propósito formativo para alcançarmos uma formação integral. Por isso, a formação docente e 

o ensino fragmentados são problematizados nos documentos como um desafio para o ensino 

de LI. 

 Observadas as prescrições contidas nos documentos oficiais, preocupamo-nos em 

viabilizar a investigação do ensino de LI conforme o professor o representa. E no arcabouço 

teórico do Interacionismo Sociodiscursivo (doravante ISD), corrente teórico-metodológica 

estudada no seio do GELF, encontramos a noção de representações, que, de acordo com o 

ISD, são signos da coletividade que se constituem através da linguagem. Por isso, uma das 

formas de se investigar as representações é através da análise do texto. No caso desta 

pesquisa, investigaremos as representações de dois professores de LI através da análise de 

textos, a saber, seus respectivos relatos autobiográficos e um diário dialogado produzido 

sobre situações de sala de aula. Estes tipos de texto atendem ao propósito de escrita reflexiva 

e auxiliam o professor a (re)significar sua prática, além de revelar opacidade (BRONCKART, 

2006) do ensino. 

Este trabalho possui características e contribuições que não foram observadas em 

outras pesquisas da mesma área e com as mesmas temáticas. Uma busca realizada no banco 

de teses e dissertações da Capes revelou que há, entre 2013 e 2016, cerca de 255 trabalhos nos 

quais constam o termo “Interacionismo Sociodiscursivo”, sendo que nenhum desses trabalhos 

está inserido na área de Ensino, e apenas uma dissertação
1
 foi publicada no âmbito do 

programa de pós-graduação em Linguística e Ensino, da UFPB, mas se volta especificamente 

ao ensino de produção escrita em língua materna, e não de LE, e utiliza o diário de bordo, e 

não o diário dialogado
2
 ou a autobiografia

3
, como instrumento de geração dos dados e 

corpus. 

Dado que este estudo se insere numa perspectiva de pesquisa mista, e considerando as 

várias situações e contextos do ensino de LI, com este estudo, contribuiremos para ampliar o 

conhecimento acerca do ensino de LI que estejam ancoradas nos pressupostos do ISD e das 

Ciências do Trabalho, e que utilizem textos, como a autobiografia e o diário dialogado. 

                                                           
1
 Disponível em file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/arquivototal.pdf 

2
 Os termos-chave desta pesquisa estarão destacados em itálico ao longo da dissertação. 

3
 Os conceitos de diário dialogado e autobiografia serão tratados no CAPÍTULO II. 
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Acreditamos que pesquisas que envolvam a escrita reflexiva contribuam para a criação de 

uma consciência crítica sobre o ensino. 

Podemos também dizer que este estudo tem relevância no seu viés de investigação-

formação, que, segundo Nóvoa (1992), é uma prática investigativa e, ao mesmo tempo, 

formativa porque leva a um aprendizado do saber fazer, resultando em desenvolvimento 

profissional.  

Com o atual foco das pesquisas no trabalho docente alicerçado nas Ciências do 

Trabalho (CLOT, 2007; SAUJAT, 2004), particularmente na noção de ensino como trabalho 

(MACHADO, 2004), no ISD (BRONCKART, 1999), sobretudo a infraestrutura textual e os 

mecanismos enunciativos (vozes e modalizações) (BRONCKART, 2006; 2008), neste estudo, 

o trabalho docente deve ser visto em sua totalidade, sendo analisado com base na formação 

crítico-reflexiva do professor de línguas.  

Assim, o objetivo geral desta pesquisa é investigar as representações acerca do ensino 

de inglês na escola pública, em autobiografias e diário dialogado produzidos por dois 

professores. Para isso, delineamos os seguintes objetivos específicos:  

 

a) Verificar como a formação e atuação profissional dos professores de inglês são 

retratadas nas autobiografias de dois professores de inglês; 

b) Identificar os temas abordados no diário dialogado produzido por esses 

professores; 

c) Analisar as avaliações que aparecem no diário dialogado; 

d) Descrever os diferentes elementos constitutivos do trabalho docente nesse 

diário. 

 

O presente trabalho está organizado em quatro capítulos, além das considerações 

finais. O capítulo I traz estas considerações iniciais da pesquisa. O capítulo II mostra o 

referencial teórico necessário à análise dos dados gerados na pesquisa de campo, organizado 

em cinco seções. Na primeira seção, apresentamos a concepção do ensino como trabalho, 

juntamente com os conceitos, no âmbito das Ciências do Trabalho, de trabalho prescrito, 

trabalho realizado e trabalho real (CLOT, 2007; AMIGUES, 2002; 2003, LOUSADA, 2004) 

e os instrumentos, ou elementos, constitutivos do trabalho do professor. Em seguida, na 

segunda seção, trazemos uma visão do Ensino de LI na escola pública, a partir do Documento 

de área (CAPES, 2013) e oferecemos uma visão do ensino de LI, a partir dos documentos 
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oficiais (BRASIL, 1998; 2000; 2017). Na terceira e quarta seções, realizamos uma breve 

discussão sobre autobiografia e diário dialogado. Na quinta e última seção do capítulo II, 

apresentamos o modelo de análise do texto na perspectiva do ISD. 

No capítulo III, apresentamos a metodologia da pesquisa em razão dos objetivos 

propostos. O referido capítulo está dividido em cinco seções, a saber: Tipo e natureza da 

pesquisa, O contexto da pesquisa e os participantes, Instrumentos de geração de dados e 

constituição do corpus, Questões de pesquisa e Procedimentos de análise dos dados.  

Propomos, com o capítulo IV, uma análise do corpus dividida em quatro seções. Na 

primeira delas, analisamos as vozes nas autobiografias dos professores-participantes, Em 

seguida, na segunda e terceira seções, identificamos, respectivamente, o conteúdo temático e 

as modalizações. Na terceira seção, nossa análise se concentrou nos comentários sobre os 

elementos constitutivos do trabalho do professor. Por fim, apresentamos as considerações 

finais da pesquisa. 
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo, abordamos os pressupostos teóricos que fundamentam este estudo. 

Inicialmente, apresentamos, a partir das Ciências do Trabalho, a concepção de ensino como 

trabalho, adotada para esta pesquisa e que inclui os conceitos de trabalho prescrito, trabalho 

realizado e trabalho real, bem como os elementos que constituem o trabalho do professor. Na 

segunda seção, discutimos o ensino de língua inglesa à luz dos seguintes documentos oficiais: 

os PCN e a BNCC, com foco nos desafios para o ensino de LI. Na sequência, tratamos de 

questões referentes à autobiografia e ao diário dialogado enquanto instrumentos de 

autoformação docente e geração de dados e corpus desta pesquisa. Por último, trazemos 

brevemente noções relevantes sobre o modelo de análise de texto do ISD, adotado neste 

estudo. 

 

2.1 O ensino como trabalho 

 

 Tardif (2013) defende que a evolução de um ensino como vocação e como ofício para 

um status profissional ocorre de maneira não linear e descontínua. Para o referido autor, a 

profissionalização do ensino é diferente de acordo com o país e até mesmo nas diferentes 

regiões. Segundo o autor, o ensino “(...) não evolui no mesmo ritmo por toda parte e formas 

antigas convivem com formas contemporâneas” (op. cit., p. 553). 

Esta evolução descontínua mencionada pelo referido autor faz com que ainda hoje não 

possamos admitir uma completa profissionalização do ensino. Ou seja, a escola moderna é 

uma instituição com práticas de ensino tradicionais, que, por sua vez, advém de momentos 

anteriores de sua evolução. Tardif (2013) afirma que no Canadá e na França, por exemplo, 

professores reproduzem práticas pedagógicas que remontam a séculos passados. No Brasil, os 

movimentos de democratização e profissionalização do ensino são mais tardios e, por isso, 

podemos perceber práticas ainda mais antigas sendo utilizadas na atualidade. 

Podemos destacar dois momentos do ensino que antecederam o movimento de 

profissionalização: o ensino como vocação e o ensino como ofício. O primeiro representa a 

origem do ensino escolar moderno e durou bem mais tempo, a saber, do século XVI ao XIX 

(TARDIF, 2013). Este movimento surgiu juntamente com as primeiras escolas e colégios 

conduzidos pelas igrejas católica e protestante; e os professores e professoras eram homens e 
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mulheres de fé, cuja única função era ensinar. Como a escola tinha a tradição como base, a 

formação dos professores era inexistente, pois a experiência guiava as práticas de ensino. 

O outro momento, do ensino como ofício, surge com as primeiras redes de escolas 

públicas laicas, quando os professores passam a trabalhar por uma carreira e salários, saindo 

da concepção vocacional. No entanto, Tardif (2013) esclarece que havia uma precarização da 

remuneração e a hierarquia da idade vocacional continuava deixando os professores em 

segundo plano. Atualmente ainda é comum notar resquícios desses dois momentos do ensino 

nas escolas, o que pode atestar a descontinuidade e não linearidade do processo de evolução 

do ensino postulada pelo referido autor. 

Conhecer a trajetória e, sobretudo, as contraditórias descontinuidades da evolução do 

ensino é imprescindível para identificarmos com qual concepção nos deparamos nas escolas 

de hoje e de onde vêm práticas que são historicamente replicadas nas salas de aula. Ao 

analisarmos o ensino como trabalho, é relevante que tenhamos em mente o que entendemos 

como ensino. 

Nesse sentido, qualquer análise do trabalho docente deve estar alinhada com o que se 

entende por este trabalho. Primeiramente é necessário entendê-lo como um trabalho como 

qualquer outro, como afirma Faïta (2003 apud AMIGUES, 2004, p.45). Em seguida, é preciso 

apresentar o trabalho docente em uma tradição profissional, como sugere o autor, é também 

fugir da ideia de vocação e ofício que ainda pesa sobre ele. Algumas ideias historicamente 

disseminadas sobre o trabalho docente, somadas a uma concepção restrita à dimensão didática 

desse trabalho, muitas vezes, impede que ele seja analisado em suas variadas dimensões 

(social, psicológica, pessoal, fisiológica, histórica, por exemplo). 

Desse modo, o estudo do agir do professor demanda uma compreensão discursiva do 

seu trabalho que, com a visão do ensino como trabalho, ganha um olhar mais cuidadoso, 

avaliando-o criticamente principalmente do ponto de vista do próprio professor e 

distanciando-se da visão do ensino como vocação (TARDIF, 2013) que historicamente 

transpassa o trabalho de ensino. Sobre isso, Bronckart (2009) afirma que: 

 

(...) o ensino não é um sacerdócio, mas um verdadeiro trabalho: não, os 

professores não são “iluminados”, dotados de um hipotético “dom”; ao 

contrário, são trabalhadores que têm, como os outros, de aprender seu 

“métier”, de adquirir experiência sobre ele e, assim, tornarem-se 

profissionais cada vez mais (BRONCKART, 2009, p. 162) 
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Vemos que Bronckart (2009) corrobora com Faïta (2003) e Amigues (2004), ao 

sugerir uma visão sobre o trabalho docente como profissão. Além disso, Amigues (2003 apud 

LOUSADA, 2004) afirma que o objeto do trabalho docente não é exatamente o aprendizado 

do aluno, mas “consiste em organizar um meio de trabalho coletivo dos alunos para instaurar 

neles uma relação cultural com um objeto de conhecimento, a fim de modificar sua relação 

pessoal com esse conhecimento” (op cit., p. 292). Ou seja, ainda que a avaliação de 

aprendizagem fosse uma tarefa considerada fácil, não poderia ser tomada como única forma 

de se analisar o trabalho do professor.  

Para além do ponto de vista das Ciências da Educação, Lousada (2004) assevera que o 

trabalho docente também deve ser considerado no quadro das Ciências do Trabalho
4
. Dessa 

forma, segundo a autora, outras dimensões do trabalho do professor – como a social, a 

pessoal, a psicológica, a profissional, a fisiológica etc. –, que não apenas a didática, devem ser 

levadas em conta. Para que isso aconteça, é importante levar em consideração os conceitos de 

trabalho prescrito, trabalho realizado e trabalho real. 

Utilizados há bastante tempo para a análise das situações de trabalho e desenvolvidos 

no âmbito da Psicologia do Trabalho (CLOT, 2007), da Ergonomia de orientação francesa 

(AMIGUES, 2002; 2003) e da Ergologia (SCHWARTZ, DUC e DURRIVE, 2010), estes 

conceitos têm sido de grande valia para as pesquisas sobre as situações de trabalho 

(LOUSADA, 2004), principalmente, no nosso caso, na compreensão do ensino. O trabalho 

prescrito refere-se às diretrizes dadas pela instituição para a realização de uma tarefa e o 

trabalho realizado é o que foi de fato cumprido da tarefa dada. 

Esses conceitos deixam claro que nem todo o trabalho que deveria ter sido feito é 

efetivamente realizado. Por isso, Amigues (2003) afirma que a atividade pode transformar a 

prescrição e vice-versa, criando um processo de (re)configuração
5
 mútua entre o que é 

prescrito e o que é realizado. Isso pode ser claramente ilustrado no trabalho do professor 

quando, por exemplo, um dado material didático, por ser oficialmente prescrito para uma 

disciplina, torna-se a única referência para a aula, assim como quando a impossibilidade, por 

qualquer razão, de utilizá-lo em aula faz com que o professor mude de estratégia, 

renormalizando o trabalho realizado.  

                                                           
4
 As Ciências do Trabalho incluem conceitos de disciplinas como a Ergonomia, a Ergologia e a Psicologia do 

Trabalho. 
5
 Para o ISD, a relação entre linguagem e agir é marcada por (re)configurações, pois, conforme afirma Cristóvão 

(2008), o texto contribui para que se criem novos modelos de agir. Por outro lado, o agir, como é o caso do agir 

do professor, também (re)configura o texto, neste caso, prescritivo. 
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Considerando que nem tudo o que é prescrito no trabalho docente vem a ser cumprido, 

podemos dizer que há um trabalho que não é realizado. Assim, o conjunto das atividades 

realizadas e aquelas não realizadas é o que Clot (2007) e Clot et al. (2001) chamam de 

trabalho real. Para Lousada (2004, p.276), essas “atividades que não foram realizadas e que 

fazem parte do trabalho real têm grande importância para a compreensão do trabalho 

prescrito e do trabalho realizado e devem ser levadas em conta na análise das situações de 

trabalho”. Segundo a autora, muitos são os impedimentos que suspendem, interrompem, 

contrariam e realmente não deixam que algumas atividades sejam realizadas. As situações de 

impedimento no trabalho do professor normalmente levam a uma reconfiguração do trabalho 

prescrito. Nesta pesquisa, por exemplo, em diversos momentos os participantes fazem 

menção a situações de impedimento (por exemplo: uma atividade impressa cujas cópias não 

ficaram prontas a tempo, levando a professora a copiá-la na lousa; e a coincidência de um 

ponto facultativo com um evento escolar que levou o evento a ser reagendado) em sala de 

aula. 

Para Amigues (2002 apud LOUSADA, 2004), ainda que muito úteis, apenas 

recentemente esses três conceitos (trabalho prescrito, real e realizado) têm sido utilizados para 

a análise do trabalho do professor. Daí a importância de se investigar o trabalho docente sob 

esta perspectiva e em diversos contextos, de forma que as dimensões desse trabalho sejam 

levadas em consideração. Além das concepções de trabalho prescrito, trabalho realizado e 

trabalho real, outras características do trabalho docente também foram postulados no âmbito 

das Ciências do Trabalho, e são relevantes para compreender o ensino. 

Amigues (2004) afirma que o trabalho do professor é uma atividade direcionada e 

instrumentada. Direcionada não apenas aos alunos, mas também dirige-se aos pais, a outros 

profissionais, à instituição onde trabalha etc. Além disso, o trabalho docente é uma atividade 

instrumentada porque é mediada por diversos elementos que a constituem. Segundo Faïta 

(2003 apud AMIGUES, 2004, p.45), esse trabalho “(...) não é uma atividade limitada à sala de 

aula e às interações com os alunos, atividade que se praticaria sem ferramentas, fora de 

qualquer tradição profissional”.  

Assumindo que o trabalho do professor não está restrito à relação com o aluno na sala 

de aula e que, além disso, ele é mediado por ferramentas, consideramos mais elementos do 

que apenas professor, aluno e conteúdo factual para uma possível análise. Amigues (2004), 

referindo-se ao trabalho do professor, afirma que “a atividade não é a de um indivíduo 

destituído de ferramentas, socialmente isolado e dissociado da história; pelo contrário, ela é 
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socialmente situada e constantemente mediada por objetos que constituem um sistema” 

(AMIGUES, 2004, p.41-42).  

O referido autor postula que os elementos constitutivos do trabalho do professor são as 

prescrições, os coletivos de trabalho, as regras do ofício e as ferramentas. 

As prescrições são orientações que, de certa forma, norteiam o trabalho do professor, 

como diretrizes (PCN, PNLD, BCCN, por exemplo), leis, regimentos, normativos etc. Essas 

orientações são denominadas por Amigues (2004) de prescrições vagas, que, por sua vez, são 

reconfiguradas em planos de aula, roteiros, entre outros, desencadeando o trabalho do 

professor. 

Outro elemento constitutivo do trabalho docente denomina-se de coletivos. De acordo 

com Bueno (2009), os coletivos do trabalho, em geral, podem remeter a um grupo de 

trabalhadores ou a uma memória coletiva que o trabalhador acessa no seu subconsciente ao 

(re)organizar uma tarefa. No caso do trabalho do professor, os coletivos cumprem um 

importante papel à medida que se relacionam com todos os demais elementos constitutivos do 

trabalho do professor, pois essas memórias estão presentes não apenas de um modo geral, mas 

também na ação individual do professor. Espinassy (2003 apud AMIGUES, 2004) ao dar 

exemplos de coletivos do trabalho docente, esclarece que “um mesmo professor pertence a 

vários coletivos: o dos professores da disciplina, o dos professores da classe etc. Mas cada 

professor pertence também a outro coletivo mais amplo, o da profissão” (op. cit., p.43). 

Segundo Amigues (2004), as regras do ofício são o conjunto de gestos comuns entre 

os profissionais de uma dada área. Para o autor, estes gestos podem ter caráter geral ou 

específico, que, em se tratando do trabalho docente, podem estar relacionados, por exemplo, 

ao grupo dos professores e à disciplina, respectivamente, semelhante ao que ocorre com os 

coletivos de trabalho. 

No caso das ferramentas são todo e qualquer artefato utilizado pelo professor na 

prática de ensino, sendo os meios responsáveis pela renormalização do trabalho docente. Ao 

permitir que o seu trabalho mude a forma de utilizar uma determinada ferramenta em nome de 

uma maior eficácia e tornando-a útil para a realização de uma tarefa, o professor apropria-se 

dela, transformando-a em um instrumento (AMIGUES, 2004). 

Machado (2007) define o trabalho docente sem desconsiderar a relação do professor 

com os diferentes atores relacionados ao seu trabalho e seus elementos constitutivos. Para 

esclarecer a relação do professor com o seu objeto de trabalho (AMIGUES, 2004) e outrem, 

Machado (2009) propõe o seguinte esquema: 
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Figura 1 - Esquema do trabalho do professor em sala de aula 

 

Fonte: Adaptado de Machado (2009, p. 51) 

 

Machado (2009) coloca os instrumentos como elo entre professor, o objeto de seu 

trabalho e outrem (alunos, outros professores, direção etc.). E, considerando que o ensino se 

desenvolve pela interação dos elementos que o constitui e não trata-se da simples execução de 

um planejamento ou o produto de um dom, concordamos com a autora quando ela destaca a 

importância dos instrumentos no desenvolvimento do trabalho do professor. 

Após apontarmos os pressupostos teóricos das Ciências do Trabalho que nos 

auxiliarão a analisar o ensino de LI na perspectiva do ensino como trabalho, trataremos, na 

seção seguinte, sobre o ensino de LI prescrito pelos documentos oficiais da educação 

nacional. 

 

2.2 O ensino de língua inglesa na escola pública 

 

 A relevância do ensino de LE no currículo da educação básica consta nos documentos 

oficiais (BRASIL, 1998; 2000; 2017). Inicialmente, o ensino de LE se justifica pela 

contribuição ao desenvolvimento do letramento do aluno através da aprendizagem de leitura 

(BRASIL, 1998). Além disso, consta nos PCN para o Ensino Médio que o ensino de LE deve 

cumprir um propósito formativo. Ou seja, para além de ensinar o aluno a compreender e 

produzir textos em LE, o conhecimento proporcionado com o ensino escolar de LE deve 

servir de ferramenta de acesso à informação (BRASIL, 2000). 
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Dessa forma, conhecer diferentes realidades históricas, culturais e geográficas ajuda o 

aluno a conhecer melhor, a partir da comparação com o seu próprio contexto, sua realidade e 

poder analisá-la criticamente. Também a BNCC (BRASIL, 2017) defende o ensino de LE 

como meio de contribuir para uma formação crítica e que permita ao aluno conhecer a si a 

partir da comparação com o outro, enfatizando o desenvolvimento das seguintes competências 

específicas para língua inglesa (LI): 

 

1. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e 

multicultural, refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua 

inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, 

inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. (...) 

3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua 

materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e 

identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. 

(BRASIL, 2017, p. 202) 

 

Diante do exposto, podemos perceber que tanto a BNCC quanto os PCN exploram a 

distância entre LE e língua materna para, através de uma relação de alteridade, favorecer um 

desenvolvimento pleno do indivíduo em sociedade, ou seja, extrapolando o conhecimento 

disciplinar e acadêmico formal para alcançar valores sociais e consolidá-los de maneira 

integrada. O fato da LI, a exemplo de qualquer LE, ser “estranha”, ou seja, estar distante da 

língua materna dos alunos, é um aspecto que subsidia diferentes compreensões e visões de 

mundo, contribuindo para o tipo de formação crítica, defendida nos referidos documentos. 

Na BNCC, o ensino de LE é imbricado por uma necessidade de formação humana 

integral, o que está alinhado com os pressupostos de um ensino interdisciplinar, defendido nos 

PCN (1998; 2000). A integração dos saberes e o engajamento dos educadores (LÜCK, 2013) 

são tarefas defendidas em ambos os documentos a partir dos seus princípios basilares. A 

interdisciplinaridade é, certamente, um dos principais elementos que desafiam o ensino de LI. 

A interdisciplinaridade é, certamente, um dos principais elementos que desafiam o 

ensino de LI. Distante de representar o oposto de disciplinaridade, que é o ensino fragmentado 

de disciplinas (JAPIASSU, 1976), o ensino interdisciplinar pode ser encarado como uma 

possibilidade de integrar saberes para a aprendizagem. E estas perspectivas não incluem 

somente as disciplinas ou quadros epistemológicos, mas devem envolver, sobretudo, os 

diferentes profissionais, com suas histórias diferentes, contribuindo para um único propósito. 

De acordo com o que diz Japiassu (1976, p. 74), “A interdisciplinaridade caracteriza-se pela 

intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no 

interior de um mesmo projeto de pesquisa”. 
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Outro elemento citado pelos documentos oficiais é a formação docente. Os PCN 

(BRASIL, 1998, p.109-110) dedicam reflexões sobre o tema e problematizam a formação dos 

professores, colocando em questão a capacidade de se romper com a repetição de práticas 

antigas. Somado a isso, a BNCC (BRASIL, 2017), traz a formação docente como um aspecto 

que muito influencia a forma como o ensino de LI é conduzido nas escolas. De um modo 

geral, a formação dos professores de LI ainda ocorre de forma fragmentada (DUARTE, 2011; 

DINIZ-PEREIRA, 1999), tanto do ponto de vista curricular quanto em relação às práticas e 

abordagens adotadas. Sem uma ruptura com este modelo, o ensino de LE continua a ser uma 

prática de repetições, como acontecia com o ensino como vocação. 

Além da questão da formação dos professores, o ensino de LI herdou traços da 

abordagem de ensino das línguas clássicas. No Brasil, por exemplo, muito do que se praticava 

no ensino de latim ainda pode ser encontrado nas salas de aula, nos materiais didáticos e nos 

documentos oficiais de LE, mais especificamente do ensino de LI, que tornou-se massivo nas 

últimas décadas no cenário educacional brasileiro.  

O uso de textos literários como instrumento de ensino, assim como o uso da tradução e 

análise sistemática de normas da língua são exemplos dessa herança. Além disso, fatores 

como o baixo número de horas destinadas ao ensino e aprendizagem de LI e a escassez de 

materiais didáticos e professores qualificados deram ao ensino de LE, conforme se lê nos 

PCN, “[…] uma feição monótona e repetitiva que, muitas vezes, chega a desmotivar 

professores e alunos […]” (BRASIL, 2000, p. 25). 

Apesar desses importantes documentos prescritivos asseverarem a relevância do 

ensino de LE no currículo do Ensino Básico no contexto nacional, muitos desafios precisam 

ser superados. Um dos maiores desafios está no fato dos próprios documentos (BRASIL, 

1998; 2000; 2017) serem prescrições de alcance nacional e, portanto, abrangerem grande 

diversidade econômica, cultural, política etc. A tarefa de transformar estas prescrições em 

práticas de ensino fica, assim, a cargo dos educadores e, a exemplo de outras tarefas dos 

docentes, é problematizada pela formação profissional. 

Na BNCC (BRASIL, 2017), recomenda-se aos professores que se supere o ensino 

fragmentado em sua formação profissional. Para isso, o referido documento sugere uma 

mudança de postura dos professores para confrontar o ciclo de repetições de práticas que 

impedem o ensino de estar mais conectado com a realidade e, assim, contribuir para um 

ensino que favoreça a formação integral do aluno. Dessa forma, o professor poderia buscar 
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projetos coletivos e interagir com os colegas, diversificando sua prática e contribuindo para 

sua formação. 

Outra sugestão para uma mudança neste cenário é que o ensino de LI possa estar 

focado nos seus usos. Nesse sentido, é imprescindível que as habilidades sejam ensinadas 

considerando não apenas o contexto de produção, mas o de propagação dos textos. Dito de 

outra maneira, a BNCC reforça a necessidade de “(...), além de adquirir a capacidade de 

compor frases corretas, ter o conhecimento de como essas frases são adequadas a um 

determinado contexto” (BRASIL, 2000, p. 29). Essa contextualização possibilitaria o uso real 

da língua dentro e fora do contexto escolar e uma consequente quebra da monotonia 

anteriormente citada. 

Avanços de ordem prática, decorrentes de avaliações críticas e atualizações teóricas 

em relação a novas abordagens de ensino são experimentados por uma pequena parcela de 

alunos. Uma clara divisão de papéis é declarada nos PCN, na qual, em suma, a escola pública 

é relegada ao não aprendizado de LI. Segundo os PCN, “(...) o que tem ocorrido ao longo do 

tempo é que a responsabilidade sobre o papel formador das aulas de Línguas Estrangeiras tem 

sido, tacitamente, retirado da escola regular e atribuído aos institutos especializados” 

(BRASIL, 2000, p. 26). É isso o que ainda se pode perceber nos papéis das escolas ditas 

regulares e os cursos de inglês, de um modo geral, no Brasil. 

Tendo brevemente discutido o ensino de LI e alguns de seus desafios à luz dos 

documentos oficiais, nos voltaremos, na próxima seção, para aspectos sobre a autobiografia. 

 

2.3 A autobiografia 

 

 Um dos instrumentos de autoformação docente e geração de dados que utilizamos 

nesta pesquisa foi a autobiografia, que é um gênero de texto
6
 que promove a reflexão crítica 

e, consequentemente, gera (auto)conhecimento, não apenas sobre o trabalho, mas sobre 

qualquer tipo de agir. Reichmann (2010) afirma que a socialização em meios como a família, 

escola e trabalho, por exemplo, influencia diretamente na formação da nossa identidade 

profissional. A percepção desses processos de socialização podem promover um 

                                                           
6
 Aexpressão gêneros de texto é utilizada por Bronckart (1999) para designar o que Bakhtin ([1953]2011) e 

Bakhtin e Volochínov ([1923]2006) denominam tipos relativamente estáveis de enunciado. Na sequência dos 

trabalhos de Bakhtin e Volochínov, os gêneros de textos, para o ISD, são constituídos sócio-historicamente, pois 

o funcionamento da língua é uma atividade sociointeracionista que interfere nas relações e organização social 

(BRONCKART, 1999).  
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(auto)conhecimento do professor em relação ao seu trabalho. A produção e análise de 

autobiografias é um caminho cada vez mais comum na busca deste (auto)conhecimento. 

A análise de autobiografias, como escrita de si (JOSSO, 2004), tem sua importância 

na compreensão do ensino. Conforme explica Medrado (2010), é crescente o número de 

pesquisas que se utilizam de autobiografias na tentativa de compreender o trabalho docente. 

Isso confirma, segundo a autora, a importância deste gênero “como uma possibilidade de 

descrever e caracterizar a prática docente” (op. cit., p.243). Devido a esta importância é que a 

autobiografia tem ganhado destaque nas pesquisas que pretendem investigar o ensino como 

trabalho, nas áreas da Educação e Linguística Aplicada. 

Reichmann (2010) cita os trabalhos de Connelly e Clandinin (1999), Burton e Carroll 

(2001), Elbaz-Luwisch (2005), Johnson (2006) e Pavlenko (2007) para ilustrar esta crescente 

das pesquisas com autobiografias e afirma que, no Brasil, não só pesquisadores da área da 

Educação, mas também aquelas da área de Linguística Aplicada (MEDRADO, 2009; 

REICHMANN, 2009) utilizam relatos e histórias de vida para investigar, principalmente, 

letramentos e formação de professores de línguas. 

Na área de Ensino, os estudos com autobiografia como instrumento de pesquisa são 

poucos e não se voltaram ainda para o ensino de LI. Uma busca realizada no portal de 

periódicos da Capes revelou que, dos 914 resultados para a palavra-chave “autobiografia”, 

apenas duas dissertações foram publicadas no âmbito de programas de pós-graduação em 

Ensino
7
. Estes trabalhos estão voltados para a investigação do ensino de Ciências Naturais e 

Matemática
8
. 

 A autobiografia é um gênero de texto através do qual se escreve a própria história e 

tem como principal função promover um (re)conhecimento de si e, para o professor, 

especificamente, promove releituras do seu próprio fazer (MEDRADO, 2010), 

ressignificando ações por meio da linguagem. Além de um reencontro consigo mesmo, a 

autobiografia permite identificar representações de personagens e suas relações com as ações 

relatadas. O autor da autobiografia tem, assim, a oportunidade de (re)conhecer as influências 

e origens de decisões e ações. 

                                                           
7
 Os demais são trabalhos, teses e dissertações, publicados no âmbito de programas de Linguística, Letras e Artes 

e Ciências Humanas. 
8
 file:///C:/Users/MiniElite705g2/Downloads/Fabiana%20Fachini%20-%20disserta%C3%A7%C3%A3o%20-

%20PPGECIM.pdf; 

file:///C:/Users/MiniElite705g2/Downloads/MARIA%20S%C3%83O%20PEDRO%20BARRETO%20MATOS.

pdf 
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 Portanto, a autobiografia funciona não apenas como instrumento de pesquisas sobre o 

trabalho docente, no caso deste estudo, mas também serve “para a discussão e a compreensão 

da prática docente” (MEDRADO, 2010, p. 244). Dessa forma, também é importante 

visualizar a autobiografia como instrumento de desenvolvimento profissional. 

 Em relação à sua forma, as autobiografias podem ser textualizadas de diferentes 

maneiras, como esclarece Rodrigues-Júnior (2010). Apesar de haver alguns esforços em 

categorizá-la, não há uma forma definida de se produzir uma autobiografia. Dessa maneira, a 

ausência de diretrizes pode levar a uma variedade de concepções sobre conteúdo, partes 

integrantes etc. Além disso, a escrita espontânea confere a este gênero características que 

podem revelar aspectos muito subjetivos sobre o percurso formativo docente e, de um modo 

geral, o ensino de LI. 

 Contudo, há algumas características frequentemente observadas em autobiografias. De 

acordo com Rodrigues-Júnior (2010), este tipo de texto normalmente representa realidades 

conflituosas. Para o autor, a falta de garantias de êxito nas ações relatadas aponta para dilemas 

vividos pelos autores. Por esta razão, não raramente projeções e planos para o futuro são 

representadas nas autobiografias. 

 A representação desses dilemas, como afirma Medrado (2010), frequentemente vêm 

acompanhadas de emoções, como conflitos, frustrações, desprazeres, sem os quais não se 

pode tentar compreender o agir do professor. Segundo a autora, “todos esses sentimentos 

podem ser revisitados e ressignificados no processo mais amplo de construção identitária e de 

compreensão de como se tornaram professores” (op.cit., p. 258). Em outras palavras, relatar a 

própria história e seus conflitos é um passo importante para (re)visitá-los, compreendê-los e, 

então, tentar ressignificá-los. 

Por isso, ao demonstrar a importância de se trabalhar com autobiografias, Reichmann 

(2010) afirma que “historiar e historicizar processos de ensino-aprendizagem de línguas e 

práticas discursivas docentes podem reposicionar o professor-autor na sua própria história 

narrada” (op. cit., p. 47).  

 Nesta pesquisa, as autobiografias dos professores-participantes serão analisadas com o 

intuito de verificar como a formação e atuação profissional dos participantes são tematizadas 

nos textos desses professores. Outro instrumento utilizado nesta pesquisa é o diário, sobre o 

qual trataremos a seguir. 
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2.4 O diário dialogado 

 

O tipo de diário utilizado nesta pesquisa foi o diário dialogado, que é um gênero de 

texto reflexivo que promove a interação entre dois participantes ou dois grupos de 

participante. No contexto educacional, como afirma Reichmann (2001), o diário dialogado 

ocorre tanto entre professor e aluno quanto entre professores, como é o caso desta pesquisa. O 

diário dialogado mostra-se versátil e eficaz, não só servindo ao propósito da presente 

pesquisa, mas cumprindo o papel de instrumento de trabalho e formação de professores.  

Nesta pesquisa, o diário funcionou como um instrumento de pesquisa, mas, além 

disso, mostra-se relevante para o ensino, já que permite refletir sobre os aspectos tanto 

formais quanto subjetivos que nele são registrados. 

Por sua característica de escrita livre, praticamente sem prescrições, o diário pode 

revelar aspectos bastante subjetivos do ensino. Dessa forma, considerando que a prática 

diarista se vale da escrita reflexiva, o diário pode promover uma (auto)análise mais profunda e 

menos comum do trabalho docente e, por isso, serve bem aos objetivos desta pesquisa.  

Conforme afirma Zabalza (2004), o diário pode ser categorizado como individual ou 

dialogado. Em ambos os casos, a linguagem é informal, assemelhando-se à modalidade oral. 

Diferente do diário individual, no qual o professor analisa seus próprios relatos, sendo, assim, 

pesquisador e objeto da pesquisa, no diário dialogado, os participantes da pesquisa 

compartilham suas percepções das situações de aula através dos relatos. Assim, a 

confrontação dos relatos de ambos os participantes pode evidenciar aspectos convergentes ou 

posicionamentos divergentes acerca do que foi observado. Esta característica do diário 

dialogado oferece maior credibilidade à pesquisa, uma vez que, segundo Zabalza (2004), a 

geração de dados passa por uma triangulação metodológica e por comprovações entre os 

participantes, além de obter um discurso mais técnico proporcionado pela observação direta 

das aulas
9
, que serve para completar os dados. De outra forma, ou seja, no caso do diário 

individual, os dados revelariam uma perspectiva unilateral do ensino, ou seja, apenas o ponto 

de vista do pesquisador. 

Por isso, além de ser um instrumento para a autopercepção que leva os professores, no 

caso deste estudo, a identificarem os aspectos problemáticos de seu trabalho (TÁPIAS-

OLIVEIRA, 2005), uma característica importante presente na prática diarista, particularmente 

no caso do diário dialogado, é a relação de alteridade (BAKHTIN, 2010), de acordo com a 

                                                           
9
 Ver o contexto da pesquisa no próximo capítulo. 
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qual a percepção do eu para o outro, do eu para mim e do outro para mim promovem e podem 

potencializar o crescimento dos envolvidos. Devido ao diálogo de percepções contidas nos 

relatos do diário, o outro pode nos auxiliar a perceber características nossas que não estão 

perceptíveis a nós mesmos, assim como nós podemos contribuir com o trabalho e a formação 

do outro a partir dos nossos relatos.  

A utilização do diário em um dado contexto de formação (inicial ou continuada) de 

professor de línguas
10

 visa à investigação de determinado objeto relacionado ao ensino. O 

registro sistemático do trabalho docente em um diário é pautado em um processo de escrita 

crítico-reflexiva, que favorece a ressignificação do trabalho do professor. Além de 

instrumento de (auto)formação e desenvolvimento profissionais, pesquisa e avaliação do 

trabalho docente (ZABALZA, 2004), o diário é uma atividade linguagem e, portanto, uma 

ferramenta de constituição do professor como ser comunicativo e social cujo trabalho lhe 

possibilita transformar a sociedade (BRONCKART, 2009). Com isso, a atividade diarista 

funciona em total consonância com os princípios teóricos do ISD e constitui uma importante 

ferramenta metodológica não somente de ensino
11

, mas também de formação e pesquisa. 

No entanto, a contribuição do diário para uma reflexão crítica do trabalho do professor 

não ocorre apenas no momento da produção. O diário pode ser relido e o discurso ali contido 

pode ser reapreciado diversas vezes para que diferentes momentos históricos com repertórios 

discursivos renovados permitam uma nova análise do ensino e possa favorecer o 

desenvolvimento profissional docente. Para Tápias-Oliveira (2005, p.176), “(...) fica 

confirmado o papel do diário como instrumento possibilitador da criação de um mundo 

figurado que permite a releitura de velhas práticas com novos olhos”. Assim, concordamos 

com Mazzillo (2004) quando aponta como contribuições da atividade diarista o repensar das 

ideias e posicionamentos e o crescimento dos envolvidos no processo. 

No Brasil, algumas pesquisas já utilizaram o diário dialogado em investigações sobre 

o ensino, como é o caso de Silva (2011), que observou o processo de (re)construção 

identitária do professor de língua inglesa através de fragmentos do diário dialogado 

produzido por duas professoras, uma em ação em uma escola estadual da Paraíba e a outra em 

formação inicial. Esta pesquisa revelou a influência da escrita reflexiva na (re)construção de 

identidade profissional das professoras, apresentando o diário dialogado como uma prática de 

letramento.  

                                                           
10

 No caso desta pesquisa, o diário se insere no contexto da formação continuada dos professores-participantes. 
11

 O diário pode ser utilizado pelo professor em formação inicial ou continuada para analisar seu próprio trabalho 

e também pode ser proposto aos alunos para fins de autocrítica em relação ao aprendizado. 
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Oliveira (2009), por sua vez, utilizou o diário dialogado para verificar as 

representações de experiência de duas professoras de língua inglesa. Neste estudo, a autora 

analisou, à luz da Gramática Sistêmico-Funcional e verificou que há uma atenção acentuada 

nos alunos. 

O diário dialogado é um importante instrumento de geração de dados neste estudo e, 

como vimos, sua análise tem grande potencial para a investigação do trabalho educacional. A 

seguir, na última seção deste capítulo, apresentaremos o modelo de análise de texto que 

utilizaremos na análise de nossos dados. 

 

2.5 Modelo de análise do texto na perspectiva do ISD 

 

O ISD surgiu sob a égide da linguagem e do desenvolvimento, na década de 1980, por 

pesquisadores do Grupo de Genebra, coordenado por Jean-Paul Bronckart. O ISD tem suas 

bases no pensamento sobre linguagem de Saussure ([1916]2006) e Bakhtin ([1953]2011) e 

Bakhtin e Volochínov ([1929]2006). Além disso, para compreender as características da 

atividade humana em geral, o ISD baseia-se na tese de Leontiev (1979). Também, tem uma de 

suas bases nos trabalhos sobre o interacionismo social de Vygotsky ([1939]1993), em sua 

teoria sobre o desenvolvimento e, por fim, na sociologia de Habermas (1987), com a sua 

Teoria do Agir Comunicativo, e suas concepções de mundo representado, e no Círculo de 

Bakhtin, com ênfase para a noção de gênero.  

Mais do que uma ciência linguística, psicológica ou sociológica, o ISD pretende ser 

uma ciência do humano (BRONCKART, 2006), na qual a linguagem tem um papel central. 

Para o ISD, a linguagem é um produto da interação humana e deve ser considerada em seu 

contexto sócio-histórico e cultural. Com isso, o ISD corrobora com a ideia de Bakhtin 

([1953]2011) sobre o caráter dialógico da linguagem e com a tese de Leontiev (1979) de que a 

atividade humana compreende a interação entre indivíduos e o meio. Para Bronckart (1999), a 

atividade humana vem sendo construída através do histórico de socialização e de interação de 

caráter semiótico. 

É justamente a semiotização dessas condutas humanas que, segundo Bronckart (1999), 

resulta em uma atividade de linguagem. Desse modo, no ISD, a linguagem é uma atividade 

social para a comunicação humana, regulada por interações verbais. No âmbito destas 

condutas sociais verbalizadas surgem as ações de linguagem dos indivíduos. Sobre isso, 

Baltar explica que:  
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O ISD define atividade de linguagem como um fenômeno coletivo de 

elaboração e prática de circulação de textos, cujo objetivo é estabelecer uma 

compreensão do contexto e das propriedades das atividades em geral. 

Quanto à noção de ação de linguagem, o ISD a define como uma parte dessa 

atividade, cuja responsabilidade é imputada a um ato singular (BALTAR, 

2007, p. 147). 

 

Em síntese, à luz do ISD, a atividade de linguagem refere-se a práticas coletivas de 

semiotização das condutas humanas, enquanto que uma única atividade é definida como ação 

de linguagem. Vale destacar que as atividades de linguagem verbal apresentam-se em forma 

de discurso ou texto, segundo afirma Bronckart (1999).  

A ideia de texto do ISD também se baseia em concepções bakhtinianas, como a 

linguagem dialogicamente constituída e a diversidade das interações sociais que geram as 

também diversas produções linguageiras. Nesse sentido, Bronckart (2003) entende o texto 

como uma produção linguageira que pretende transmitir uma mensagem organizada e 

coerente a um destinatário. Dada a importância da linguagem para o desenvolvimento humano 

e sua relação com as condutas humanas, o ISD propõe examinar estas condutas através de um 

modelo de análise de textos. 

 Diante da relevância do meio para as atividades de linguagem, o ISD buscou 

interpretar a tese de Leontiev (1979) através da Teoria do Agir Comunicativo, de Habermas 

(1987), que defende que é através da linguagem que se constroem as representações sobre o 

meio. De acordo com esta teoria, as representações são como signos, caracterizadas pela 

dimensão coletiva e, por isso, carregam representações de todos os membros de uma 

comunidade. Surge, então, o conceito de mundos representados, que são as formas de 

conhecimento coletivamente construídas sobre o meio em que ocorrem as atividades de 

linguagem. Para Habermas (1987), qualquer atividade se desenvolve em: a) um mundo físico, 

que é objetivo e o primeiro a ser referenciado pelo signo linguístico; b) um mundo social, já 

que envolve regras coletivas; e c) um mundo subjetivo, pois envolve pessoas. 

Essas concepções de mundos representados inspirou a caracterização do contexto de 

produção dos textos a serem analisados à luz do ISD. Dessa forma, os elementos do mundo 

físico compõem o contexto físico, que compreende o lugar de produção, o momento da 

produção, o emissor e o receptor. No caso dos mundos social e subjetivo constituem o 

contexto sócio-subjetivo, sendo composto por lugar social, objetivo da interação, posição 

social do emissor e posição social do receptor. 
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As representações são concebidas através da linguagem e, com isso, sua investigação 

se dá por meio da análise do texto. Assim, para analisarmos as autobiografias e o diário 

dialogado produzido pelos professores-participantes, faz-se necessário um modelo de análise 

textual. O ISD dispõe de categorias que possibilitam essa análise de modo a evidenciar estas 

representações. 

No modelo de análise de textos proposto por Bronckart (1999; 2006), o referido autor 

considera que o texto corresponde a uma determinada ação de linguagem, podendo ser 

analisado internamente (propriedades linguísticas) e externamente (organização e função dos 

textos). Bronckart (1999) concebe a organização do texto como um folhado de três camadas 

sobrepostas, que ele denomina de folhado textual. Com isso, a análise do texto pode ser 

realizada em três níveis: profundo, intermediário e superficial, denominados, respectivamente, 

de arquitetura do texto, mecanismos textuais, mecanismos enunciativos (BRONCKART, 

1999), como se pode observar na figura a seguir. 

 

Figura 2 - Representação do folhado textual 

 

Fonte: adaptado de Bronckart (1999) 
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A arquitetura do texto, também chamada de infraestrutura do texto (BRONCKART, 

1999), está no nível mais profundo do folhado e é constituída de plano global do texto, tipos 

de discurso, modalidades de articulação entre os tipos de discurso, sequências presentes no 

texto, scripts e esquematizações (BRONCKART, 1999). O plano global tem relação com a 

organização das partes constitutivas do conteúdo temático12 dos textos e deve, segundo 

Bronckart e Machado (2004, p. 145-146), “levar-nos a clarificar o estatuto dialógico dessa 

estrutura composicional, que não pode ser vista como aleatória, mas sim como obedecendo a 

um objetivo específico, de acordo com as representações que o autor tem de seus 

destinatários”. 

Ainda na análise da arquitetura do texto, os tipos de discurso são segmentos textuais 

relacionados com o propósito comunicativo e são identificados no texto por elementos 

linguísticos que revelam seu enquadramento em mundos discursivos. Segundo Bronckart 

(2009), dois tipos de operação definem a criação desses mundos, a saber, a conjunção ou 

disjunção e a implicação ou autonomia. De acordo com as operações de conjunção ou 

disjunção, pode haver, respectivamente, sincronia entre o conteúdo temático do texto e o 

mundo da interação em curso (mundo do expor) ou disjunção entre esses elementos (mundo 

do narrar). Essas operações podem ser textualmente identificadas, por exemplo, por verbos, 

respectivamente, no tempo presente e no tempo passado. Entrecruzando os mundos do expor e 

do narrar com os eixos de implicação e autonomia, temos os quatro tipos de discurso, como 

podemos observar no quadro a seguir. 

 

Quadro 01 - Tipos de discurso 

 Coordenadas gerais do mundo discursivo 

Relação ao ato de produção Eixo do expor (conjunto) Eixo do narrar (disjunto) 

Implicação discurso interativo relato interativo 

Autonomia discurso teórico narração 

Fonte: adaptado de Bronckart (2009) 

 

 No mundo do expor implicado, temos o discurso interativo, no qual o agente da ação 

de linguagem e a referência de tempo e espaço estão explícitos no texto, assim como a 

interação dos participantes desta ação. Neste tipo de discurso é frequente o uso de verbos no 

presente e modalizadores do texto. No mundo do expor autônomo, por sua vez, temos o 

discurso teórico, cuja situação de ação de linguagem também é concomitante com o tempo 

                                                           
12

 Para o ISD, o conteúdo temático pode ser denominado de tema. 
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presente, mas há um distanciamento do agente da ação de linguagem. Este tipo de discurso é 

bastante caracterizado por verbos no tempo presente e modalizadores lógico-argumentativos. 

No mundo do narrar implicado, temos o relato interativo, no qual tanto os agentes da ação de 

linguagem quanto os acontecimentos estão implicados, mas o mundo discursivo não coincide 

com o tempo presente, por isso os verbos no tempo passado são comuns. Por fim, no mundo 

do narrar autônomo, temos a narração, na qual há uma total disjunção em relação à referência 

tempo/espaço, o que se pode notar pelo uso de marcadores espaço-temporais, como verbos 

predominantemente no passado. 

Com o intuito de auxiliar na coerência pragmática de um texto, os mecanismos 

enunciativos, que estão no nível superficial do folhado, referem-se a opiniões contidas nos 

discursos e são constituídos, de acordo com Bronckart (2006), por posicionamentos 

enunciativos (ponto de vista dos personagens sobre os acontecimentos contidos no texto), 

vozes (autoria/responsabilização pelos fatos do texto) e modalizações (avaliações ou 

julgamentos sobre o conteúdo temático dos textos). 

Os posicionamentos enunciativos, conforme afirma Bronckart (2003), apontam pontos 

de vista contidos no texto, seja do narrador ou de um personagem. No caso das vozes, são as 

entidades que enunciam ou às quais é atribuída a responsabilidade de um enunciado 

(BRONCKART, 2007). Para o autor, as vozes expõem diferentes posicionamentos e a 

pluralidade dessas vozes em um texto é chamada polifonia
13

. Por isso, uma categorização, 

como a utilizada por Bronckart (1999), é útil para pesquisas que investiguemos o trabalho do 

professor em textos narrativos, pois a responsabilização enunciativa pode auxiliar a 

identificarmos representações dos autores ou emissores dos textos. 

Bronckart (1999) afirma que algumas marcas linguísticas ordenam as vozes em voz de 

autor empírico, vozes de personagens e vozes sociais. De acordo com Dias (2011, p.282), 

podemos definir a voz do autor empírico como a voz do produtor do texto, como é o caso dos 

participantes desta pesquisa comentando os aspectos do conteúdo temático abordado em suas 

autobiografias (ver Anexo G e Anexo A). As vozes de personagens, por sua vez, são as vozes 

de agentes de ações registradas no texto, como as vozes de familiares e professores presentes 

nas autobiografias dos participantes. Por fim, as vozes sociais caracterizam-se por vozes de 

instâncias que representam grupos sociais mencionados pelo produtor em seu texto, como é o 

caso das vozes dos participantes enquanto alunos e professores, por exemplo.   

                                                           
13

 O ISD apropria-se do conceito de polifonia de Bakhtin ([1929]1997). 
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As vozes são textualmente identificadas por unidades linguísticas, como pronomes 

pessoais e verbos em primeira pessoa do singular, para a voz de autor empírico, adjetivos 

possessivos, substantivos comuns ou próprios, para as vozes de personagens, e pronomes 

pessoais e verbos em primeira pessoa ou locuções verbais, para as vozes sociais. No corpus 

deste trabalho, especificamente nas autobiografias produzidas pelos professores-participantes, 

podemos perceber exemplos destes tipos de vozes, como, por exemplo, a voz de autor 

empírico (Eu costumo dizer que o pouco que sei de mim eu aprendi contando), vozes de 

personagens (uma amiga, que é professora de inglês, ela me incentivou mais ainda a estudar 

inglês. Ela até mesmo pagou para mim um curso de inglês que era oferecido na UERN, o 

curso de Inglês no Núcleo de Línguas), e vozes sociais (Comecei a ensinar na graduação, no 

curso de Letras em Assu e Macau, porque a UERN em Macau era um Núcleo Avançado da 

UERN de Assu).  

As modalizações são as avaliações, julgamentos ou comentários que os sujeitos fazem 

sobre o conteúdo temático do texto. Tais comentários são categorizados em modalizações 

lógicas, relacionadas à avaliação de elementos da temática do texto, seguindo conhecimentos 

apoiados no mundo objetivo. As modalizações deônticas, que dizem respeito a um comentário 

sobre determinado aspecto do conteúdo temático pautado em elementos no mundo social. As 

modalizações pragmáticas, referentes a comentário ou avaliação sobre a responsabilidade de 

um personagem relativa à capacidade de ação: ao poder-fazer, às intenções, ao querer-fazer, 

às razões, ao dever-fazer. As modalizações apreciativas, que se referem a um julgamento 

advindo do mundo subjetivo, mostrando o ponto de vista do avaliador.  

As modalizações são identificadas textualmente através de unidades dêiticas, como 

verbos ou locuções verbais, adjetivos, advérbios etc. As modalizações lógicas, por exemplo, 

são caracterizadas por versar sobre o valor de verdade do conteúdo temático abordado. Assim, 

advérbios (talvez, certamente) que expressam certeza, dúvida e possibilidade são indicativos 

deste tipo de modalização, como no exemplo, A propósito, uma prova iminente nos últimos 

horários certamente mexe com os ânimos, retirado do corpus (ver Anexo F) desta pesquisa.  

As modalizações deônticas podem ser identificadas através de locuções verbais que 

indiquem uma representação social expressada na percepção do professor sobre o papel de 

alunos, professor e outrem em relação ao ensino (precisou ser retirado, devem tentar). No 

corpus desta pesquisa, temos um exemplo deste tipo de modalização na sequência O professor 

realmente precisa ser muito cuidadoso.  
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Por sua vez, as modalizações pragmáticas podem ser reveladas por locuções verbais 

cujos verbos auxiliares indiquem responsabilidades no ensino (tento). Nos trechos do diário 

dialogado que compõe o corpus deste estudo encontramos o seguinte exemplo de 

modalização pragmática: Embora as atividades com o projetor chamam mais a atenção dos 

alunos, eu sempre procuro utilizar a lousa. 

Por fim, as modalizações apreciativas são identificadas em adjetivos (empolgados, 

interessados, legal, feliz) que qualificam algum aspecto do conteúdo temático. São muitos os 

exemplos deste tipo de modalização no nosso corpus, como é o caso de Porém, é uma tarefa 

árdua controlar uma turma com 40 alunos e tentar prender a atenção deles. 

Como vimos, o ISD nos oferece não apenas os pressupostos teóricos, como a 

linguagem e o agir, para a investigação do ensino, mas também as categorias, como o 

conteúdo temático, as modalizações e as vozes, para realizarmos a análise do nosso corpus. 

No capítulo seguinte, descreveremos os procedimentos metodológicos desta pesquisa. 
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, conforme indica o título, serão apontados os aspectos metodológicos 

da pesquisa. Inicialmente, apresentamos o tipo de pesquisa adotado e, em seguida, a natureza 

deste estudo, inserindo-a no paradigma qualitativo. Em seguida, descrevemos o contexto da 

pesquisa e caracterizamos os participantes. Na terceira seção, tratamos do instrumento 

utilizado para geração dos dados e a constituição do corpus. Por fim, apresentamos os 

procedimentos adotados para a análise dos dados. 

 

3.1 Tipo e natureza da pesquisa 

 

Este estudo se caracteriza como um estudo de caso, que investiga as representações do 

ensino em uma escola pública de Mossoró-RN, a partir de textos de professores de inglês. 

Segundo Gil (2002, p. 54), um estudo de caso “consiste no estudo profundo e exaustivo de um 

ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” para a 

tomada de decisão. De acordo com o autor, o objeto de estudo é um fenômeno contemporâneo 

em seu contexto real, a sala de aula, no qual fenômeno e contexto por vezes se confundem, o 

estudo de caso é o tipo de pesquisa mais apropriado. 

Em relação à sua natureza, esta é uma pesquisa mista (JOHNSON et al., 2007), já que 

trata-se de uma investigação qualitativa, inscrita no quadro das ciências sociais e humanas, 

pelo fato do nosso objeto de estudo estar relacionado a subjetividades e de características tão 

diversas (SANTOS, 2010), como é o caso do ensino, mas também conta com dados 

quantitativos. Creswell (2009) esclarece que “um estudo tende a ser mais qualitativo do que 

quantitativo ou vice versa. A pesquisa de métodos mistos se encontra no meio deste 

continuum porque incorpora elementos de ambas abordagens qualitativa e quantitativa” 

(op.cit, p.3). Pretendemos, ao utilizar este tipo de pesquisa, não ficar limitados a apenas um 

tipo de dado e, com isso, favorecer a corroboração e aprofundamento do conhecimento 

(JOHNSON et al., 2007). 

Uma vez identificados o tipo e a natureza da pesquisa, a seguir, descreveremos o 

contexto no qual este estudo foi realizado, bem como os participantes. 
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3.2 O contexto da pesquisa e os participantes 

 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública estadual de ensino 

localizada no interior do estado do Rio Grande do Norte, denominada aqui de Rita Gurgel 

(nome fictício). A escola tem uma estrutura física com trinta e sete ambientes, entre espaços 

administrativos, de aprendizagem e lazer. São eles: salas de aula, banheiros, biblioteca, 

cozinha, refeitório, laboratório de informática, sala de música, sala de direção, secretaria, sala 

de professores, ginásio poliesportivo. 

A instituição de ensino, campo deste estudo, atende hoje aproximadamente setecentos 

alunos nos três turnos, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. Essa 

instituição é contemplada pelos programas Mais Educação, Pacto Nacional Pelo 

Fortalecimento do Ensino Médio, Ensino Médio Inovador, entre outros. 

O público atendido pela referida escola é composto por crianças e adolescentes em 

idade regular para ingressantes no Ensino Fundamental e Ensino Médio, alunos de dez a 

dezenove anos, incluindo os casos fora de faixa etária. Em geral, o público da escola referida 

é oriundo das classes baixa e média baixa, tanto da zona urbana quanto da zona rural.  

Com relação aos recursos didáticos disponíveis, além daqueles mais comuns, como 

quadro branco, marcadores e livros, a escola possui cinco projetores multimídia, que são 

utilizados regularmente pelos professores.  

Cada turma tem uma sala própria, onde ocorrem todas as aulas das disciplinas. De 

modo geral, as salas de aula não diferem muito em estrutura. São salas amplas, climatizadas, 

com quarenta assentos e um quadro branco. 

Em relação ao ensino de língua inglesa na referida escola, disciplina que está mais 

diretamente relacionada ao nosso objeto de estudo, cada turma dispõe de duas aulas semanais 

de cinquenta minutos de duração, totalizando uma hora e quarenta minutos de aulas desta 

disciplina. 

A observação das aulas de língua inglesa na escola Rita Gurgel ocorreu no período de 

4 maio a 7 dezembro de 2016
14

, de meados do segundo bimestre até o final do quarto 

bimestre
15

. As observações de aula ocorreram nos seguintes dias: 4, 18 e 25 de maio, 1 e 8 de 

junho, 6, 13 e 20 de julho, 3, 17 e 31 de agosto, 19 e 26 de outubro, 16 e 23 de novembro, 7 

                                                           
14

 Devido a situações de impedimento e feriados, nem todos os dias deste período houve aula e, 

consequentemente, observação e registro no diário dialogado. 
15

 O ano letivo começou no dia 13 de fevereiro e terminou no dia 27 de dezembro de 2016. 
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de dezembro do referido ano. Durante esse período, além da observação, houve registro das 

aulas feito pelos professores-participantes no diário dialogado. 

Para isso, foi solicitado à professora regente que colaborasse com os registros no 

diário, mas não houve instruções específicas de como ela devia fazê-lo. Com isso, pretendeu-

se não direcionar sua escrita, já que a própria escolha de temas e a forma de abordá-los 

poderia ser alvo de análise. 

Nessas observações, percebemos que as aulas de inglês são, em sua maioria, 

expositivas e as informações/instruções são dadas - pela professora regente da turma - em 

língua portuguesa, que é a língua utilizada na maioria dos enunciados dos exercícios, e os 

temas das aulas normalmente estão relacionados a tópicos gramaticais. Foi possível observar 

que o trabalho está concentrado em exercícios de perguntas e respostas e escrita de conteúdo 

da lousa para o caderno. Nessas aulas, também observamos que a professora faz uso constante 

do projetor multimídia. 

O livro didático adotado para referência nas aulas de língua inglesa é Take Over 

(SANTOS, 2013), mas nem todas as atividades são exploradas pela professora. Para as aulas 

também são utilizados outros materiais, como vídeos, áudios e textos impressos. Os materiais 

multimídia também são usados devido à necessidade de trabalhar a compreensão auditiva dos 

alunos. Por isso, a professora recorre eventualmente aos dicionários bilíngues, disponíveis na 

biblioteca da escola, e cuja quantidade é suficiente para cada turma. 

As turmas que acompanhamos durante o período de observação, o 1º Ano único e o 3º 

ano “A”, tinham, respectivamente, os primeiros e os últimos horários das quartas-feiras 

destinados às aulas de inglês. Ou seja, a aula de inglês no 1º Ano único começava às 7:00h e 

terminava às 8:40h e a do 3º Ano “A” começava às 9:40h, após o intervalo, e terminava às 

11:20h. A faixa etária dos alunos dessas turmas é entre quinze e dezenove anos. 

Por não ter conseguido afastamento das atividades profissionais, o horário das aulas 

foi o que motivou a escolha das turmas, pois facilitava a ida ao campo de pesquisa e 

otimizava a gestão do tempo que o pesquisador dispunha para realizar o estudo. Dessa forma, 

além de observar as aulas um dia por semana, ainda era possível observar outros aspectos da 

escola em horários intermediários.  

No período em que ocorreu a pesquisa, foram trabalhados os seguintes conteúdos no: 

Tempos presente, passado e futuro do verbo be, verbo there be, artigo indefinido (a/an), 

preposições de lugar (in, on, under, next to), tempo condicional (would), grau comparativo 

(more... than, less... than).  
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 Os participantes
16

 desta pesquisa são dois professores de língua inglesa: Aníbal, 

pesquisador e autor desta dissertação, e o outro participante é a professora regente das turmas 

observadas, à qual nos referiremos por P2, em respeito às questões de ética (CELANI, 2009). 

Os alunos e demais são considerados participantes indiretos desta pesquisa. 

 Para traçar o perfil desses participantes, recorremos às informações contidas nas 

autobiografias (relatos autobiográficos
17

) produzidas pelos participantes no início desta 

pesquisa. 

O participante Aníbal (doravante P1), autor desta dissertação, graduou-se em Letras 

com habilitação em língua inglesa e respectivas literaturas na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, onde teve a oportunidade de ser monitor de ensino de LI no 

Núcleo de Estudos e Ensino de Línguas – NEEL. Além desta, várias outras experiências de 

ensino de LI se sucederam até o final da graduação, em 2006. Depois disso, realizou um curso 

de especialização lato sensu também na UERN. 

Durante e depois da formação inicial, P1 atuou em instituições de ensino com 

diferentes perfis, como escolas públicas e privadas de ensino Fundamental e Médio, escolas 

de idiomas e centro de línguas modernas em instituições públicas, além de ter lecionado 

inglês instrumental em uma faculdade particular. Todas estas experiências contribuíram para a 

formação identitária profissional de P1, mas não impediram que tivesse experiências fora de 

sala de aula, como assistente editorial na UERN e como tradutor e intérprete de língua inglesa 

na UFERSA, onde trabalha atualmente. No relato autobiográfico, P1 enfatiza que esta 

pesquisa é encarada como uma oportunidade de retomar a prática docente através de uma 

reflexão crítica sobre o ensino de LI. 

A professora P2 tem uma trajetória de formação e atuação profissional bastante 

semelhante à trajetória de P1. Ela também é licenciada em Letras com habilitação em língua 

inglesa e suas respectivas literaturas pela UERN e tem especialização em Ensino de Língua 

Inglesa pela mesma instituição. Também passou pelo NEEL e outras instituições públicas e 

privadas de ensino de LI, mas, além disso, P2 concluiu, em 2012, o Mestrado em Linguística 

Aplicada na Universidade Federal do Ceará – UFC. 

                                                           
16

 Foi necessário solicitar o consentimento formal de todos os participantes. Após a anuência do diretor da escola 

e consentimento de P2, todos os alunos foram, individualmente, esclarecidos quanto à pesquisa e consultados 

quanto à sua participação. Aos maiores de dezoito anos foram oferecidos termos de consentimento e termos de 

assentimento para aqueles menores de dezoito anos e termos de consentimento para seus pais (ver apêndices). 

Após isso, o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte – UERN (ver apêndices). 
17

 Nesta pesquisa, autobiografia também pode ser denominada de relato autobiográfico, alinhando-se à 

concepção de relato interativo, adotada no ISD, para enfatizar quando há implicação do autor. 
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Outro participante deste estudo é a professora regente das turmas observadas, que será 

denominada de P2. Ela também atuou em escolas públicas e privadas, escolas de idiomas e foi 

professora substituta no curso de Letras da UERN antes de prestar concurso para o governo 

do estado do RN e assumir o cargo de professora efetiva da rede pública de ensino. Na rede 

pública, ela passou por escolas de algumas cidades até chegar a atuar em Mossoró, na escola 

Rita Gurgel, a partir de 2016, ano da fase de observação das aulas. 

 

3.3 Instrumentos de geração de dados e constituição do corpus  

 

  Conforme mencionado anteriormente, utilizamos dois instrumentos para gerar nossos 

dados, a saber: os relatos autobiográficos e o diário dialogado. Os relatos autobiográficos 

foram produzidos no início do período de observação das aulas. De acordo com Rodrigues-

Júnior (2010, p. 150), “A crítica literária esclarece que autobiografias podem ser textualizadas 

de várias formas”. Com isso, não foram dadas diretrizes para esta produção para que as 

escolhas dos participantes fossem pautadas em suas representações sobre o que merece 

destaque nos seus percursos de aprendizado de LI e formação e prática profissionais. 

 Outro instrumento utilizado para a geração dos dados nesta pesquisa foi o diário 

dialogado. O diário foi produzido de forma manuscrita a partir da observação regular, uma 

vez por semana, e continha informações sobre situaçõesnas aulas de inglês em turmas do 

ensino médio de uma escola pública em Mossoró-RN, como já mencionado.  

Os relatos eram produzidos por P1 em um caderno e, em seguida, entregues a P2 para 

que ela pudesse lê-los e produzir seus relatos. Na semana seguinte, P1 tinha a oportunidade de 

ler o relato de P2 e produzir um novo, retomando ou não os temas por ela abordados. Os 

trechos do diário foram sistematizados e identificados com numeração na ordem crescente, 

série, turma, data de produção e título. Alguns relatos de P2 fugiram a esta configuração, 

constando apenas sua numeração. Portanto, o corpus desta pesquisa é composto por dois 

relatos autobiográficos e por trinta e dois trechos do diário dialogado produzidos pelos 

professores-participantes em língua portuguesa. 

 

3.4 Questões de pesquisa 

 

 Uma vez delimitado os dados para este estudo, buscamos responder a principal 

questão que orientou esta pesquisa: Como o ensino de língua inglesa (LI) é representado em 
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autobiografias e diário dialogado produzidos por dois professores de inglês de uma escola 

pública? 

Para isso, recorremos a perguntas mais pontuais, que serviram de eixo norteador para 

o desenvolvimento do estudo: 

 

 De que maneira a formação e atuação profissional dos professores de inglês são 

retratadas nas autobiografias? 

 Que temas aparecem no diário dialogado produzido por dois professores de inglês? 

 Como as avaliações sobre o ensino de inglês são desveladas no diário dialogado? 

 Que elementos constitutivos do trabalho do professor de inglês aparecem nesse diário? 

 

Delineadas as perguntas desta pesquisa, passemos à descrição dos procedimentos 

adotados, neste estudo, para análise dos dados. 

 

3.5 Procedimentos de análise dos dados 

 

Em consonância com os preceitos metodológicos do ISD, para selecionar os 

fragmentos que comporão o corpus, adotamos, como já foi dito, o conteúdo temático, as 

modalizações e as vozes como categorias de análise por considerarmos uma ocorrência 

considerável destas categorias nos textos, além da observação das aulas ter sugerido uma 

relação entre as avaliações feitas pelos professores (modalizações) e as demais categorias. 

Assim, seguimos os seguintes procedimentos de análise e interpretação dos dados: 

 

a) Digitação do corpus; 

b) Análise do nível enunciativo do texto: identificação e análise da voz de autor empírico, 

das vozes de personagens e vozes sociais inscritas nos relatos autobiográficos através 

identificação das unidades linguísticas que apontam para estas vozes nas autobiografias 

de cada participante e relação das vozes com a indicação de aspectos da formação e 

atuação profissional dos emissores. 

c) Análise global da infraestrutura textual: identificação e análise do conteúdo temático 

inscrito nos fragmentos do diário dialogado através da classificação de segmentos dos 

textos em diferentes temas, de acordo com os eixos temáticos identificados.  
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d) Análise do nível enunciativo do texto: mapeamento das avaliações e análise dos tipos de 

modalizações inscritas no diário, conforme a classificação de Bronckart (1999), através 

da identificação das unidades linguísticas que apontam para estas modalizações e 

discussão das representações nelas contidas; 

e) Análise do nível enunciativo do texto: correlação das modalizações, anteriormente 

identificadas e discutidas, com os elementos constitutivos do trabalho do professor 

(AMIGUES, 2004); 

 

Dada a descrição do percurso metodológico que seguimos nesta pesquisa, 

apresentaremos, no capítulo subsequente, a análise dos dados.  
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CAPÍTULO IV - REVELAÇÕES SOBRE O ENSINO DE LI NA ESCOLA PÚBLICA 

 

 Neste capítulo, ao longo das quatro seções, analisaremos os textos que compõem o 

nosso corpus no intuito de identificarmos as representações dos professores sobre o ensino de 

LI. Na primeira seção, identificaremos as vozes inscritas nas autobiografias de cada 

participante e o que revelam sobre a formação e atuação profissional. Em seguida, na segunda 

e terceira seções, investigaremos as revelações sobre o ensino de LI a partir da análise dos 

tems e das modalizações inscritas no diário dialogado. Por fim, na quarta e última seção, 

relacionamos os elementos constitutivos do trabalho do professor com os quatro tipos de 

modalizações presentes no diário dialogado. 

 

4.1 As vozes nas autobiografias 

 

 Nesta seção, analisaremos os relatos autobiográficos (autobiografias) dos professores-

colaboradores no intuito de colaborar para o cumprimento do objetivo geral desta pesquisa. 

Especificamente, buscaremos perceber o que as vozes inscritas nas autobiografias produzidas 

pelos professores-participantes revelam sobre sua formação e atuação profissional. Para isso, 

primeiramente, descreveremos as características formais e o conteúdo temático das 

autobiografias e, em seguida, apresentaremos as vozes. 

As autobiografias que compõem parte do corpus desta pesquisa são marcadas por 

várias semelhanças. Ambas foram produzidas no início da pesquisa de campo e têm o mesmo 

contexto de produção, ou seja, os autores dos textos tiveram as mesmas condições de 

produção das autobiografias. Os professores-participantes, P1 e P2, elaboraram os textos de 

forma bem semelhante, como demonstra a estrutura das autobiografias (ver Anexo G e Anexo 

A) e dos temas nelas inscritos. 

A primeira parte do relato de P1 traz memórias de infância que, para ele, justificam 

sua escolha pela docência na área de LI. Seu texto é linguisticamente marcado por vozes de 

personagens (familiares) para justificar este ponto de vista. P2 também se utiliza das vozes de 

uma amiga para indicar o início do seu interesse em tornar-se professora de LI. Além disso, 

P2 fornece um relato de suas experiências como aluna para somar as razões de ter escolhido a 

profissão na qual atua. Neste ponto das autobiografias, consideramos que ambos os 

professores (P1 e P2) tratam das razões para ter se tornado professor de LI, demonstrando 
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uma ligação e identificação com a profissão antes do seu ingresso no curso de formação 

inicial de professores de LE. 

 Em seguida, ambos professores passam a relatar suas experiências de acesso e 

permanência na graduação em Letras-Inglês na UERN. Tanto P1 quanto P2 descrevem suas 

participações como monitores de LI no NEEL, evidenciando a relevância desta experiência 

em sua formação inicial. P2, inclusive, enfatizou que foi aluna do NEEL e, posteriormente, 

teve a oportunidade de lecionar no mesmo núcleo. Nesta parte dos relatos, tanto de P1 quanto 

de P2, a voz de autor empírico coincide com a voz de aluno, suscitando a importância deste 

período para a prática docente. 

 Ao relatarem sobre a formação continuada e atuação profissional, as autobiografias de 

P1 e P2 apresentam algumas diferenças. P1 enfatiza sua busca por estabilidade profissional, 

enquanto P2 menciona suas experiências como docente de diferentes instituições e comenta 

sobre a formação continuada (especialização e mestrado). A voz de autor empírico, no relato 

de P1, volta-se para atuações fora de sala de aula; enquanto a voz de autor empírico nos textos 

de P2 coincide com a instância social de professora regente e professora em formação 

continuada. 

 P1 relata planos de retornar à sala de aula como professor de LI. No texto, isso fica 

evidente quando a voz de autor empírico se sobrepõe à de aluno de mestrado. Por fim, P1 

encerra sua autobiografia com o anseio de que o mestrado permita um reencontro com a 

profissão, a qual lhe proporciona aprendizados e relacionamentos. Já P2 conclui reforçando 

sua identificação com o ser professora de LI e o prazer que tem a despeito das dificuldades da 

profissão. Apesar de distintas, as autobiografias revelam a identificação de ambos com o 

ensino de LI. A seguir, identificaremos as vozes na autobiografia de P1. 

 

4.1.1 As vozes na autobiografia de P1 

 

 Ao analisar a autobiografia de P1, constatamos que, por se tratar de uma 

autobiografia, o texto, obviamente, contém, de forma marcante, a voz de autor empírico. 

Também, verificamos vozes de personagens, como familiares, professores, alunos e colegas 

de trabalho.  

A seguir, podemos observar sequências que trazem exemplos de vozes de autor 

empírico e vozes de personagens extraídas da autobiografia de P1. 
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Sequência 01 

(...) eu gosto mesmo de falar, relatar e, por que não dizer, escrever. (voz de autor empírico) 

 

Sequência 02 

Eu costumo dizer que o pouco que acho que sei de mim eu aprendi contando. (voz de autor empírico) 

 

Sequência 03 

Um tio meu, que hoje não mais atua como professor, cursou licenciatura em Letras-Inglês (...) falava 

inglês fartamente com outro tio a quem ele tinha ensinado o básico. Eu achava aquilo simplesmente 

fantástico! (voz de personagem) 

 

Sequência 04 

Lembro de um outro tio meu que, conversando a respeito da situação, me disse: - Filho, não sabe 

ganhar quem não sabe perder. (voz de personagem) 

 

 Podemos perceber, inicialmente, nas sequências que trazem exemplos da voz de autor 

empírico e das vozes de personagens, que são vozes consonantes. Ou seja, as vozes de 

personagens não indicam uma divergência entre a escolha do autor de tornar-se professor de 

LI. Ao contrário, estas vozes são colocadas de modo a validar esta escolha através de 

exemplos (Um tio meu, que hoje não mais atua como professor, cursou licenciatura em 

Letras-Inglês... falava inglês fartamente com outro tio a quem ele tinha ensinado o básico) ou 

de conselhos (Lembro de um outro tio meu que, conversando a respeito da situação, me 

disse: - Filho, não sabe ganhar quem não sabe perder) e, também, a reflexão que o autor faz 

sobre as descobertas sobre sua identidade profissional através da escrita de si, como notamos 

nas sequências 01 e 02. 

 A voz de autor empírico, nas sequências 05, e 06, está marcada por uma preocupação 

com sua estabilidade financeira. Observamos esta preocupação através da busca do autor por 

concursos públicos não somente para o cargo de professor, mas de outras funções. A seguir, 

podemos verificar exemplos desta preocupação, revelada por meio da voz de autor empírico. 

 

Sequência 05 

Comecei a mirar na vaga de professor da escola técnica federal, hoje instituto federal, que, além de 

me colocar na função que eu queria, me garantiria o sustento sem tantos aperreios. (voz de autor 

empírico) 

 

Sequência 06 

Então eu fiz o primeiro concurso para o IFRN. Era 1 vaga para o campus de Apodi. Não houve vaga 

para Mossoró. (voz de autor empírico) 

 

Sequência 07 

Em seguida abriu concurso para a recém-criada UFERSA, em Mossoró. Uma ineditíssima vaga de 

tradutor e intérprete de língua inglesa brilhava no edital. 

 

Sequência 08 
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Sou chamado para assumir a vaga de professor de língua inglesa no campus de Pau dos Ferros. (voz 

de autor empírico) 

 

 Como já mencionado, constatamos, através da voz de autor empírico, que a trajetória 

profissional de P1 foi claramente influenciada pela busca de um cargo público efetivo. Esta 

preocupação com a estabilidade financeira, que pode ser observada na Sequência 05, pode, 

assim, explicar uma situação de não-reconhecimento ocasionada por uma oportunidade de P1 

atuar em outra área, retratada na Sequência 07. Mesmo satisfeito com a posição de professor 

de LI, P1 buscou condições profissionais que proporcionassem a estabilidade que ansiava. 

 Além da voz de autor empírico e das vozes de personagens, pudemos observar a 

ocorrência de vozes sociais na autobiografia de P1. Estas vozes estão constituídas, 

principalmente, das vozes de aluno e professor, como podemos perceber nas sequências a 

seguir. 

 

Sequência 09 

Depois de aprovado no vestibular, fui descobrir o que eu estudaria e para que serviria. (vozes 

sociais) 

 

Sequência 10 

(...) tive a chance de ingressar como monitor de língua inglesa no núcleo de línguas da minha 

faculdade. (vozes sociais) 

 

Sequência 11 

Ministrei a disciplina de inglês instrumental em uma faculdade particular em Mossoró e fui professor 

no núcleo de línguas do IFRN. (vozes sociais) 

 

Sequência 12 

Tive, inclusive, a chance de ser professor da minha esposa. Foi interessante. (vozes sociais) 

 

Sequência 13 

Em um dado momento, suspendi todos os meus vínculos, exceto o da UFERSA, para ter tempo de me 

preparar para o mestrado. (vozes sociais) 

 

Sequência 14 

Eu me inscrevi na seleção e fui passando, etapa por etapa, até que, enquanto aguardava o resultado 

final, iniciam-se as aulas em João Pessoa. E eu iniciei por lá para garantir. Até que, após a primeira 

semana de atividades, sai o resultado do mestrado em ensino e eu constava como aprovado e 

classificado. (vozes sociais) 

 

Sequência 15 

Iniciei os estudos no mestrado e, logo no início, já volto para a sala de aula como pesquisador. 

Adorei voltar e estar no ambiente que eu gosto, na presença dos alunos e de uma colega de 

graduação, que é a minha colaboradora. Mas fico ainda mais feliz por estar realizando o sonho de me 

formar pesquisador e, paralelamente, de endossar minhas chances de voltar para a sala de aula, 

ensinar na graduação ou mesmo retornar com as minhas turmas de iniciantes, tão movimentadas, 

mas, ao mesmo tempo, tão cheias de aprendizados e relacionamentos, que é o que mais me encanta na 

profissão. (vozes sociais) 
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Podemos observar as vozes de P1 enquanto aluno, ou seja, professor em formação 

inicial, na Sequência 10, e atuando como professor, nas sequências 11 e 12. Mas a voz de P1 

enquanto aluno está frequentemente marcada por uma esperança de reencontro com a 

instância professor de LI. Dentre as vozes sociais no texto de P1, a voz de aluno de mestrado 

revela que, embora esteja atuando fora da sala de aula, justamente para se preparar para o 

mestrado, como observamos na Sequência 13, há a clara intenção de retornar para a sala de 

aula como professor, o que foi registrado na Sequência 15. Com isso, P1 vê a pesquisa como 

instrumento de (re)configuração do seu trabalho, ocasionando uma (re)encontro com o ensino 

a partir da escrita autobiográfica. 

Estas vozes revelam ainda representações de P1 sobre o ensino de LI, como registrado 

na Sequência 15, através das quais mostra os principais benefícios ao assumir a posição de 

professor de LI. Ele aponta que o aprendizado e os relacionamentos proporcionados pelo 

trabalho docente são benefícios, o que revela sua atenção à dimensão pessoal da atividade de 

ensino.  

 Como vimos, a autobiografia de P1 tem predominância da voz de autor empírico, que 

revela tanto o conhecimento do papel da escrita reflexiva como uma preocupação com a 

estabilidade financeira, justificando um conflito em sua trajetória docente. No caso das vozes 

de personagens são, basicamente, vozes de familiares que, segundo acredita P1, justificam sua 

escolha de tornar-se professor de LI. Já as vozes sociais mais proeminentes são as de aluno e 

professor, revelando a importância destas instâncias para a formação e prática docentes. A 

seguir, analisaremos as vozes no relato autobiográfico de P2. 

 

4.1.2 As vozes na autobiografia de P2  

 

 Em relação às vozes, assim como ocorre na autobiografia de P1, há uma 

predominância da voz de autor empírico no texto de P2, como era de se esperar para o gênero 

em questão. Além da voz de autor empírico, a ocorrência de vozes de personagens está restrita 

à participação de uma amiga na trajetória profissional de P2, quando era estudante de Ensino 

Médio. A seguir, podemos observar sequências com exemplos de voz de autor empírico e 

vozes de personagens. 

 

Sequência 16 
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Fiquei encantada, para mim, era muito prazeroso e divertido estudar inglês. Lembro-me que o livro 

vinha com uma fita cassete, e eu gostava de ficar ouvindo o áudio da fita e acompanhava no livro, 

principalmente gostava de cantar as músicas que tinham no livro. (voz de autor empírico) 

 

Sequência 17 

Depois com o tempo e nas outras séries continuei fazendo isso e passei a traduzir os diálogos e os 

textos que vinham no livro. Para isso, eu utilizava o glossário que tinha nas últimas páginas do livro. 

Da 6ª série, 7ª série e 8ª série era a mesma coleção, o mesmo livro “STEPS”. (voz de autor empírico) 

 

Sequência 18 

(...) uma amiga, que é professora de inglês, ela me incentivou mais ainda a estudar inglês. Ela até 

mesmo pagou para mim um curso de inglês que era oferecido na UERN, o curso de Inglês no Núcleo 

de Línguas. (vozes de personagens) 

 

Sequência 19 

No tempo que estive em Pau dos Ferros, consegui um emprego para trabalhar no FISK, lá ensinei 

inglês no cursinho durante 3 anos. (voz de autor empírico) 

 

Sequência 20 

Ao finalizar meu mestrado em março de 2012, comecei a ensinar na escola CCAA em Mossoró. 

(vozes sociais) 

 

Sequência 21 

Comecei a ensinar na graduação, no curso de Letras em Assu e Macau, porque a UERN em Macau 

era um Núcleo Avançado da UERN de Assu. (vozes sociais) 

 

 Na autobiografia de P2, verificamos que a voz de autor empírico normalmente 

coincide com duas instâncias sociais, a de aluna (Fiquei encantada, para mim, era muito 

prazeroso e divertido estudar inglês) e de professora (Comecei a ensinar na graduação). 

Enquanto aluna, P2 descreve procedimentos bastante característicos do ensino-aprendizagem 

de LI, como o uso de material de áudio (gostava de ficar ouvindo o áudio da fita e 

acompanhava no livro, principalmente gostava de cantar as músicas que tinham no livro), 

atividades de tradução (passei a traduzir os diálogos e os textos que vinham no livro) e uso de 

glossários (eu utilizava o glossário que tinha nas últimas páginas do livro). Essas 

características, explicitamente reveladas no texto P2, envolvem elementos constitutivos do 

trabalho do professor, principalmente as ferramentas (fita cassete, livro [de inglês], glossário, 

música), que muito aproximam professor e aluno do ensino de LI e dificilmente coincidem 

com o ensino de outra disciplina. 

 O relato de P2 como aluna indica a importância da influência da amiga na decisão de 

tornar-se professora de LI. Sendo assim, as vozes de personagens revelam a influência de uma 

amiga neste processo ensino-aprendizagem de língua inglesa. A amiga (que é professora de 

inglês) foi o exemplo referido na autobiografia como influência para P2 gostar de estudar LI 
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(ela me incentivou mais ainda a estudar inglês) e, assim, motivá-la a estudar Letras na UERN 

(Ela até mesmo pagou para mim um curso de inglês que era oferecido na UERN).  

Diante do exposto, podemos afirmar que as vozes de personagens são consonantes 

com a voz de autor empírico, ou seja, não há conflitos entre estas vozes, assim como também 

não é conflituosa a formação identitária de P2 que continua como professora de LI, apesar 

das dificuldades que um professor enfrenta nos nossos dias, conforme ressalta P2 em seu 

texto. 

Em suma, a análise das vozes na autobiografia de P2 aponta para uma maior 

ocorrência da voz de autor empírico, como é comum no gênero analisado. Esta voz 

representa, sobretudo, memórias de P2 que ela considera ter relação com as escolhas pela 

profissão de professora de LI. Antes de sua formação inicial, P2 enfatiza o uso de ferramentas 

para o ensino de LI. Já as vozes de personagens também revelam esta relação, através de uma 

amiga que influenciou a escolha de P2. No caso das vozes sociais, são de professora. P2 relata 

sua trajetória de formação e atuação profissional sem conflitos. De um modo geral, a relação 

entre professora e aluna e a referência às ferramentas estão ressaltadas nas vozes presentes na 

autobiografia de P2.  

 

4.1.3 Síntese da análise das vozes nas autobiografias 

 

 As autobiografias dos participantes revelam grandes semelhanças, sobretudo no que 

se refere à sua formação inicial. Coincidem na formação dos participantes a licenciatura – 

ambos cursaram Letras-Inglês, a instituição de ensino superior e a cidade: UERN Mossoró. 

Além disso, ambos foram monitores de língua inglesa no Núcleo de Estudos e Ensino de 

Línguas, NEEL. Em relação às vozes, a principal semelhança nas autobiografias refere-se à 

utilização de vozes de personagens, como as de familiares ou amigos, para justificar a escolha 

de tornar-se professor ou professora de inglês. 

 Contudo, a despeito das semelhanças na trajetória formativa dos participantes, há 

também diferenças reveladas em suas autobiografias. Enquanto na autobiografia de P1 as 

vozes sociais estão marcadas pela experiência como aluno de mestrado e aponta para uma 

expectativa de reencontro com a instância de professor de inglês, na autobiografia de P2 há 

uma ênfase na voz de professora e nas experiências de ensino. Além disso, P2 representa as 

ferramentas de maneira central no ensino, o que não foi percebido na autobiografia de P1. 

 Na seção seguinte, analisaremos o conteúdo temático do diário dialogado. 
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4.2 O conteúdo temático inscrito no diário dialogado 

 

 Nesta seção, conforme indica o título, identificamos o conteúdo temático inscrito nos 

trechos do diário dialogado. 

No texto analisado, percebemos nos trechos do diário uma estrutura organizacional 

simples, sem divisão em seções, tópicos ou capítulos, por exemplo. No entanto, pelo fato de 

os textos de um emissor serem vistos pelo outro e vice-versa, é possível que os primeiros 

trechos servissem de modelo aos seguintes, dando certa uniformidade à estrutura do diário. 

 Em geral, os trechos do diário têm uma estrutura de um relato interativo, organizado 

em parágrafos e um título, que indica a data e a turma observada. No entanto, alguns não 

contam com título e data. O conteúdo temático dos trechos do diário dialogado analisado 

pode ser topicalizado da seguinte forma: 

1) Descrição das aulas; 

2) Dificuldades do professor, a saber: conversas/barulho dos alunos, sala de aula 

numerosa, alunos agitados, falta ou atraso dos alunos, interrupções de outrem, alunos 

desatentos, alunos usando eletrônicos em sala, atraso do/da professor/professora, 

problemas com o horário; 

3) Avaliações sobre a aula
18

 

4) Situações de impedimento 

5) Observações sobre a pesquisa 

6) Considerações gerais sobre o ensino 

7) Renormalização de tarefa ou da aula 

8) Avaliações sobre os alunos 

 

Podemos perceber que o conteúdo temático, inscrito nos trechos do diário dialogado, 

é composto por oito tópicos, sendo que o tema Dificuldades do professor está organizado em 

subtópicos. Alguns temas sugere que eles foram muito recorrentes no texto. Por outro lado, 

outros temas foram menos explorados. Na figura a seguir, podemos notar a ocorrência de cada 

tema no diário. 

 

Figura 02 – Ocorrência dos temas no diário dialogado 

                                                           
18

 Diferentemente de Descrição das aulas, que refere-se a textos puramente descritivos, Avaliações sobre a aula, 

além de descrever, traz algum posicionamento sobre a aula observada. 
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A Figura 02 demonstra a variedade do conteúdo temático, podemos, inicialmente, 

perceber claramente a maior recorrência dos seguintes temas: Dificuldades do professor 

(28%), Avaliações sobre a aula (19%), Descrição das aulas (18%) e Situações de 

impedimento (13%). Os demais temas, a saber, Considerações gerais sobre o ensino (9%), 

Observações sobre a pesquisa (8%), Renormalização de tarefa ou da aula (3%) e Avaliações 

sobre os alunos (2%), ocorrem com bem menos frequência no diário. De início, podemos 

afirmar que, de acordo com esta categorização, dois dos temas mais abordados pelos 

professores no diário dialogado (Dificuldades do professor e Situações de impedimento) 

trazem aspectos problemáticos sobre o ensino.  

 O tema Descrição das aulas aparece em quase todos os trechos. Percebemos que esta 

temática tornou-se uma espécie de base para o texto dos professores. Os trechos normalmente 

iniciam e terminam com uma narrativa dos acontecimentos observados. Através da descrição 

da rotina e dos procedimentos desenvolvidos nas aulas é que outros temas surgem. Nas 

sequências a seguir, podemos perceber a ocorrência do referido tema. 

 

Quadro 02 - Exemplos do tema Descrição das aulas
19

 

Sequências Trecho
20

 Emissor 

22 - A professora faz a chamada nos primeiros minutos da aula e, 

em seguida, informa as médias do primeiro trimestre. Aliás, são as 

1 P1 

                                                           
19

 Todos os quadros deste capítulo foram elaborados pelo autor desta dissertação. 
20

 Ver Anexo F. 

18% 

28% 

19% 

13% 

8% 

9% 

3% 2% 

1 - Descrição das aulas

2 - Dificuldades do professor

3 - Avaliações sobre a aula

4 - Situações de impedimento

5 - Observações sobre a
pesquisa

6 - Considerações gerais sobre o
ensino

7 - Renormalização da tarefa ou
da aula

8 - Avaliações sobre os alunos



49 
 

 
  

médias do primeiro bimestre. Depois de colocar a organização das 

notas para o segundo bimestre na lousa, ela começa a explanar o 

conteúdo da aula. 

23 - A professora começou a trabalhar um texto sobre Ayrton 

Senna cujo vocabulário tinha sido visto. Ela contou, do seu ponto 

de vista, sobre o dia em que Ayrton Senna morreu em um acidente 

automobilístico. Ela narrou o ocorrido dizendo que tinha 10 anos 

na época e que assistiu a tudo pela TV. Disse que até chorou, pois 

era fã do piloto. 

5 P1 

24 - Seguiu-se uma conversa sobre a feira de ciências da escola. A 

professora perguntou como estavam os preparativos. Uma aluna 

disse: - Até agora, nada! A escola está muito desinteressada este 

ano, completou. Eles ainda conversaram a respeito e continuaram a 

atividade do texto. 

5 P1 

 

 Como podemos notar, quando recorre a Descrição das aulas, P1 apresenta uma visão 

detalhada do ensino, pois relata ou narra os procedimentos e acontecimentos desenvolvidos 

em sala de aula, como, por exemplo: faz a chamada, informa as médias, começa a explanar, 

começou a trabalhar um texto, contou, narrou o ocorrido, e Seguiu-se. 

 A ocorrência do referido tema acontece através de diferentes tipos de discurso. Nas 

sequências 22, 23 e 24 percebemos tanto um relato teórico, quando, na tentativa de narrar o 

ensino, não há uma implicação (como em Seguiu-se) como o relato interativo, quando, no 

objetivo de expor, há um comprometimento dos interlocutores através do uso de pronomes 

pessoais ou substantivos comuns, como em A professora faz a chamada e ela começa a 

explanar. Nestes exemplos, o mundo representado é conjunto ao da interação, dado o uso de 

verbos no tempo presente (faz e começa). Porém, em algumas sequências, como na Sequência 

23, por exemplo, o professor também representa um mundo disjunto ao da interação, quando 

relata acontecimentos utilizando verbos no tempo pretérito: A professora começou a 

trabalhar um texto, ela contou e ela narrou o ocorrido. 

 Há, também, a ocorrência de um relato teórico no qual, diferente dos exemplos 

anteriores, não há implicação dos professores, como na Sequência 24 em Seguiu-se. Apesar 

de menos frequentes, esse tipo de discurso autônomo também ocorre quando o emissor faz a 

Descrição das aulas, aumentando ainda mais a diversidade dos tipos de discurso em relação a 

este tema, cuja grande ocorrência sugere o conhecimento dos professores sobre o ensino. 

 A Sequência 24 ainda traz um exemplo de discurso reconstituído da aula, na qual 

vozes de personagens são utilizadas para descrever as situações de ensino observadas, como 

em Uma aluna disse: -Até agora nada! A escola está muito desinteressada este ano, 

completou. Os exemplos de vozes reconstituídas são recorrentes em quase todos os trechos do 
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diário, o que caracteriza os textos como polifônicos e reforça que o ensino como atividade 

direcionada (AMIGUES, 2004), principalmente aos alunos. 

 Vale ressaltar que, apesar da frequente “Descrição das aulas” nos trechos do diário 

dialogado, há uma priorização da descrição dos procedimentos de ensino, enquanto que não 

há um esforço claro em descrever outros aspectos, como, por exemplo, as características 

físicas e materiais da escola. Os procedimentos metodológicos são priorizados não apenas na 

Descrição das aulas, mas também são muito comentados e avaliados. 

 Em relação ao tema Dificuldades do professor, este é o tema mais frequente, como 

podemos verificar na Figura 02. Sua organização em nove subtemas indica que, além de 

muito frequente, o tema tem diversas especificidades no contexto de ensino estudado. As 

Dificuldades do professor geradas por conversas/barulho dos alunos, por exemplo, é um tema 

bastante relevante, mas não apenas quantitativamente. Nas ocorrências deste subtópico, há 

diversas marcas textuais de posicionpamento e avaliação dos professores
21

, como podemos 

observar nas sequências a seguir. 

 

Quadro 03 - Exemplos do tema Dificuldades do professor 

Sequências Trecho
22

 Emissor 

25 - É meu caro o barulho do 1º ano é demais! É algo que tem 

preocupado todos os professores do turno matutino. Já fizemos 

várias reuniões para tratar desse assunto, mas está complicado. 

12 P2 

26 - Em relação ao que você observou sobre eu não perder muito 

tempo pedindo silêncio. Eu já me cansei muito pedindo silêncio, 

mas comecei a pensar em mim mesma, e percebi que os alunos eram 

mais do que eu. Eu era apenas uma voz entre inúmeras vozes, e que 

eu ia acabar ficando doente pra valer, aí resolvi fazer do outro jeito 

pra não prejudicar minha voz. E tem dado certo, apesar das turmas 

serem numerosas e cheias de adolescentes que adoram conversar. 

Bem, é uma tarefa bastante difícil, mas estou indo nesse passo! 

16 P2 

27 - Mesmo com apenas a metade da turma a professora teve que 

pedir silêncio da turma. Por diversas vezes ela precisou 

interromper a aula. 

21 P1 

28 - O momento de copiar é o que eles mais conversam. Hoje, por 

exemplo, surgiu conversa sobre as Olimpíadas, as comemorações 

juninas (julhinas), festas, namoros etc. 

21 P1 

29 - Mas o 3º ano não foi tão colaborativo quanto o 1º. Eles fizeram 

muito barulho neste dia e não adiantou muito eu tentar fazer tratos 

com eles. Como eles costumam dizer. “Esse dia foi muito louco!!!” 

Foi selva! (como costumamos dizer nos treinos de jiu-jitsu quando o 

treino é “pesado”) hehe. 

30 P1 

 

                                                           
21

 As avaliações dos professores sobre o conteúdo temático serão analisadas na próxima seção. 
22

 Ver Anexo F. 



51 
 

 
  

 Nas sequências 25, 26, 27, 28 e 29, é possível perceber que, ao contrário do que 

ocorreu quando os professores-participantes abordaram a Descrição das aulas, quando se 

narrou os acontecimentos observados, ao comentarem sobre as conversas/barulho dos alunos, 

há claramente um posicionamento do professor. O uso de unidades linguísticas qualificando o 

barulho dos alunos (como no caso dos adjetivos complicado e difícil, por exemplo) evidencia 

um esforço do professor em se posicionar. Alguns adjetivos são utilizados no sentido 

conotativo, como é o caso de louco e pesado, já que o diário frequentemente é produzido com 

linguagem informal. Estas unidades, no contexto da Sequência 29, têm o mesmo sentido de 

complicado e difícil.  

Também, o professor modaliza seu discurso com unidades como bastante e muito, 

revelando a importância do tema. Por isso, podemos afirmar que as Dificuldades do professor 

geradas por conversas/barulho dos alunos ocorrem no plano do discurso interativo, ou seja, 

quando há uma avaliação do ensino e comprometimento dos interlocutores, como no exemplo 

da Sequência 25, na qual o subtema é avaliado como complicado pelos professores do turno 

matutino, que inclui P2, emissora da referida sequência. Também na Sequência 26, as 

conversas/barulho dos alunos são avaliadas como difícil e P2, emissora, está implicada através 

do verbo em 1ª pessoa, estou.  

Na Sequência 27 podemos perceber um posicionamento do professor através de meta-

verbos
23

 como teve e precisou, mas cabe ressaltar que P1 refere-se, nestes casos, a 

procedimentos metodológicos quando aborda as conversas/barulho dos alunos, como ocorre 

nas sequências 25, 26 e 29. Constatamos que não somente a frequência do tema Dificuldades 

do professor, mas também a implicação dos emissores e seu interesse deliberado em avaliar 

este tema determinam sua importância nos textos analisados. 

 Em relação ao tema Avaliações sobre a aula, além de recorrente nos trechos do diário, 

como já foi observado, vale ressaltar que tem grande semelhança com Descrição das aulas, 

pois relata acontecimentos e procedimentos metodológicos desenvolvidos nas aulas 

observadas. Mas há uma distinção importante entre estes dois tópicos, já que, neste caso, não 

há uma predominância da descrição no texto analisado. Ao contrário, quando fazem 

Avaliações sobre a aula, os professores-participantes fundamentalmente se posicionam em 

relação ao ensino, conforme ilustram as sequências a seguir: 

 

Quadro 04 - Exemplos do tema Avaliações sobre a aula 

                                                           
23

 Meta-verbos são verbos auxiliares usados em locuções verbais, tempos compostos ou voz passiva e que 

adicionam informação gramatical ao verbo principal. 
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Sequências Trecho
24

 Emissor 

30 - Até para trabalhar com a música foi complicado, bem diferente 

lá do 3 Ano, eles gostaram da música e fizeram a atividade. 

12 P1 

31 - O fato é que com apenas cinco alunos eu comecei a atividade. 

Os alunos nunca tiveram tão calmos e tão colaborativos. Não sei se 

por serem poucos ou devido à minha presença em frente, enfim. 

Talvez uma mistura das duas coisas e um pouco de sorte. 

25 P1 

32 - Também passei tarefa para casa para esta turma e, por causa 

do tempo (pouco), a tarefa foi mais árdua. Apesar de não ver muita 

empolgação neles, quero crer que é o jeito deles e que na próxima 

aula teremos muitos textos (deles) interessantes para discutir e 

aprimorar. O desafio, primeiramente, é atrair a atenção deles e 

fazer com que participem. 

28 P1 

  

 Podemos notar nas sequências do Quadro 04 que a estrutura composicional, a 

linguagem e os tipos de discurso são semelhantes ao de Descrição das aulas. No entanto, as 

unidades linguísticas destacadas revelam claramente o posicionamento dos emissores quando 

tecem Avaliações sobre a aula. Os adjetivos utilizados (calmos, colaborativos, complicado e 

árdua) demostram como os professores julgam (positiva ou negativamente) as situações de 

aulas representadas nas sequências em questão. Neste caso, a exemplo do que ocorre em 

algumas sequências que retratam comentários sobre as Dificuldades do professor, temos um 

discurso e não um relato apenas. Com isso, devido à implicação e posicionamento dos 

emissores, podemos mais facilmente identificar as representações sobre o ensino de LI. 

 O tema Situações de impedimento também demonstra ser bastante recorrente no diário 

e sua ocorrência revela suas diferentes causas das situações de impedimento em sala de aula. 

As sequências a seguir mostram exemplos deste tema. 

 

Quadro 05 - Exemplos do tema Situações de impedimento 

Sequências Trecho
25

 Emissor 

33 - Alguns contra-tempos no início da aula. Já se sabia, desde a 

última aula, que as aulas da escola só aconteceriam até as 9:00. No 

entanto, no meio da semana, a professora tinha sido informada que 

não haveria aula em momento algum, pois tinha sido agendada 

uma reunião de pais e mestres para os horários iniciais. Mas ao 

chegar na escola, a professora, que pensava que não haveria aula, 

foi informada de que a reunião aconteceria, mas todos os 

professores deveriam ir para as salas de aula, pois eles 

eventualmente seriam chamados a participar – a depender da pauta 

que estiver sendo tratada. 

8 P1 

34 - É complicado quando os planos mudam. Eu já estava certa de 

que não haveria aula, e acabei até nem preparando alguma coisa. 

Como a direção nos havia informado que não haveria aula, mas sim 

9 P2 

                                                           
24

 Ver Anexo F. 
25

 Ver Anexo F. 
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um seminário para os alunos e para os professores reunião e um 

encontro com a psicóloga, acabei me acomodando e descansei um 

pouco. Por esse motivo não preparei a aula. Aí de uma hora para 

outra todos os eventos programados para o dia são cancelados. 

35 - Parece que a secretária da escola ficou de fazer as cópias da 

atividade. O fato é que por falta de conexão com a internet a 

impressão da atividade não ficou pronta. Então a professora 

resolveu copiar no quadro. Os alunos não gostaram da ideia, mas 

não insistiram muito em detê-la. Logo começaram a copiar, Pouco 

tempo depois uma servidora da escola veio à sala chamar os 

alunos para uma palestra a ser proferida pela assistente social do 

posto de saúde do bairro. 

10 P1 

36 - Hoje o nosso encontro foi repleto de imprevistos. Aliás, ao nos 

aproximarmos do fim do ano letivo muitas coisas tem acontecido 

para quebrar a sequência das aulas. Pra citar o mais importante, o 

arquivo da minha apresentação estava corrompido e eu não pude 

trabalhar o que foi planejado. 

27 P1 

 

 Muitas são as situações de impedimento relatadas no diário. Isso indica tanto que elas 

ocorreram no ensino como que são relevantes para os professores que as registraram no 

diário. As sequências 33 e 34, por exemplo, referem-se a um mesmo impedimento. Na 

sequência, relata-se que os professores tinham sido informados de que não haveria aula em 

momento algum, pois tinha sido agendada uma reunião de pais e mestres para os horários 

iniciais. Mas uma mudança de planos fez os professores terem de cumprir aulas e alguns não 

tinham se preparado para fazê-lo, como é o caso de P2. Esta situação de impedimento foi 

registrada na Sequência 33 e P2 também abordou o tema na Sequência 34, o que demonstra 

um foco do tema no texto de ambos. Tanto que P2 considerou a situação como complicada, 

portanto, emitindo posicionamento. 

 Na Sequência 35, ao representar a mesma aula observada, o professor registra a 

ocorrência de duas situações de impedimento. Na primeira delas, a impressão da atividade 

não ficou pronta, e na segunda uma servidora da escola veio à sala chamar os alunos para 

uma palestra, o que aconteceu inadvertidamente e, inclusive, suspendeu a aula, 

impossibilitando uma renormalização, diferente do que ocorreu no primeiro impedimento. A 

recorrência do tema em questão sugere que estas situações são muito frequentes no ensino, 

sobretudo com o decorrer da observação das aulas de inglês, como se pode notar na Sequência 

36. Ao referir-se a uma situação de impedimento (o arquivo da (...) apresentação estava 

corrompido), P1 conclui que muitas coisas tem acontecido para quebrar a sequência das 

aulas. Esta sequência revela uma preocupação de P1 com o curso normal das aulas, ou seja, 

que o trabalho seja realizado como foi prescrito. Esta preocupação de P1 com o trabalho 

prescrito também ocorre nos textos de P2, como veremos no decorrer desta análise. 
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 Por sua vez, o tema Considerações gerais sobre o ensino revelou ser um tema de 

recorrência mediana no diário dialogado, como se pode perceber na Figura 02, e tem uma 

similaridade temática com o tópico Avaliações sobre a aula. Em ambos, o ensino é alvo de 

reflexão, assim como há implicação dos interlocutores e avaliações destes em relação ao 

ensino. A principal diferença entre os dois temas está no fato de que, no caso de Avaliações 

sobre a aula, o posicionamento refere-se aos eventos observados nas aulas e impressos no 

diário. Por outro lado, no caso das Considerações gerais sobre o ensino, o posicionamento dos 

professores remete ao ensino de um modo geral e pode ou não ser suscitado pelo agir fonte
26

. 

No quadro a seguir temos exemplos deste tema. 

 

Quadro 06 - Exemplos do tema Considerações gerais sobre o ensino 

Sequências Trecho
27

 Emissor 

37 - Mas, eu sei que mesmo sendo difícil, árduo não podemos 

deixar de acreditar que dentre aqueles 40 alunos, há de sair alguns 

alunos que serão bons profissionais que irão para faculdade e serão 

grandes pessoas para contribuir para nossa sociedade. É isso que 

ainda me conforta! Acredito que eles ainda precisam amadurecer 

mais. 

12 P2 

38 - Será que entrar na faculdade é uma grande vontade deles? O 

professor sempre tem que ficar atento ao que interessa aos alunos. 

24 P1 

39 - Na prática eu pude sentir algo que estava somente no âmbito 

da observação, que é a dificuldade deles assimilarem alguns 

comandos. Normalmente é preciso explicar muito, dar muitos 

exemplos para que eles compreendam alguma tarefa por fazer. Eles 

são muito bons e responsivos nos debates e discussões em sala, mas 

quando se trata de tarefas práticas eles demoram a compreender. 

Parece que é algo para que eles não vem preparados, dispostos a 

fazer… não sei bem. 

26 P1 

 

 Nas sequências 37, 38 e 39, notamos que os professores tecem reflexões sobre o 

ensino de um modo geral, como a representação da necessidade de insistir no aprendizado dos 

alunos (...não podemos deixar de acreditar...), que não foi precisamente um tema observado 

na aula, mas decorreu de uma reflexão sobre o agir dos alunos, mais especificamente o 

comportamento. Na Sequência 39, por exemplo, uma constatação sobre o perfil dos alunos e 

sua postura diante de tarefas práticas (Eles são muito bons e responsivos nos debates e 

discussões em sala, mas quando se trata de tarefas práticas eles demoram a compreender) 

                                                           
26

 Ao analisar o agir em documentos prescritivos, por exemplo, Bronckart e Machado (2004) consideram três 

tipos de agir: o agir fonte, o agir prescritivo e o agir decorrente. O agir fonte refere-se ao ato de produção do 

texto prescritivo, ou seja, é o agir que precede a prescrição. No caso deste trabalho, agir fonte refere-se ao agir 

passado, ou seja, são as situações de ensino que desencadearam e embasaram o agir representado no diário. 
27

 Ver Anexo F. 
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decorreu de uma situação de ensino observada por P2. Também neste caso, faz-se julgamento 

do tema em questão, o que pode ser observado através das unidades linguísticas difícil, árduo, 

bons e responsivos. Considerações gerais sobre o ensino demonstra claramente o caráter 

reflexivo da prática diarista, assim como o papel deste instrumento na formação docente. 

 Os demais temas, a saber, Observações sobre a pesquisa, Renormalização de tarefa ou 

da aula e Avaliações sobre os alunos, a despeito da menor frequência no diário, não podem 

ser considerados irrelevantes, pois representam escolhas dos professores-participantes diante 

de um grande número de possíveis temas relacionados ao agir fonte. 

A concepção do ensino como atividade direcionada, principalmente, aos alunos 

também é revelada quando são tecidas Avaliações sobre os alunos (Ela é uma das alunas que 

não para quieta, conversa, mexe com um, fala alto e mais…). A atenção dispensada a esta 

parte do público ao qual se dirige o ensino é bem maior quando comparada a outrem. Do 

mesmo modo, o tema Renormalização de tarefa ou da aula remete à preocupação com o 

trabalho prescrito (...por falta de conexão com a internet a impressão da atividade não ficou 

pronta. Então a professora resolveu copiar no quadro) que observamos quando P1 aborda o 

tema Situações de impedimento. Por fim, quando tecem Observações sobre a pesquisa, os 

professores também atestam, a exemplo do que ocorre quando abordam o tema Observações 

gerais sobre o ensino, a capacidade da atividade diarista de gerar reflexão sobre o agir (Ao ler 

o relato, achei interessante como as coisas vão acontecendo). 

A identificação do conteúdo temático no diário dialogado ressaltou a noção de 

trabalho prescrito, assim como uma característica do ensino, citada por Amigues (2003), de 

uma atividade direcionada. Além disso, o papel do diário de desencadear a reflexão crítica 

sobre o ensino é revelado no âmbito de alguns temas. Na seção seguinte, priorizaremos a 

análise detalhada das avaliações inscritas no diário. 

 

4.3 Avaliações sobre o ensino de inglês no diário dialogado 

 

Conforme mencionado previamente, as modalizações, segundo Bronckart (1999) 

podem ser definidas como julgamentos, avaliações ou comentários que o autor empírico faz 

acerca do conteúdo temático do texto. Entendemos que a análise dessas modalizações pode 

ampliar o entendimento acerca trabalho do professor em suas variadas facetas.  

As modalizações, na análise linguístico-discursiva aqui proposta, podem revelar 

aspectos relevantes para melhor compreensão da atividade educacional, isto é, do ensino. 
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Considerando que os professores-participantes, nos seus textos, utilizam as 

modalizações para avaliar o ensino de inglês, nas subseções 4.3.1 e 4.3.2, objetivamos mapear 

esses comentários avaliativos inscritos nas sequências extraídas dos textos de P1e de P2 no 

diário dialogado, e relacioná-los com os diferentes aspectos avaliados.  

A seguir, procederemos a análise desses comentários nos textos de P1.  

 

4.3.1 Avaliações sobre o ensino de inglês nos textos de P1 

 

Considerando que as modalizações agrupam-se em quatro categorias (op.cit.), 

constatamos que o texto produzido por P1 apresenta todos esses tipos de modalizações, que 

trazem comentários sobre aspectos relacionados ao ensino de inglês. Verificamos que as 

modalizações apreciativas foram as mais recorrentes nos textos de P1, seguidas das deônticas, 

lógicas e pragmáticas, como ilustram os quadros 07, 08, 09 e 10.  

 Além de recorrentes, as modalizações apreciativas no texto de P1 estão relacionadas a 

avaliações dos diversos aspectos
28

 do diário dialogado, como se pode verificar no Quadro 02. 

Nessas modalizações, identificamos um número maior de avaliações sobre os seguintes 

aspectos: A aula, Os alunos, Agir dos alunos e O professor (P1). O maior número de 

avaliações sobre estes aspectos, em comparação aos demais, evidencia um foco de P1 em 

relação à tríade professor-aluno-aula. No quadro a seguir, relacionamos as modalizações 

apreciativas com os aspectos avaliados por P1. 

  

Quadro 07 - Relação das modalizações apreciativas e dos aspectos avaliados nos textos de P1 

Sequências Trecho
29

 Aspecto(s) 

avaliado(s) 

40 - A aula fica aparentemente mais calma durante o 

vídeo. 

1 A aula  

 

41 - Uma aluna disse: - Essa luz apagada é boa pra 

dormir! Outro aluno disse: - Pela luz apagada, eu voto 

“sim”! 

1 Luz  

 

42 - Custou até conseguir a atenção dos alunos. Eles 

estavam muito agitados. 

5 Agir dos alunos  

43 - Aos poucos a turma ficava mais interessada e 

participativa. 

5 A turma  

 

44 - Neste momento, os alunos começam a ficar muito 

dispersos. Parece que as exposições no quadro atraem 

menos a atenção deles (...). 

5 Os alunos 

24 - Seguiu-se uma conversa sobre a feira de ciências da 5 A escola  

                                                           
28

 Os aspectos avaliados são identificados com a letra inicial maiúscula. 
29

 Ver Anexo F. 
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escola. A professora perguntou como estavam os 

preparativos. Uma aluna disse: - Até agora, nada! A 

escola está muito desinteressada este ano, completou. 

Eles ainda conversaram a respeito e continuaram a 

atividade do texto. 

45 - A aula ficou muito curta com a falta de água. Mas a 

professora segue até o fim do tempo. 

6 A aula  

46 - Parece que a rotina diferente do dia deixou os 

alunos agitados. Diante de muita conversa, a professora 

pede a colaboração dos alunos. 

8 Agir dos alunos  

47 - Ainda bem que sou um interlocutor atento… hehe. 

Se não fosse… 

10 O professor (P1) 

48 - Um aluno, por exemplo, disse: - Prefiro os Rolling 

Stones!, mostrando que sabia sobre a rivalidade entre as 

bandas. Confesso que fiquei surpreso. 

10 O professor (P1) 

49 - Depois passou a música “Yesterday” interpretada 

pela cantora Katy Perry. Todos ficaram muito atentos. 

10 Agir dos alunos 

50 - (...) e a turma estava, de certo modo, calma (...). 11 A turma 

51 - Os alunos, em geral, ficaram muito empolgados, 

interessados em acertar as respostas. Ao final, mais uma 

vez a professora passa a música para eles cantarem. 

Muito legal! 

11 Atividade de música 

52 - A preocupação dela se mostrou pertinente, já que 

surgem várias dúvidas repetidas. 

13 Agir da professora 

(P2) 

53 - Coincidentemente, as meninas, que normalmente 

são mais barulhentas, ficaram bem calmas e em 

silêncio. 

13 Agir dos alunos 

54 - Surpreendentemente, o 3º ano estava mais agitado 

do que o 1º ano. Com um tempo eles se acalmaram mais 

e a aula seguiu. 

15 Agir dos alunos 

55 - Acho que acaba sendo menos desgastante do que se 

ela ficasse reclamando o tempo todo com eles. 

15 Agir da professora 

(P2) 

56 - Deu pra perceber uma organização diferente da 

sala: alunos sentados em carteiras distintas do usual, e o 

assunto se tornou comum na sala. 

17 Sala de aula 

57 - (...) percebi, durante a revisão, uma participação 

efetiva de alguns alunos. Eles se mostraram, de certo 

modo, interessados. 

17 Agir dos alunos 

58 - Ela chama uma aluna para responder algumas 

questões na lousa e algo inusitado acontece. Coisas de 

sala de aula… Aquelas coisas inesperadas que fazem 

parte da nossa rotina de professor. 

18 Agir da professora 

(P2) 

59 - Tomei o cuidado de olhar para a professora para 

tentar ler a reação dela. Ela estava atenciosa e com o 

sorriso ameno usual. 

18 A professora (P2) 

60 - Usar a energia que aquela garota tem (de sobra) na 

aula, mesmo que acontecendo de forma inesperada, foi 

uma boa ideia. É aquela estória: Se a vida te dá limões, 

faça uma limonada. Esta é uma boa máxima para 

professores. 

18 A aula 

61 - A professora depois retomou a aula, concluiu a 

revisão e lá se foi outra aula. Foi bem interessante! 

18 A aula 

62 - O legal é que eles também colocam as notas que 

ficam abaixo da média em vermelho. Foi uma verdadeira 

20 Agir dos alunos 
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viagem no tempo. Foi muito legal reviver isso. 

63 - Quem soube tirar proveito teve grandes ganhos com 

a aula de hoje. 

20 A aula 

64 - Hoje no 3º ano tivemos uma pequena atividade 

avaliativa (...). 

23 Exercício avaliativo 

65 - Nas duas turmas eles foram bastante solícitos e 

responderam o questionário sem problemas. Tomara que 

eles continuem receptivos para quando aplicarmos a 

sequência didática com eles. 

23 Os alunos 

66 - Apesar do tempão tomado da aula, a professora 

considera importante mostrar oportunidade aos alunos. 

24 A professora (P2) 

67 - Naquele momento eles estavam bem calados e 

atentos, mas agora já estavam de novo agitados. 

24 Agir dos alunos 

38 - Será que entrar na faculdade é uma grande vontade 

deles? O professor sempre tem que ficar atento ao que 

interessa aos alunos. 

24 O professor de 

inglês, no geral 

68 - Nesse momento ela tomou o cuidado de dizer que é 

apenas um exemplo e que, se alguém tivesse um Fiat 

Uno, não ficasse chateado. 

24 Os alunos 

69 - O professor realmente precisa ser muito cuidadoso. 

É muita responsabilidade. 

24 O professor de 

inglês, no geral 

70 - Isso, somado ao fato de que faz muito tempo que 

não assumo a frente da sala – já que parei para me 

preparar para o mestrado –, fiquei um tanto ansioso. 

25 O professor (P1) 

71 - (...) Feira de Ciências do Semiárido Potiguar, que é 

uma importante seletiva para uma feira internacional. 

25 A feira de ciências  

72 - Bem, o fato é que a rotina da escola estava 

claramente mudada, mas eu não tinha noção que isso 

impactaria na aula tanto quanto impactou. 

25 Rotina da escola 

73 - Será que eles seriam colaborativos? Será que 

topariam trabalhar comigo à frente da sala? 

25 Os alunos 

31 - O fato é que com apenas cinco alunos eu comecei a 

atividade. Os alunos nunca tiveram tão calmos e tão 

colaborativos. Não sei se por serem poucos ou devido à 

minha presença em frente, enfim. Talvez uma mistura 

das duas coisas e um pouco de sorte. 

25 Os alunos 

74 - Apresentei a proposta, mostrei alguns modelos do 

gênero que eles devem produzir e debati um pouco sobre 

temas afins com eles. Foi legal. 

25 A aula 

75 - Havia uma expectativa grande de minha parte em 

relação a esse primeiro contato, pois seria uma boa 

oportunidade de diagnosticar sobre o andamento médio 

das aulas. 

25 Os sentimentos do 

professor (P1) 

76 - Eu não quis subestimar e acabei planejando 

bastantes coisas. 

25 Os alunos 

77 - De qualquer forma, o que sobrasse poderia ser 

continuado na aula seguinte, que seria bem melhor 

planejada com o diagnóstico da primeira (se não fosse o 

boicote dos alunos). 

25 Os alunos 

78 - (...) a rotina da escola ficou um tanto incompatível 

com a presença dos hóspedes das outras escolas. 

25 A escola 

79 - Sobre o andamento da aula e o cumprimento do 

planejamento, eu posso dizer que foi muito positivo. 

25 A aula e O 

planejamento 

80 - Quase todos vieram hoje! Quem bom! Agora vamos 26 Os alunos 
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começar de verdade. Fiz a devida ressalva informando 

que aqueles cinco que participaram da última aula 

poderiam ficar meio entediados (...). 

81 - Ou seja, ao invés de ficarem entediados e 

conversarem mais e, assim, motivarem os outros a 

ficarem dispersos, eles seriam os “exemplos”. 

26 Os alunos 

82 - Mas, por fim, foi tudo muito positivo. Eles 

aceitaram a proposta, colaboraram nas atividades e se 

empenharam. 

26 A aula 

39 - Na prática eu pude sentir algo que estava somente 

no âmbito da observação, que é a dificuldade deles 

assimilarem alguns comandos. Normalmente é preciso 

explicar muito, dar muitos exemplos para que eles 

compreendam alguma tarefa por fazer. Eles são muito 

bons e responsivos nos debates e discussões em sala, 

mas quando se trata de tarefas práticas eles demoram a 

compreender. Parece que é algo para que eles não vem 

preparados, dispostos a fazer… não sei bem. 

26 Os alunos  

83 - Nessa hora a professora me deu a ideia de esboçar 

no quadro e foi bem mais eficiente dessa forma. 

26 A sugestão da 

professora (P2) 

84 - Eu expliquei para eles que a escrita é um processo 

doloroso mesmo, sobretudo se considerarmos que há 

sempre uma forma de aperfeiçoá-la. 

27 A escrita 

85 - Alguns fatos levaram a uma perda maior de aulas 

nos últimos horários (...). 

28 A aula 

86 - Comecei a proposição da atividade explicando o 

objetivo e as etapas necessárias, mas percebi o 3º ano 

menos motivado do que eu esperava. 

28 A turma 

87 - Eu, particularmente, também acho a aula corrida e 

repleta de conteúdos meio chata. 

28 A aula 

32 - Também passei tarefa para casa para esta turma e, 

por causa do tempo (pouco), a tarefa foi mais árdua. 

Apesar de não ver muita empolgação neles, quero crer 

que é o jeito deles e que na próxima aula teremos muitos 

textos (deles) interessantes para discutir e aprimorar. O 

desafio, primeiramente, é atrair a atenção deles e fazer 

com que participem. 

28 O tempo, A tarefa, 

Textos dos alunos 

88 - Penso se o tempo que temos e a quantidade de 

encontros pela frente nos dará subsídios suficientes 

para elaborar o gênero pretendido. Além disso, a escola 

está ficando movimentada e a professora bastante 

ocupada… Tanto que a aula de hoje foi diferente (...). 

29 Encontros com a 

turma, A escola e A 

aula 

89 - Na minha opinião foi uma ótima situação para 

sentir que tipo de mudanças a ausência dela causaria. 

29 A aula 

90 - Bem, nada MUITO fora do normal. Ou seja, eles 

não estavam interessados em me boicotar. 

29 Os alunos 

91 - (...) fiquei satisfeito em poder ajudar a dar 

andamento às aulas diante de um imprevisto. E, sem 

dúvida, esse é o momento certo. Afinal, depois de tanta 

observação e dos primeiros contatos na parte da frente 

da sala, dava para saber o que esperar. 

30 O professor (P1) 

29 - Mas o 3° ano não foi tão colaborativo quanto o 1°. 

Eles fizeram muito barulho neste dia e não adiantou 

muito eu tentar fazer tratos com eles. Como eles 

30 A turma, O dia 



60 
 

 
  

costumam dizer. “Esse dia foi muito louco!!!” Foi selva! 

(como costumamos dizer nos treinos de jiu-jitsu quando 

o treino é “pesado”) hehe. 

92 - Eu acabei ficando ansioso para saber se teríamos 

tempo para “fechar” tudo. E houve! 

31 O professor (P1) 

  

 Como podemos perceber, A aula é o aspecto do ensino de LI mais avaliado por P1 

quando utiliza modalizações apreciativas. Com isso, é possível afirmar que A aula não só foi 

um alvo frequente da atenção de P1 como houve um esforço claro deste professor em emitir 

um julgamento sobre este aspecto do ensino de LI. Através de adjetivos, P1 avalia A aula de 

diversas maneiras (calma, curta, legal, chata), sendo que, nas sequências 62, 77, 82 e 85 há 

uma relação direta entre uma avaliação positiva e o bom andamento da aula ou o 

cumprimento do planejamento, assim como há uma frequente avaliação negativa relacionada 

a situações de impedimento, principalmente àquelas relacionadas ao comportamento dito 

como inadequado dos alunos. Dessa forma, P1 revela que o professor deve prezar pela 

aproximação entre trabalho prescrito e trabalho realizado e evitar as situações de 

impedimento, o que demonstra que a reconfiguração da aula pode representar um problema 

para este participante.  

 Outro aspecto do ensino de LI que foi frequentemente comentado por P1 no diário diz 

respeito a Os alunos. Podemos notar que as avaliações sobre este aspecto estão, normalmente, 

relacionadas ao comportamento dos alunos e percebemos uma polarização dos 

modalizadores
30

 utilizados. Em outras palavras, as avaliações são positivas quando o 

comportamento dos alunos é relatado como análogo a colaborativo, ao passo que as 

avaliações são negativas se os alunos aparecem nos relatos como entediados e dispersos. Isso 

pode ser observado nas sequências 44, 66, 76, 84 e 86.  

 Do mesmo modo, ao comentar sobre o Agir dos alunos, P1 continua com a 

dicotomização agitados-calados, agitados-atentos, barulhentas-calmas, como se pode 

observar nas sequências 42, 47, 50, 54, 55, 58 e 68. Esta ênfase no comportamento calmo ou 

agitado dos alunos pode estar relacionada à predileção de P1 pelo bom andamento da aula, 

anteriormente mencionado, assim como uma preocupação com as situações de impedimento, 

como vimos na análise do conteúdo temático.  

A avaliação de P1 sobre os aspectos relacionados a Os alunos e a O agir dos alunos, no 

diário dialogado, corrobora com a preocupação deste participante com o cumprimento do 

planejamento, quando avalia A aula. Parece que a comunicação dos alunos em sala de aula é 
                                                           
30

 Os modalizadores são elementos linguísticos que apontam para a atitude do emissor em relação ao que foi 

enunciado. Elementos como adjetivos, advérbios e verbos, por exemplo, são modalizadores de textos. 
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normalmente vista como problemática por P1 e fere, segundo ele, o bom andamento do 

ensino. P1 encara as frequentes conversas dos alunos como um problema que coloca o 

professor e o ensino de um lado e os alunos, do outro. Ao fazê-lo, P1 perde a oportunidade, ao 

nosso ver, de aproveitar a capacidade comunicativa dos alunos em favor do ensino e, assim, 

reconfigurar o seu trabalho e, consequentemente, cumpri-lo (trabalho realizado). 

Além de avaliações sobre os alunos e seu agir, percebemos ainda impressões, 

expectativas e sentimentos sobre o próprio professor. P1 concentra atenção em si próprio nos 

comentários das sequências 48, 49, 72, 97 e 100, e em P2, nas sequências 53, 56 e 59, quando 

comenta sobre o Agir da professora (P2), e nas sequências 60 e 67, sobre o aspecto A 

professora (P2). Quando julga a si próprio (atento, surpreso, ansioso, satisfeito) e a P2 e seu 

agir (pertinente, desgastante, inusitado, inesperado), P1 está totalmente pautado em aspectos 

do mundo subjetivo e, como podemos notar, não tece avaliações, julgamentos ou comentários 

sobre outros professores ou outros profissionais da educação e seus papéis no ensino de LI. P1 

representa o professor de LI sem o auxílio de outros profissionais, portanto, solitário na tarefa 

de ensinar. Portanto, não alinha-se à prescrição de integração de saberes e profissionais 

contida nos documentos oficiais (BRASIL, 1998; 2000; 2017). 

 De um modo geral, os demais aspectos mencionados no diário têm pouca ênfase nos 

textos de P1 e não estão diretamente conectados com os anteriormente mencionados. No 

entanto, podemos observar que, em alguns deles (como é o caso de Atividade de música, 

Exercício avaliativo, A feira de ciências, O planejamento, A tarefa e Textos dos alunos) há 

uma clara relação com as ferramentas do trabalho do professor, como podemos verificar nas 

sequências 52, 65, 73, 82, 92 e 93. 

 O quadro a seguir ilustra as modalizações deônticas com os aspectos avaliados no 

texto de P1. 

 

Quadro 08 - Relação das modalizações deônticas e dos aspectos avaliados nos textos de P1 

Sequências Trecho
31

 Aspecto(s) avaliado(s) 

93 - Alguns alunos perguntam se devem escrever o 

conteúdo da lousa e a professora disse que não era 

necessário, pois, por ora, ela estava apenas 

explicando o conteúdo e depois copiaria na lousa. 

1 Agir dos alunos 

94 - As aulas desta semana não ocorreram porque a 

professora precisou cuidar de umas questões de saúde 

na família. Aguardemos, então, pela reposição. 

4 A professora (P2) 

95 - Um dos alunos precisou ser retirado de sala por 

estar tumultuando a aula. 

5 Os alunos 

                                                           
31
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96 - Os alunos não gostaram de ter que escrever, mas 

a maioria seguiu a orientação. Um aluno disse, 

brincando, eu acho, que tinha alergia a escrever. 

5 Os alunos 

97 - Os alunos tem muitas dúvidas em relação à 

tradução e a professora atende a cada um 

individualmente. Ela dá a dica de não traduzir por 

palavra, mas eles devem tentar expressar o que 

entenderam de cada sentença. 

5 Os alunos 

98 - Ela deu a opção dos alunos entregarem no dia 

seguinte. Ela viria à sala recolher os textos. Ou, 

considerando que o professor da próxima aula tinha 

faltado, eles poderiam aproveitar para terminar a 

tarefa e entrega-la na sala do 3º ano B, onde ela 

estaria no horário seguinte. 

5 Os alunos 

99 - (...) exceto por dois alunos que precisaram sair da 

sala devido a conversas paralelas. 

11 Os alunos 

100 - (...) na segunda-feira da semana seguinte haverá 

ponto facultativo devido à passagem da tocha olímpica 

pela cidade. Por isso eles tiveram de reagendar a 

FICIMS, a feira de ciências da escola, que ficou para 

os dias 15 e 16/6. 

11 Os funcionários da escola 

101 - Antes disso, a professora teve de voltar à direção 

para solicitar que ligassem as luzes e o condicionador 

de ar da sala porque a partir de então não mais seriam 

ligados na sala, mas apenas pela direção no quadro 

geral. 

14 A professora (P2) 

102 - Depois de copiar o conteúdo na lousa, a 

professora senta e pergunta como foram as férias. Até 

que, de súbito, fala: - Gente, nós temos que revisar o 

conteúdo da prova e não teremos outra aula de inglês 

até lá… E começa a explanação na lousa! 

15 A professora (P2); O 

professor de inglês, em 

geral 

27 - Mesmo com apenas a metade da turma a 

professora teve que pedir silêncio da turma. Por 

diversas vezes ela precisou interromper a aula. 

21 A professora (P2) 

103 - A professora lembrou aos alunos que o trabalho 

de artes deveria ser entregue até sexta-feira próxima 

senão eles ficariam sem nota, pois o sistema de gestão 

utilizado pelos professores do estado “fecharia”. 

21 A professora (P2) 

38 - Será que entrar na faculdade é uma grande 

vontade deles? O professor sempre tem que ficar 

atento ao que interessa aos alunos 

24 O professor de inglês, em 

geral 

69 - O professor realmente precisa ser muito 

cuidadoso. É muita responsabilidade. 

24 O professor de inglês, em 

geral 

104 - De lá para cá a professora adoeceu, eu precisei 

faltar para apresentar um seminário no mestrado, 

viajei para apresentar trabalho em um congresso e 

alguns feriados impediram o nosso encontro com as 

turmas. 

25 O professor (P1) 

105 - Tinha uns homeworks previstos, mas eu acabei 

não passando porque ia ter que repetir mesmo no 

outro encontro. 

25 O professor (P1) 

106 - Só não fiz as tarefas de sala nem passei os 

homeworks porque teria de repetir na aula seguinte. 

De qualquer forma, vou ter que esperar até a semana 

25 O professor (P1) 
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seguinte para ver como a coisa funciona com a sala 

cheia. 

107 - Normalmente é preciso explicar muito, dar 

muitos exemplos para que eles compreendam alguma 

tarefa por fazer. 

26 O professor (P1) 

108 - Com isso, eu tive que pensar rápido. Como tinha 

passado uma tarefa para casa, na qual eles tinham 

que desenvolver um parágrafo como tópico para a 

composição do folder turístico que eles terão de 

produzir ao final da nossa intervenção (...). 

27 O professor (P1), Os 

alunos 

109 - Eu não tinha que ficar lamentando ou dando 

bronca nos que não fizeram. 

31 O professor (P1) 

 

 Os aspectos mais avaliados através das modalizações deônticas foram O professor 

(P1), Os alunos, A professora (P2) e O professor de inglês, em geral. Além destes, outros 

aspectos, como o Agir dos alunos e Os funcionários da escola, foram comentados, mas em 

menor frequência. Estes aspectos mencionados nos textos de P1 revelam suas representações 

sobre os papéis de professor, de aluno e de outrem no contexto de ensino.  

 Em suma, ao comentar sobre estes três aspectos, P1 revela como ele entende o papel 

do professor diante de procedimentos metodológicos, de situações de impedimento e do 

ensino, de um modo geral, e o faz pautado em elementos do mundo social. Observamos que, 

para P1, o papel do professor de LI é representado por algumas regras do ofício comuns aos 

professores, de um modo geral, como, por exemplo, os gestos de revisar o conteúdo, pedir 

silêncio, interromper a aula. Estes gestos retratam, a nosso ver, uma atenção à aplicação de 

atividades e ao gerenciamento da disciplina dos alunos em sala de aula. 

P1 também revela como encara o papel dos alunos diante, principalmente, de tarefas a 

serem realizadas, como se pode notar nas sequências 104, 105, 106 e 119, e em relação ao 

comportamento inadequado deles, nas sequências 103 e 107. Nestes casos, P1 tece 

comentários sobre o aspecto Os alunos e revela, novamente, sua atenção para as atividades de 

sala e a disciplina dos alunos. Resumidamente, ao basear-se em critérios do mundo social, P1 

representa o ensino de LI através da sua concepção sobre os papéis de professor e aluno, que 

são, respectivamente, aplicar as atividades/gerenciar a disciplina dos alunos e cumprir as 

atividades/seguir as regras de disciplina. 

Podemos afirmar que, ao utilizar as modalizações deônticas, P1 destaca, dentre os 

papéis de professor e aluno, de um modo geral, apenas as tarefas de gerenciar e cumprir a 

disciplina em sala de aula. Disso, podemos refletir sobre, por exemplo, a dimensão didático-

pedagógica, que não está claramente posta. Não está totalmente claro como a insistência na 

manutenção da disciplina em sala de aula colabora para, por exemplo, oportunizar aos alunos 
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a aquisição das competências específicas para língua inglesa constantes na BNCC (BRASIL, 

2017). 

 As modalizações lógicas, por sua vez, foram pouco presentes no texto de P1 ao 

abordar os aspectos do diário dialogado. No Quadro 09, a seguir, relacionamos este tipo de 

modalização com os aspectos, destacando os modalizadores nas sequências do texto de P1. 

  

Quadro 09 - Relação das modalizações lógicas e dos aspectos avaliados nos textos de P1 

Sequências Trecho
32

 Aspecto(s) avaliado(s) 

40 - A aula fica aparentemente mais calma durante o 

vídeo. 

1 A aula 

 

110 - Uma aluna responde, corretamente, a uma 

pergunta da professora, que a elogia. Os demais 

alunos chegam a aplaudir. E riram. 

1  

A aluna 

111 - Neste momento descobriu que alguns alunos 

que estavam desde o início não tinham respondido à 

chamada, talvez devido ao barulho das conversas. 

5  

Os alunos  

112 - Em meio ao barulho dos alunos, a professora 

começa a explanar. Parece que ela crê que é mais 

provável que eles vão se concentrando e diminuindo 

o barulho ao longo das tarefas. 

6  

A professora (P2) 

113 - (...) foi informada de que a reunião 

aconteceria, mas todos os professores deveriam ir 

para as salas de aula, pois eles eventualmente 

seriam chamados a participar – a depender da pauta 

que estiver sendo tratada. 

8  

O agir da professora (P2) 

114 - Neste momento eles tiveram certa resistência, 

talvez por insegurança e pelo próprio barulho da 

turma. A professora pedia por silêncio com certa 

insistência. 

10  

Os alunos 

115 - Os alunos parecem estar no mundo da lua. 

Várias dúvidas repetidas sobre tarefas que eles 

certamente conseguem realizar. 

13  

Os alunos 

116 - A professora pergunta como foram as férias e 

depois pergunta o que eles acharam da feira de 

ciências, que aconteceu antes das férias. Em seguida, 

tentou retomar o conteúdo da última aula. Claro que 

deu um pouco de trabalho para lembrarem do 

conteúdo, dado o tempo que eles ficaram sem aula. 

14  

O agir da professora (P2) 

 

117 - A propósito, uma prova iminente nos últimos 

horários certamente mexe com os ânimos. 

17 A prova  

69 - O professor realmente precisa ser muito 

cuidadoso. É muita responsabilidade. 

24 O professor, em geral 

72 - Bem, o fato é que a rotina da escola estava 

claramente mudada, mas eu não tinha noção que 

isso impactaria na aula tanto quanto impactou. 

25 Rotina da escola 

31 - O fato é que com apenas cinco alunos eu 

comecei a atividade. Os alunos nunca tiveram tão 

25 Os alunos 
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calmos e tão colaborativos. Não sei se por serem 

poucos ou devido à minha presença em frente, enfim. 

Talvez uma mistura das duas coisas e um pouco de 

sorte. 

118 - Claro que teve muita conversa e, por isso, 

muito pedido de silêncio. 

26 O agir dos alunos 

119 - A provável falta de interesse levava a uma falta 

de atenção deles e, em alguns momentos, minha 

colega professora me ajudou a contê-los. 

28 O agir dos alunos 

91 - (...) fiquei satisfeito em poder ajudar a dar 

andamento às aulas diante de um imprevisto. E, sem 

dúvida, esse é o momento certo. Afinal, depois de 

tanta observação e dos primeiros contatos na parte 

da frente da sala, dava para saber o que esperar. 

30 Encontros com a turma 

 

 A ocorrência de modalizações lógicas no texto de P1, como podemos perceber no 

Quadro 09, foi menos frequente do que as duas anteriormente analisadas. Em relação aos 

aspectos avaliados, podemos afirmar que, além de diversos, nenhum aspecto se destacou 

numericamente.  

 Os aspectos avaliados revelam, novamente, uma atenção de P1 na tríade professor-

aluno-aula. Os aspectos A professora (P2), O agir da professora (P2) e O professor, em geral 

remetem ao professor de LI, ao passo que A aluna, Os alunos e O agir dos alunos referem-se 

aos alunos, e A aula, Encontros com a turma e A prova estão ligados à aula, propriamente. 

Também a ocorrência das modalizações lógicas no texto de P1 reforça a noção de ensino 

como atividade direcionada, embora só faça referência aos alunos. O foco na aula, por sua 

vez, está ligado à preocupação de P1 com o cumprimento das prescrições. Isso demonstra que 

as prescrições podem funcionar como instrumento que orienta o trabalho realizado. 

 Como vimos anteriormente, as modalizações lógicas estão relacionadas com o valor 

de verdade do conteúdo temático abordado. Com isso, o comentário acerca do aspecto A 

professora (P2) revela que P1 pondera sobre o agir da professora. Ao relatar uma conduta de 

P2 que foge à sua concepção do que é o papel do professor diante da indisciplina dos alunos 

(pedir silêncio, interromper a aula), P1 não tem certeza, mas considera provável que eles [os 

alunos] vão se concentrando e diminuindo o barulho ao longo das tarefas, como podemos 

observar na Sequência 112. Esta sequência sugere que P1 se deparou com um agir que 

provavelmente não seria o seu diante da mesma situação. 

A despeito da expressão de certeza ou dúvida, a insistência de P1 em apontar apenas 

para o comportamento dos alunos, principalmente em relação ao barulho deles em sala de 

aula, conforme sua representação sobre o papel dos alunos, P1 trata de uma questão que 

parece ser indissolúvel. No entanto, ao relatar sua surpresa em face do agir da professora P2 
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diante desta questão, P1 percebe que é mais provável que este agir da professora P2 faça parte 

de uma solução para o barulho e a indisciplina. 

 Ao tratar dos alunos, nas sequências 111 e 114, P1 levanta a possibilidade (talvez) de 

que algumas situações observadas em sala de aula, como, por exemplo, o fato de alguns 

alunos não terem respondido à chamada e a resistência deles em participar de uma atividade, 

seja devido ao barulho da turma. Na Sequência 31, por exemplo, P1 considera a cooperação 

dos alunos por causa, talvez, do fato de poucos alunos estarem presentes, o que sugere que ele 

atribui o barulho excessivo da aula a uma turma numerosa. E, na Sequência 118, ele expressa 

certeza (Claro) de que teve muita conversa. Nestes comentários de P1 estão ressaltadas sua 

atenção ao barulho da turma como uma dificuldade do professor e a relação entre turma 

numerosa e barulho dos alunos. 

 Sobre as avaliações de P1 acerca do valor de verdade quando refere-se à aula, 

destacamos as sequências 40, que trata do aspecto A aula, e 117, sobre A prova. P1 sugere 

que A aula fica aparentemente mais calma quando P2 utiliza vídeos no ensino de LI, mas 

certamente fica mais agitada (mexe com os ânimos) na iminência de uma prova.  

 Outro tipo de modalização presente no texto de P1 foi a pragmática. Pautada nos 

estudos do ISD, Rodrigues (2011, p. 72) explica que esse tipo de modalização apresenta “(...) 

um julgamento sobre uma das facetas da responsabilidade de um personagem em relação ao 

processo do que é agente, principalmente sobre a capacidade de ação (o poder-fazer), a 

intenção (o querer-fazer) e as razões (o dever-fazer)”. O quadro, a seguir, mostra a sequência 

que destaca a modalização pragmática presente no texto de P1.  

 

Quadro 10 - Relação das modalizações pragmáticas e dos aspectos nos textos de P1 

Sequência Trecho
33

 Aspecto avaliado 

116 - A professora pergunta como foram as férias e 

depois pergunta o que eles acharam da feira de 

ciências, que aconteceu antes das férias. Em 

seguida, tentou retomar o conteúdo da última aula. 

Claro que deu um pouco de trabalho para 

lembrarem do conteúdo, dado o tempo que eles 

ficaram sem aula. 

14 O agir do professor 

 

Como podemos notar no Quadro 10, em comparação com a ocorrência dos demais 

tipos de modalização, a presença das modalizações pragmáticas é mínima, porém 

significativa.  

                                                           
33

 Ver Anexo F. 



67 
 

 
  

Na Sequência 136, verificamos que a incidência de apenas uma modalização 

pragmática é marcada linguisticamente no texto pelo meta-verbo de valor pragmático 

“tentou”. Essa modalização incide sobre o agir do professor, inferindo a respeito de sua 

intenção. De forma sutil, o produtor do texto sinaliza para o modo de agir, isto é, aponta para 

uma estratégia de ensino (retomar o conteúdo da última aula) que pode ser adotado na sala de 

aula de inglês por causa do período de férias. 

 Dada a análise nos textos de P1, em seguida, examinaremos as modalizações presentes 

nos trechos do diário dialogado produzidos por P2, relacionando-as também aos aspectos que 

são avaliados. 

 

4.3.2 Avaliações sobre ensino de inglês nos textos de P2 

 

 De modo geral, a análise dos textos de P2 também focaliza as modalizações que se 

refere ao ensino de inglês em uma escola pública, tal como postuladas por Bronckart (1999), 

inscritas no quadro teórico do ISD. 

A exemplo do que acontece no texto de P1, todos os tipos de modalização são 

encontrados nos textos produzidos por P2 no diário dialogado. Do mesmo modo que nos 

textos de P1, vários aspectos sobre o ensino de inglês também foram abordados no texto de 

P2.  

Bronckart (1999) esclarece que as modalizações apreciativas expressam julgamentos 

acerca de um aspecto do conteúdo temático, tendo como referência o mundo subjetivo. Assim 

como ocorre no texto de P1, essas modalizações também foram as mais recorrentes no texto 

de P2. No quadro 11, apresentamos a relação deste tipo de modalização com os aspectos 

avaliados. 

 

Quadro 11 - Relação das modalizações apreciativas com os aspectos nos textos de P2 

Sequências Trecho
34

 Aspecto(s) avaliado(s) 

120 - Hoje foi o primeiro dia da coleta de dados, o 

fato de ter alguém em sala, no princípio, me deixou 

um pouco nervosa, apesar do pesquisador ser meu 

colega. 

3 A professora (P2) 

121 - Ao ler o relato, achei interessante como as 

coisas vão acontecendo. Por partes descritas no 

relato, achei engraçado (...). 

3 Relato, no geral 

122 - Diante de uma sala de aula numerosa, é 

complicado dar uma aula tranquila e até de 

7 A turma e Aula, no geral 
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 Ver Anexo F. 



68 
 

 
  

cumprir um plano de aula preparado para o dia. 

Mas como diz o ditado “aos troncos e barrancos” 

eu tento seguir o que planejei. 

123 - Porém é uma tarefa árdua controlar uma 

turma com 40 alunos e tentar prender a atenção 

deles. 

7 O ensino de inglês 

34 - É complicado quando os planos mudam. Eu já 

estava certa de que não haveria aula, e acabei até 

nem preparando alguma coisa. Como a direção nos 

havia informado que não haveria aula, mas sim um 

seminário para os alunos e para os professores 

reunião e um encontro com a psicóloga, acabei me 

acomodando e descansei um pouco. Por esse 

motivo não preparei a aula. Aí de uma hora para 

outra todos os eventos programados para o dia são 

cancelados. 

9 O planejamento 

124 - Mas, ainda bem que me senti mais aliviada 

quando, em conversa com meus colegas 

professores, percebi que muitos deles também não 

se preocuparam em preparar algo para a aula. 

9 A professora (P2) 

125 - Com essa lição, aprendi que é sempre bom 

preparar um “Plano B”, caso aconteça isso 

novamente. Foi sufoco! 

9 O planejamento e A aula 

25 - É meu caro o barulho do 1º ano é demais! É 

algo que tem preocupado todos os professores do 

turno matutino. Já fizemos várias reuniões para 

tratar desse assunto, mas está complicado. 

12 O agir dos alunos 

126 - O 1 Ano é uma turma numerosa (...). 12 A turma 

127 - (...) parece até que os alunos de lá são os 

mais barulhentos de toda escola, de 40 alunos 

posso dizer que mais ou menos 10 “ainda” são 

quietos. 

12 O agir dos alunos 

30 - Até para trabalhar com a música foi 

complicado, bem diferente lá do 3 Ano, eles 

gostaram da música e fizeram a atividade. 

12 A atividade de música 

128 - (...) sabe aquela sensação que você preparou 

uma atividade e fica feliz por ela ter dado certo? 

12 A professora (P2) 

129 - (...) parece que pegaram, selecionaram os 

alunos mais trabalhosos e barulhentos e 

colocaram lá no 1º Ano. 

12 O agir dos alunos 

37 - Mas, eu sei que mesmo sendo difícil, árduo 

não podemos deixar de acreditar que dentre 

aqueles 40 alunos, há de sair alguns alunos que 

serão bons profissionais que irão para faculdade e 

serão grandes pessoas para contribuir para nossa 

sociedade. É isso que ainda me conforta! Acredito 

que eles ainda precisam amadurecer mais. 

12  

O ensino de inglês e Os 

alunos 

130 - Bem, meu caro colega as férias foram ótimas 

para descansar um pouco. 

16 Férias 

131 - E tem dado certo, apesar das turmas serem 

numerosas e cheias de adolescentes que adoram 

conversar. Bem, é uma tarefa bastante difícil, mas 

estou indo nesse passo! 

16 Turmas e O ensino de 

inglês 

132 - É interessante as coisas que acontecem na 19 A aula 
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sala de aula, para mim, foi também uma surpresa. 

133 - Ela é uma das alunas que não para quieta, 

conversa, mexe com um, fala alto e mais… 

19 O agir de uma aluna 

134 - E deixa eu dizer uma… a prova já aconteceu, 

e ela tirou a nota máxima! Eu fiquei feliz por ela. 

19 O agir de uma aluna e A 

professora (P2) 

135 - Eita que essa reta final foi dureza. Tanta 

coisa acontecendo na escola, uma correria. Fiquei 

apreensiva com medo de não dar para você 

finalizar sua pesquisa. 

32 O ensino de inglês e A 

professora (P2) 

136 - Espero ter contribuído de forma significativa 

para seu trabalho, desejo que você conclua com 

sucesso. Foi muito bom trabalhar com você. 

32 O trabalho com P1 

  

 O Quadro 11 mostra que vários aspectos do ensino de inglês são avaliados, a saber: A 

professora (P2), Relato, no geral, A turma, Aula, no geral, O ensino de inglês, O 

planejamento, O agir dos alunos, A atividade de música, Os alunos, A aula e O trabalho com 

P1. Destacamos as avaliações sobre A professora (P2) e O ensino de inglês, que tiveram 

maior atenção de P2 em seus textos. Ressaltamos ainda que a maioria destes aspectos também 

foi recorrente nos textos de P1, como vimos na análise anterior. 

  Observamos que os modalizadores que se referem ao aspecto A professora (P2) 

avaliam o sentimento de P2 em relação ao ensino de LI. Ela se declara feliz pelo fato de uma 

atividade planejada ter sido completamente realizada, como podemos notar na Sequência 148, 

e pelo bom resultado de uma aluna na prova, como consta na Sequência 155. A exemplo do 

que podemos observar nos textos de P1, as avaliações de P2 pautadas em elementos do mundo 

subjetivo revela uma preocupação com o cumprimento das prescrições e, consequentemente, 

que o trabalho realizado seja o mais próximo possível do que foi prescrito ou planejado. Isso 

também pode ser observado quando P2 tece comentários sobre O planejamento, nas 

sequências 141 e 143, e afirma ser complicado quando os planos mudam e, por isso, é sempre 

bom preparar um “Plano B”. P2 deixa claro, a nosso ver, sua preocupação com as 

prescrições, especificamente o planejamento, e com o trabalho realizado. 

Ratificamos esta preocupação com o cumprimento das prescrições a partir dos 

comentários constantes nas sequências 142 e 156, ainda sobre A professora (P2), de acordo 

com os quais P2 afirma ter ficado aliviada, quando soube que ela não foi a única prejudicada 

com uma mudança de planos da escola em relação a uma reunião de pais e mestres, e 

apreensiva diante da possibilidade da pesquisa não ser finalizada. Estes dois modalizadores 

revelam que a prescrição que orienta o trabalho desperta sentimentos contraditórios, como 

alívio e apreensão, o que configura o ensino de LI como uma atividade árdua e difícil, como 

podemos verificar nas sequências 140, 150 e 152, quando P2 avalia O ensino de inglês. 



70 
 

 
  

Sobre os alunos, quatro aspectos podem ser destacados, a saber, A turma, O agir dos 

alunos, Os alunos e O agir de uma aluna. Sobre a avaliação destes quatro aspectos por P2, 

destacamos duas semelhanças em relação ao que observamos nos textos de P1: o foco no 

comportamento dos alunos e a relação entre turma numerosa e barulho dos alunos. Nas 

sequências 144, 146 e 149, P2 ressalta o quão trabalhosos e barulhentos são os alunos, e nas 

sequências 139, 145 e 152 a professora chama a atenção para as turmas numerosas (sala de 

aula numerosa, turma numerosa) e como elas tornam a aula complicada (é complicado dar 

uma aula tranquila) e o ensino de LI difícil. Com isso, P2 também aponta para um 

comportamento dos alunos que ela considera ideal para o ensino de LI, além de problematizar 

a questão da sala de aula numerosa, atribuindo-lhe a causa do barulho dos alunos, que é tida 

como uma dificuldade do professor de LI. 

 Como já mencionado, as modalizações pragmáticas são responsáveis pela explicitação 

de alguns aspectos da responsabilidade de uma entidade constitutiva do conteúdo temático em 

relação às ações de que é o agente” (BRONCKART, 2012[1999], p. 330), atribuindo a esse 

agente intenções, razões, ou ainda, capacidades de ação.  

No quadro a seguir, apresentamos as sequências que revelam as modalizações 

pragmáticas, relacionando-as aos aspectos avaliados nos textos de P2. 

 

Quadro 12 - Relação das modalizações pragmáticas e dos aspectos avaliados nos textos de P2 

Sequências Trecho
35

 Aspecto(s) 

avaliado(s) 

122 - Diante de uma sala de aula numerosa, é complicado 

dar uma aula tranquila e até de cumprir um plano de aula 

preparado para o dia. Mas como diz o ditado “aos 

troncos e barrancos” eu tento seguir o que planejei. 

7 O agir da professora 

137 - Embora as atividades com o projetor chamam mais 

a atenção dos alunos, eu sempre procuro utilizar a lousa 

(...). 

7 O agir da professora 

123 - Porém é uma tarefa árdua controlar uma turma 

com 40 alunos e tentar prender a atenção deles. 

7 O agir da professora 

 

 Como demonstra o Quadro 12, há um número reduzido de modalizações pragmáticas 

nos textos de P2. Essas modalizações são marcadas linguisticamente pelos meta-verbos 

„tentar‟ e „procurar‟. Verificamos ainda que essas modalizações aparecem nos textos 

relacionadas ao agir de P2, desvelando sua intencionalidade e apontando para 

responsabilidade que ela assume em relação ao processo de que é agente.  
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Os modalizadores „tento‟, „procuro‟ e „tentar‟ permitem a identificação de aspectos do 

trabalho real, ou seja, demonstram não apenas o que foi prescrito e efetivamente realizado 

pela professora, mas também o que ela deseja fazer. 

Todas essas intenções de P2, descritas nas sequências do Quadro 12, direcionam-nos, 

como interlocutores desse texto, a acreditar nesse agir responsável, uma vez que são notórias 

as ações que P2 pretende desenvolver em sala de aula para aprimorar o ensino de inglês no 

contexto em que atua. Além disso, P2 demonstra preocupação em seguir o planejamento 

(tento seguir) e obter a atenção dos alunos (tentar prender) diante de uma sala de aula 

numerosa. Sendo assim, percebemos como as prescrições podem ter um impacto no ensino, 

ou seja, essas prescrições, de certa forma, podem regular a maneira como essa professora 

ensina. Além disso, notamos que a expressão procuro utilizar revela uma intencionalidade de 

P2 em relação às ferramentas disponíveis (projetor e lousa) na escola, que podem ser um 

atrativo para/no ensino de inglês. 

 Conforme mencionado anteriormente, as modalizações deônticas, por sua vez, são 

fundamentadas nos critérios do mundo social, e remetem a comentários formulados sobre os 

elementos do conteúdo temático, tendo como eixos norteadores os deveres/as obrigações 

sociais ou as normas/regras em uso (BRONCKART, 1999). O Quadro 13 ilustra as 

ocorrências das modalizações deônticas e os respectivos aspectos avaliados nos textos de P2. 

 

Quadro 13 - Relação das modalizações deônticas e dos aspectos nos textos de P2 

Sequências Trecho
36

 Aspecto(s) avaliado(s) 

37 - Mas, eu sei que mesmo sendo difícil, árduo não 

podemos deixar de acreditar que dentre aqueles 40 

alunos, há de sair alguns alunos que serão bons 

profissionais que irão para faculdade e serão 

grandes pessoas para contribuir para nossa 

sociedade. É isso que ainda me conforta! Acredito 

que eles ainda precisam amadurecer mais. 

12  

Os alunos 

 

138 - Com o tempo, eu também, fui percebendo o 

jeito dela, aí já fui aprendendo como eu devia agir 

com ela. Hoje eu percebo que ela se interessa mais 

pela aula, copia o assunto e faz as atividades 

corretamente, apesar de ainda continuar 

tagarelando. rsrsrs! 

19  

O agir da professora (P2) 

 

Observamos que as modalizações deônticas, nas sequências que serviram de exemplo 

no Quadro 13, expressam comentários sobre Os alunos e sobre O agir da professora (P2). Em 
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relação aos alunos, essas modalizações estão alinhadas com as representações sobre o 

comportamento que se espera dos alunos.   

É também por meio dessas modalizações que a professora compreende O agir da 

professora (P2) como obrigação ou regra social. No texto de P2, identificamos um julgamento 

sobre o seu agir, interpretado como uma obrigação. Esse dever, que constitui o ofício dessa 

professora, está pautado em coordenadas formais que regem o mundo social. 

Na Sequência 162, P2 também expressa uma de suas responsabilidades ao lidar com 

os alunos, quando afirma que aprendeu como devia agir com uma aluna, revelando que 

assume esta tarefa como sua.  

Para concluir a análise das modalizações presentes nos textos de P2, constatamos que 

as modalizações lógicas são menos recorrentes nesses textos. De acordo com Bronckart 

(1999), essas modalizações são pautadas nas representações do mundo objetivo e explicitam o 

grau de veracidade sobre o que é proferido. Nos textos produzidos por P2, identificamos uma 

ocorrência desse tipo de modalização, como ilustra o Quadro 14: 

 

Quadro 13 - Relação das modalizações lógicas com os aspectos nos textos de P2 

Sequência Trecho
37

 Aspecto avaliado 

139 - Eu já estava certa de que não haveria aula, e 

acabei até nem preparando alguma coisa. 

9 A aula 

 

Na sequência descrita do Quadro 14, que constitui o diário dialogado, esta 

modalização lógica refere-se a julgamentos sobre o valor de verdade das proposições 

enunciadas que remetem à avaliação de P1 sobre A aula. Desse modo, é possível afirmar que 

a modalização lógica, aqui identificada, expressa um certo grau de subjetividade do produtor 

(P2), por meio de sua implicação ao relatar sua experiência sobre o ensino de inglês, através 

da interação, no diário dialogado.  

Ainda na sequência 163, o modalizador „certa‟ demonstra que o produtor do texto quer 

fazer parecer que o julgamento expresso demonstra a constatação de uma determinada 

realidade de ensino de inglês. Portanto, no contexto de ensino, essas “(...) modalizações 

indicam se o professor interpreta seu agir com um grau maior ou menor de certeza” 

(LOUSADA, ABREU-TARDELLI e MAZZILLO, 2007, p. 252). 

   

4.3.3 Síntese da análise das avaliações no diário dialogado 
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 A análise das avaliações de P1 e P2 no diário dialogado revela coincidências, como a 

predominância de avaliações pautadas em elementos do mundo subjetivo, ou seja, os 

participantes utilizaram mais as modalizações apreciativas do que os outros tipos. Com isso, 

percebe-se uma tendência dos participantes de adjetivar (qualificar, classificar) aspectos do 

ensino de LI. Apropriando-se do diário como instrumento para o ensino, os participantes 

vêem na atividade diarista uma oportunidade de expor o que é problemático e o que não é no 

seu trabalho, sendo que tanto P1 quanto P2 enfatizaram o comportamento dos alunos ao 

utilizarem as modalizações apreciativas. Além disso, também coincidem nos comentários de 

ambos os participantes, avaliações sobre aspectos que remetem, fundamentalmente, ao 

professor (ou professora P2), aos alunos e à aula. 

 Ao utilizar os demais tipos de modalizações, surgem algumas diferenças nas 

avaliações dos participantes, como, por exemplo, no uso das modalizações deônticas. 

Enquanto os textos de P1 revelam suas representações sobre os papéis de professor de LI e 

alunos, que reforçam sua preocupação com a disciplina no sentido de evitar as situações de 

impedimento, P2 expressa o seu papel como um agir responsável através da sua preocupação 

com o cumprimento das prescrições. Já em relação às modalizações lógicas, ao utilizá-las, P1 

basicamente reflete sobre o agir de P2, diferente do seu próprio, diante do barulho dos alunos 

e considera que este agir pode fazer parte da solução deste problema. Por outro lado, P2 

enfatiza a organização do ensino a partir das ferramentas, quando utiliza este tipo de 

modalização. 

 Uma vez examinadas as modalizações nos textos produzidos pelos professores-

participantes, relacionando-as aos aspectos avaliados, procedemos, na próxima seção, uma 

análise dos elementos constitutivos do trabalho do professor. 

 

4.4 Revelações sobre os elementos constitutivos do trabalho do professor de língua inglesa 

 

 Dando prosseguimento à análise dos textos extraídos do diário dialogado, nesta seção 

pretendemos analisar os elementos constitutivos do trabalho do professor de língua inglesa, 

sob a ótica das Ciências do Trabalho. Além de referir-se a diferentes aspectos do trabalho do 

professor, o que foi verificado na seção anterior, também os elementos constitutivos deste 

trabalho são alvo de avaliações por parte dos professores, como podemos verificar no diário 
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dialogado. Por isso, entendemos que esta análise dos textos de P1 e P2 pode contribuir para o 

conhecimento das representações sobre o ensino de LI. 

 A seguir, analisaremos as os elementos constitutivos do trabalho do professor 

presentes nos textos de P1. 

 

4.4.1 Os elementos constitutivos do trabalho docente nos textos de P1 

 

 A análise dos textos produzidos por P1 mostrou que todos os elementos constitutivos 

do trabalho do professor, a saber, ferramentas, prescrições, coletivos e regras do ofício, são 

comentados e que, em sua maioria, estão interligados nos exemplos das sequências extraídas 

dos textos.  

Ao analisar as ocorrências das modalizações apreciativas em relação aos elementos 

avaliados, no Quadro 15, a seguir, percebemos maior ocorrência de comentários sobre os 

coletivos e as prescrições. Como mencionado anteriormente, os coletivos são características 

do trabalho do professor que permitem uma resposta comum a uma prescrição.  

 

Quadro 15 - Relação das modalizações apreciativas com os elementos constitutivos do 

trabalho do professor nos textos de P1 

Sequências Trecho
38

 Elemento(s) avaliado(s) 

40 - A aula fica aparentemente mais calma durante o 

vídeo. 

1 ferramentas 

45 - A aula ficou muito curta com a falta de água. 

Mas a professora segue até o fim do tempo. 

6 prescrições 

51 - Os alunos, em geral, ficaram muito empolgados, 

interessados em acertar as respostas. Ao final, mais 

uma vez a professora passa a música para eles 

cantarem. Muito legal! 

11 ferramentas 

 

61 - A professora depois retomou a aula, concluiu a 

revisão e lá se foi outra aula. Foi bem interessante! 

18 regras do ofício 

64 - Hoje no 3º ano tivemos uma pequena atividade 

avaliativa (...). 

23 ferramentas 

prescrições 

66 - Apesar do tempão tomado da aula, a professora 

considera importante mostrar oportunidade aos 

alunos. 

24 regras do ofício 

71 - (...) Feira de Ciências do Semiárido Potiguar, 

que é uma importante seletiva para uma feira 

internacional. 

25 ferramentas 

 

76 - Eu não quis subestimar e acabei planejando 

bastantes coisas. 

25 prescrições 

77 - De qualquer forma, o que sobrasse poderia ser 

continuado na aula seguinte, que seria bem melhor 

25 prescrições 
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planejada com o diagnóstico da primeira (se não 

fosse o boicote dos alunos). 

79 - Sobre o andamento da aula e o cumprimento do 

planejamento, eu posso dizer que foi muito positivo. 

25 prescrições 

82 - Mas, por fim, foi tudo muito positivo. Eles 

aceitaram a proposta, colaboraram nas atividades e 

se empenharam. 

26 prescrições 

83 - Nessa hora a professora me deu a ideia de 

esboçar no quadro e foi bem mais eficiente dessa 

forma. 

26 regras do ofício 

ferramentas 

84 - Eu expliquei para eles que a escrita é um 

processo doloroso mesmo, sobretudo se 

considerarmos que há sempre uma forma de 

aperfeiçoá-la. 

27 ferramentas 

prescrições 

87 - Eu, particularmente, também acho a aula 

corrida e repleta de conteúdos meio chata. 

28 prescrições 

32 - Também passei tarefa para casa para esta 

turma e, por causa do tempo (pouco), a tarefa foi 

mais árdua. Apesar de não ver muita empolgação 

neles, quero crer que é o jeito deles e que na 

próxima aula teremos muitos textos (deles) 

interessantes para discutir e aprimorar. O desafio, 

primeiramente, é atrair a atenção deles e fazer com 

que participem. 

28 prescrições 

ferramentas 

 

 Percebemos, no Quadro 15, que nem todos os elementos foram abordados, pois não 

verificamos, nos textos de P1, a ocorrência de avaliação de coletivos baseada em critérios do 

mundo subjetivo. Os elementos mais recorrentes nos textos de P1 são as prescrições, seguidas 

das ferramentas e das regras do ofício. Estes elementos, às vezes, aparecem na mesma 

sequência, como, por exemplo, nas sequências 168, 175, 176 e 179, indicando uma co-

ocorrência de elementos. Na Sequência 168, por exemplo, atividade avaliativa, que é uma 

ferramenta do trabalho do professor, também remete a uma prescrição deste trabalho no que 

se refere à avaliação de desempenho dos alunos. 

 Ao comentar sobre as prescrições, especificamente, P1 concentra sua atenção naquelas 

que o professor mesmo se coloca, referindo-se ao planejamento da aula, nas sequências 171, 

172, e 173. Em outras sequências (165, 168, 176, 177, 178 e 179), ele faz menção a outras 

prescrições, como o tempo da aula, o trabalho com a escrita e os conteúdos. Além de ratificar 

a preocupação de P1 com as prescrições, que, claramente, orientam seu agir, a ênfase no 

plano de aula reforça a representação do trabalho como uma responsabilidade, pautada no 

mundo social. 

 No texto de P1 há várias menções às ferramentas, como textos, quadro, atividade 

avaliativa, música e vídeo. O próprio plano de aula, que também é uma prescrição, e é tão 

referido nos textos do professor, é também uma ferramenta do seu trabalho. Os comentários 
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de P1 sobre o plano de aula, como mencionado anteriormente, indicam que esta é uma 

ferramenta que prescreve o trabalho do professor, ou seja, orienta o agir do professor e que, 

por isso, está totalmente apropriado dela. Sendo assim, observamos que P1 representa o 

ensino de LI como uma atividade instrumentada (AMIGUES, 2004).  

 Os poucos comentários sobre as regras do ofício nos textos de P1 referem-se a gestos 

que são bastante comuns no trabalho do professor, como é o caso de revisar o conteúdo e 

esboçar uma ideia no quadro. Estes gestos atendem em parte aos desafios para o ensino de LI 

preconizado pelos documentos oficiais (BRASIL, 1998; 2000; 2017), mas se restringem a 

procedimentos historicamente replicados em sala de aula. A contribuição destes tipos de 

gestos do professor de LI para a formação integral, por exemplo, não está claramente 

explícita. 

 A seguir, listamos as sequências que retratam a relação das modalizações deônticas 

com os elementos constitutivos do trabalho do professor nos textos de P1. 

 

Quadro 16 - Relação das modalizações deônticas com os elementos constitutivos do trabalho 

do professor nos textos de P1 

Sequências Trecho
39

 Elemento(s) avaliado(s) 

93 - Alguns alunos perguntam se devem escrever o 

conteúdo da lousa e a professora disse que não era 

necessário, pois, por ora, ela estava apenas 

explicando o conteúdo e depois copiaria na lousa. 

1 prescrições 

ferramentas 

 

96 - Os alunos não gostaram de ter que escrever, 

mas a maioria seguiu a orientação. 

5 prescrições 

97 - Os alunos tem muitas dúvidas em relação à 

tradução e a professora atende a cada um 

individualmente. Ela dá a dica de não traduzir por 

palavra, mas eles devem tentar expressar o que 

entenderam de cada sentença. 

5 ferramentas 

98 - Ela deu a opção dos alunos entregarem no dia 

seguinte. Ela viria à sala recolher os textos. Ou, 

considerando que o professor da próxima aula tinha 

faltado, eles poderiam aproveitar para terminar a 

tarefa e entrega-la na sala do 3º ano B, onde ela 

estaria no horário seguinte. 

5 ferramentas 

prescrições 

 

102 - Depois de copiar o conteúdo na lousa, a 

professora senta e pergunta como foram as férias. 

Até que, de súbito, fala: - Gente, nós temos que 

revisar o conteúdo da prova e não teremos outra 

aula de inglês até lá… E começa a explanação na 

lousa! 

15 ferramentas 

prescrições 

27 - Mesmo com apenas a metade da turma a 

professora teve que pedir silêncio da turma. Por 

21 regras do ofício 
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diversas vezes ela precisou interromper a aula. 

103 - A professora lembrou aos alunos que o 

trabalho de artes deveria ser entregue até sexta-feira 

próxima senão eles ficariam sem nota, pois o sistema 

de gestão utilizado pelos professores do estado 

“fecharia”. 

21 ferramentas 

 

105 - Tinha uns homeworks previstos, mas eu acabei 

não passando porque ia ter que repetir mesmo no 

outro encontro. 

25 ferramentas 

prescrições 

106 - Só não fiz as tarefas de sala nem passei os 

homeworks porque teria de repetir na aula seguinte. 

De qualquer forma, vou ter que esperar até a 

semana seguinte para ver como a coisa funciona 

com a sala cheia. 

25 ferramentas 

prescrições 

107 - Normalmente é preciso explicar muito, dar 

muitos exemplos para que eles compreendam 

alguma tarefa por fazer. 

26 ferramentas 

prescrições 

108 - Com isso, eu tive que pensar rápido. Como 

tinha passado uma tarefa para casa, na qual eles 

tinham que desenvolver um parágrafo como tópico 

para a composição do folder turístico que eles terão 

de produzir ao final da nossa intervenção (...). 

27 ferramentas 

prescrições 

 

 Os dados do Quadro 16 mostram que, também neste caso, nem todos os elementos são 

mencionados, pois também não verificamos ocorrências de avaliação dos coletivos de 

trabalho quando P1 tece comentários com base em elementos do mundo social. Em relação 

aos demais, observamos que as ferramentas foram os mais frequentes, seguidos das 

prescrições e das regras do ofício. 

 Ao tratar das ferramentas, por exemplo, P1 refere-se a homeworks, tarefa, lousa, 

trabalho de artes, parágrafo, exemplos, conteúdo, prova e expressão escrita, que são 

artefatos materiais e simbólicos (MACHADO, 2009) comuns ao ensino em geral. No entanto, 

como podemos perceber em diferentes sequências (180, 183, 187, 188, 189 e 190), as 

ferramentas estão sobrepostas a prescrições.  

 No quadro a seguir, podemos verificar sequências que apresentam comentários sobre o 

valor de verdade de aspectos do conteúdo temático.  

 

Quadro 17 - Relação das modalizações lógicas com os elementos constitutivos do trabalho do 

professor nos textos de P1 

Sequências Trecho
40

 Elemento(s) avaliado(s) 

110 - Uma aluna responde, corretamente, a uma 

pergunta da professora, que a elogia. Os demais 

alunos chegam a aplaudir. E riram. 

1 regras do ofício 
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111 - Neste momento descobriu que alguns alunos 

que estavam desde o início não tinham respondido à 

chamada, talvez devido ao barulho das conversas. 

5 ferramentas 

regras do ofício 

prescrições 

113 - (...) foi informada de que a reunião 

aconteceria, mas todos os professores deveriam ir 

para as salas de aula, pois eles eventualmente 

seriam chamados a participar – a depender da pauta 

que estiver sendo tratada. 

8 prescrição 

regras do ofício 

coletivos 

115 - Os alunos parecem estar no mundo da lua. 

Várias dúvidas repetidas sobre tarefas que eles 

certamente conseguem realizar. 

13 prescrições 

ferramentas 

 

116 - A professora pergunta como foram as férias e 

depois pergunta o que eles acharam da feira de 

ciências, que aconteceu antes das férias. Em seguida, 

tentou retomar o conteúdo da última aula. Claro que 

deu um pouco de trabalho para lembrarem do 

conteúdo, dado o tempo que eles ficaram sem aula. 

14 prescrições 

ferramentas 

 

117 - A propósito, uma prova iminente nos últimos 

horários certamente mexe com os ânimos. 

17 ferramentas 

prescrições 

69 - O professor realmente precisa ser muito 

cuidadoso. É muita responsabilidade. 

24 coletivos 

118 - Claro que teve muita conversa e, por isso, 

muito pedido de silêncio. 

26 regras do ofício 

 

 A análise do Quadro 17 mostra que os quatro tipos de elementos constitutivos do 

trabalho do professor ocorrem nos comentários de P1 ao utilizar critérios do mundo objetivo 

para avaliar o ensino de LI. Os elementos mais frequentemente mencionados são as 

prescrições, seguidas das ferramentas, regras do ofício e, por fim, uma ocorrência dos 

coletivos do trabalho. Sobre estes elementos, P1 expressa certeza, probabilidade e dúvida. 

 As menções às prescrições referem-se a elementos, como chamada, reunião, tarefas, 

conteúdo e prova e, a exemplo do que ocorreu com os comentários do Quadro 16, algumas 

dessas prescrições coincidem com ferramentas (sequências 192, 194, 195 e 196), o que 

confirma a orientação do agir do professor através das prescrições. 

 Em relação às regras do ofício, além da pouca menção, referem-se a gestos gerais do 

trabalho de professor, como na Sequência 191, a realização de uma chamada na Sequência 

192 e um pedido de silêncio na Sequência 198. Neste último caso, P1 cria uma relação lógica 

entre as conversas em sala de aula e o pedido de silêncio. Além de revelar representações 

sobre o papel do professor diante destes gestos, mostra que eles podem ser muito recorrentes 

em sala de aula. Também aqui podemos ressaltar a ênfase da busca pela aula calma e alunos 

silenciosos relatada por P1. 

 O comentário sobre os coletivos do trabalho do professor, constante na Sequência 197, 

refere-se ao coletivo dos professores, de um modo geral. P1 reflete sobre a responsabilidade 
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do professor e estende este cuidado, observado na Sequência 197, para o professor de LI. No 

entanto, é notável a pouca frequência de menções aos coletivos nos textos de P1, o que sugere 

que o ensino está centrado na professora regente, representado-o como uma tarefa de um só. 

Não há relatos de que a professora recorreu a outros profissionais ou ao conhecimento deles 

para prescrever ou realizar seu trabalho. 

 No Quadro 18, a seguir, relacionamos as modalizações pragmáticas com os elementos 

constitutivos do trabalho do professor, destacando-os em sequências que revelam as intenções 

do professor através dos comentários de P1. 

 

Quadro 18 - Relação das modalizações pragmáticas com os elementos constitutivos do 

trabalho do professor nos textos de P1 

Sequências Trecho
41

 Elemento avaliado 

116 - A professora pergunta como foram as férias e 

depois pergunta o que eles acharam da feira de 

ciências, que aconteceu antes das férias. Em 

seguida, tentou retomar o conteúdo da última aula. 

Claro que deu um pouco de trabalho para 

lembrarem do conteúdo, dado o tempo que eles 

ficaram sem aula. 

14 ferramentas 

prescrições 

 

 Percebemos que a única ocorrência de modalizações pragmáticas está relacionada aos 

elementos mais avaliados, comentados e julgados por P1 em seus textos, a saber, ferramentas 

e prescrições. Ao mencionar que P2 tentou retomar o conteúdo da última aula, P1, 

novamente, refere-se ao conteúdo, que, além de uma ferramenta (artefato simbólico) do 

trabalho do professor, responde a uma prescrição para este tipo de trabalho. 

 Esta ocorrência reforça não apenas a relação com ferramentas e prescrições, mas 

também o faz através do conteúdo, muito mencionado anteriormente. Isso demonstra a 

importância deste elemento dentre todas as prescrições mencionadas por P1. Também 

podemos observar que se faz referência a um elemento constitutivo geral do trabalho do 

professor e que não tem uma relação exclusiva com o ensino de LE ou mesmo de LI. 

 A seguir, analisaremos os comentários extraídos dos textos de P2 sobre os elementos 

constitutivos do trabalho do professor. 

 

4.4.2 Os elementos constitutivos do trabalho docente nos textos de P2 

 

                                                           
41

 Ver Anexo F. 
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 A análise dos comentários extraídos dos textos de P2 revela, incialmente, uma 

ocorrência menor de menções aos elementos constitutivos do trabalho do professor em 

relação aos textos de P1. Além disso, dos quatro tipos de modalizações, as apreciativas foram 

as mais recorrentes, mostrando que o posicionamento de P2, assim como ocorreu com P1, se 

baseia, principalmente, em elementos do mundo subjetivo. No quadro a seguir, podemos 

observar a relação das modalizações com os elementos avaliados. 

 

Quadro 19 - Relação das modalizações apreciativas com os elementos constitutivos do 

trabalho do professor nos textos de P2 

Sequências Trecho
42

 Elemento(s) avaliado(s) 

121 - Ao ler o relato, achei interessante como as 

coisas vão acontecendo. Por partes descritas no 

relato, achei engraçado (...). 

3 ferramentas 

122 - Diante de uma sala de aula numerosa, é 

complicado dar uma aula tranquila e até de 

cumprir um plano de aula preparado para o dia. 

Mas como diz o ditado “aos troncos e barrancos” 

eu tento seguir o que planejei. 

7 prescrições 

125 - Com essa lição, aprendi que é sempre bom 

preparar um “Plano B”, caso aconteça isso 

novamente. Foi sufoco! 

9 ferramentas 

 

30 - Até para trabalhar com a música foi 

complicado, bem diferente lá do 3 Ano, eles 

gostaram da música e fizeram a atividade. 

12 ferramentas 

131 - E tem dado certo, apesar das turmas serem 

numerosas e cheias de adolescentes que adoram 

conversar. Bem, é uma tarefa bastante difícil, mas 

estou indo nesse passo! 

16 prescrições 

134 - E deixa eu dizer uma… a prova já aconteceu, 

e ela tirou a nota máxima! Eu fiquei feliz por ela. 

19 prescrições 

 

 Percebemos que P2 utilizou modalizações apreciativas para avaliar as ferramentas e 

as prescrições, não havendo menção às regras do ofício e aos coletivos. No entanto, diferente 

do que ocorre nos textos de P1, nos textos de P2 não há uma sobreposição de ambos nas 

mesmas sequências. 

 Em relação às ferramentas, destacamos a menção ao relato no diário, na Sequência 

200. A avaliação de P2 sobre o relato (interessante, engraçado) revela a descoberta de uma 

ferramenta e o impacto que este primeiro contato causou na professora. Ao longo do diário 

dialogado, podemos verificar a apropriação do diário pela professora e a reflexão sobre o agir 

causada pela escrita diarista.  

                                                           
42

 Ver Anexo F. 
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Os demais tipos de modalizações tiveram menor índice de ocorrência nos textos de P2. 

O Quadro 20 mostra quais os elementos avaliados com base nas representações de P2 sobre as 

responsabilidades de professor, alunos e outrem. 

 

Quadro 20 - Relação das modalizações pragmáticas com os elementos constitutivos do 

trabalho do professor nos textos de P2 

Sequências Trecho
43

 Elemento(s) avaliado(s) 

122 - Diante de uma sala de aula numerosa, é 

complicado dar uma aula tranquila e até de cumprir 

um plano de aula preparado para o dia. Mas como 

diz o ditado “aos troncos e barrancos” eu tento 

seguir o que planejei. 

7 prescrições 

137 - Embora as atividades com o projetor chamam 

mais a atenção dos alunos, eu sempre procuro 

utilizar a lousa (...). 

7 ferramentas 

123 - Porém é uma tarefa árdua controlar uma 

turma com 40 alunos e tentar prender a atenção 

deles. 

7 regras do ofício 

 

 Ao comentar sobre sua própria capacidade de ação em sala de aula, P2 menciona 

elementos, como planejamento, na Sequência 206, a lousa, na Sequência 207, expressando 

suas intenções ao utilizar as ferramentas, e o gesto de prender a atenção dos alunos, na 

Sequência 208, mostrando o que pretende com esta regra do ofício. P2 parece justificar seu 

agir nestas sequências ou mesmo recomendar (ou prescrever) uma forma de agir em um dado 

contexto. 

 Nestas sequências, ressurgem duas constantes nos textos da professora: uma 

preocupação em seguir as prescrições e a problematização da sala de aula numerosa.  

 A preocupação de P2 com as prescrições, como podemos observar, está relacionada 

com a problematização da sala de aula numerosa, que foi, como mencionado na seção 4.2, 

uma das principais causas das Dificuldades do professor. Isso revela não apenas sua 

preocupação com o trabalho prescrito, mas nos faz inferir uma atenção com o trabalho 

realizado, já que as dificuldades mencionadas podem facilmente causar situações de 

impedimento. 

 A seguir, relacionamos as modalizações deônticas com os elementos constitutivos do 

trabalho do professor com base no mundo social.  
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Quadro 21 - Relação das modalizações deônticas com os elementos constitutivos do trabalho 

do professor nos textos de P2 

Sequência Trecho
44

 Elemento avaliado 

138 - Com o tempo, eu também, fui percebendo o 

jeito dela, aí já fui aprendendo como eu devia agir 

com ela. Hoje eu percebo que ela se interessa mais 

pela aula, copia o assunto e faz as atividades 

corretamente, apesar de ainda continuar 

tagarelando. rsrsrs! 

19 regras do ofício 

 

 Conforme podemos observar no quadro anterior, a única ocorrência de modalização 

deôntica nos textos de P2 relaciona-se com as regras do ofício. Na Sequência 209, P2 

comenta sobre um modo de agir adequado especificamente a uma aluna e que, portanto, não 

pode ser visto como uma orientação de como a professora lida com os alunos, de um modo 

geral. Ao atentar para a individualidade dos alunos, P2 demonstra o nível de atenção que 

dispensa a eles, reforçando sua representação do ensino como atividade direcionada. 

 No Quadro 22, segue um demonstrativo das avaliações de P2 sobre os elementos 

constitutivos com base em elementos do mundo objetivo. 

 

Quadro 22 - Relação das modalizações lógicas com os elementos constitutivos do trabalho do 

professor nos textos de P2 

Sequência Trecho
45

 Elemento avaliado 

139 - Eu já estava certa de que não haveria aula, e 

acabei até nem preparando alguma coisa. 

9 prescrições 

 

 Nesta sequência, P2 comenta que já estava certa de que não haveria aula, 

expressando certeza sobre uma informação que foi divulgada aos professores da escola, 

campo desta pesquisa. Ao invés da aula, aconteceria uma reunião de pais e mestres e, para a 

professora, uma vez que a aula certamente não aconteceria, ter que mudar de planos e 

reconfigurar seu trabalho foi um tanto problemático. Aqui, ressurge a preocupação de P2 em 

atender às prescrições do seu trabalho. 

Como vimos, a menção às ferramentas e prescrições sobressai nos textos de ambos os 

professores. As ferramentas demonstram que o trabalho do professor de inglês na escola 

publica é uma atividade fortemente instrumentada. Já os coletivos quase não foram alvo de 

comentários dos professores. O uso de ferramentas, além de guiar o ensino, é representado 
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como uma prescrição. E menção às regras do ofício chama a atenção para a responsabilidade 

do professor de LI, mostrando o que ele deve fazer, ou seja, que gestos que ele deve utilizar 

em determinados contextos de ensino.  

 

4.4.3 Síntese da análise dos elementos constitutivos do trabalho do professor no diário 

dialogado 

 

 O que revelou a análise dos elementos constitutivos do trabalho do professor nos 

textos dos participantes está um tanto relacionado com o que vimos na análise das avaliações, 

na seção anterior. Em outras palavras, algumas representações observadas na análise das 

avaliações foram ratificadas nesta análise dos elementos constitutivos do trabalho do 

professor, como é o caso da orientação do agir pelas prescrições e ferramentas. Isso reforça a 

importância de alguns aspectos do ensino de LI para os participantes, dada a sua recorrência. 

 Tanto P1 quanto P2 deram maior enfoque às ferramentas e às prescrições, que 

são tratadas como central na (re)organização do ensino. A ferramenta mais comentada nos 

textos de P1 é o plano de aula, ao passo que o diário, enquanto ferramenta do trabalho do 

professor, tem certo destaque nos textos de P2. Coincidem também os textos dos dois 

participantes em relação à pouca menção às regras do ofício e aos coletivos, sendo que este 

último teve apenas uma ocorrência nos textos de P1 e nenhuma nos textos de P2. A quase 

ausência de menção aos coletivos, como vimos, revela não apenas a centralidade do professor 

de LI no papel de mediador no ensino como também a ausência de reflexão sobre outrem na 

tarefa de ensinar LI.  

Tendo apresentada a análise dos dados, no próximo capítulo, apresentaremos as 

considerações finais deste trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Doravante, traremos uma visão geral dos resultados da análise, com o intuito de 

ressaltar nosso posicionamento diante dos dados do corpus, além das implicações desses 

resultados para o ensino de LI e as possibilidades de investigações voltadas ao nosso objeto. 

Para tanto, retomaremos a nossa questão de pesquisa: Como o ensino de língua inglesa (LI) é 

representado em textos (autobiografia e diário dialogado) produzidos por dois professores de 

inglês de uma escola pública? Responderemos a esta questão através das micro perguntas, 

apresentadas anteriormente.  

Primeiramente, retomaremos o seguinte questionamento: De que maneira a formação e 

atuação profissional dos professores de inglês são retratadas nas autobiografias? De modo 

geral, as autobiografias tiveram o mesmo contexto de produção e observamos que há grande 

semelhança na trajetória profissional dos professores-participantes. Além de uma 

predominância da voz de autor empírico e da consonância desta com as vozes de personagens, 

em ambas as autobiografias as vozes sociais que se destacam são as de aluno e professor.  

Na autobiografia de P1, a voz de autor empírico está marcada tanto pela valorização 

da escrita de si como pela preocupação com a estabilidade financeira. As vozes de 

personagens são consonantes com a voz de autor empírico e são utilizadas para justificar a 

decisão de P1 de tornar-se professor, indicando uma formação identitária sem conflitos. As 

vozes sociais que se destacam são as de aluno e professor, sendo que a voz de aluno de 

mestrado revela uma expectativa de retorno à função de professor de LI. Ou seja, P1 encara a 

pesquisa como um instrumento de reconfiguração do seu trabalho, utilizando outras 

representações, em outro contexto, para justificar seu retorno à sala de aula. A escrita 

autobiográfica revelou que, a despeito da estabilidade financeira, o ensino é uma atividade 

cheia de aprendizados e relacionamentos. Desse modo, entendemos que o trabalho do 

professor está estreitamente relacionado com outrem. 

Na autobiografia de P2, a voz de autor empírico está marcada pela referência ao uso 

de ferramentas como atrativo para o ensino e aprendizagem de LI. Em relação às vozes de 

personagens, também há consonância com a voz de autor empírico. A voz de uma amiga é 

colocada de modo a fundamentar a escolha de tornar-se professora de LI. Por fim, as vozes 

sociais que mais se destacam são as de aluna e professora, com predominância para esta 

última. A voz de professora dirige o foco para as experiências que P2 teve em diferentes 

instituições de ensino. 
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Resumidamente, as vozes nas autobiografias apontaram para a influência de vozes de 

personagens (familiares, amigos, professores) na decisão de tornar-se professor de LI, além 

da importância das vozes sociais de aluno para o trabalho do professor. Constatamos, assim, 

que as ferramentas prescrevem e (re)organizam o ensino de acordo com as representações dos 

professores-participantes. 

 Também, buscamos responder ao seguinte questionamento: Que temas aparecem no 

diário dialogado produzido por dois professores de inglês?  

A análise do conteúdo temático mostrou, dentre outras coisas, que ambos os 

professores ressaltam a concepção de ensino como atividade direcionada (AMIGUES, 2004), 

principalmente, aos alunos. Os alunos e seu agir foram aspectos bastante comentados por P1 e 

P2 em seus textos, a despeito da pouca frequência do tema Observação sobre os alunos.  

Os professores enfatizaram o comportamento dos alunos, o que está relacionado com 

as várias situações de impedimento relatadas nos textos. Com isso, constatamos que os 

professores representam o ensino de LI como uma atividade permeada por situações de 

impedimento, o que pode explicar a frequente preocupação de P1 e P2 em relação ao trabalho 

real.  

Também, a análise dos temas do diário dialogado, através das Considerações gerais 

sobre o ensino, mostra o quão eficiente é a escrita diarista em promover a reflexão crítica 

sobre o próprio trabalho. P1 e P2 tecem reflexões sobre o ensino de LI e o ensino, em geral. 

Em síntese, análise dos temas do diário dialogado confirmou a concepção de Amigues 

(2004) do ensino como atividade direcionada, só que, nos textos de P1 e P2, a atenção volta-

se quase que exclusivamente aos alunos, com foco para o seu comportamento. Além disso, as 

reflexões sobre o ensino valorizaram a utilização do diário como instrumento de pesquisa e 

desenvolvimento profissional.  

 Em relação ao questionamento “Como as avaliações sobre o ensino de inglês são 

desveladas no diário dialogado?”, mapeamos as modalizações inscritas nos textos de P1 e P2, 

relacionando-as com os aspectos do ensino de LI que foram avaliados. A síntese desta relação 

pode ser observada nos quadros 23 e 24 a seguir. 

 

Quadro 23: Síntese das avaliações nos textos de P1 

Tipo de modalização Aspecto avaliado 

Apreciativas  A aula, Luz, Agir dos alunos, A turma, Os 

alunos, A escola, O professor (P1), Atividade 

de música, Agir da professora (P2), Sala de 

aula, A professora (P2), Exercício avaliativo, 
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O professor de inglês, no geral, A feira de 

ciências, Rotina da escola, Os sentimentos do 

professor (P1), O planejamento, A sugestão 

da professora (P2), O tempo, A tarefa, Textos 

dos alunos, Encontros com a turma, O dia 

Deônticas  Agir dos alunos, A professora (P2), Os 

alunos, Os funcionários da escola, O 

professor de inglês, em geral, O professor 

(P1) 

Lógicas  A aula, A aluna, A professora (P2), A agir da 

professora (P2), A prova, O professor, em 

geral, Rotina da escola, Os alunos, O agir dos 

alunos, Encontros com a turma 

Pragmáticas  O agir do professor 

 

 O Quadro 23 mostra que há uma predominância de avaliações pautadas em elementos 

do mundo subjetivo (modalizações apreciativas), que são os pontos de vista de P1 em relação 

aos aspectos avaliados. Estes comentários avaliativos de P1 dirigem-se, principalmente, para 

aspectos que remetem aos alunos e à aula. Sobre estes aspectos P1 faz questão de emitir 

julgamentos através de adjetivos que apontam para a predileção de P1 para alunos 

comportados e aulas calmas. Os aspectos menos frequentes nas avaliações de P1 através de 

modalizações apreciativas remetem a ferramentas do trabalho da professora P2, como, por 

exemplo, atividade de música, exercício avaliativo, planejamento, tarefa e textos. 

 As avaliações de P1 que se baseiam em critérios do mundo social (modalizações 

deônticas) estão concentradas em aspectos que remetem ao professor e aos alunos. Como 

vimos, este tipo de modalização expressam representações sobre os papéis daqueles 

envolvidos no trabalho do professor. Assim, de um modo geral, P1 enfatiza o papel do 

professor como responsável pela aplicação de atividades e gerenciamento da disciplina dos 

alunos em sala de aula, ao passo que o papel dos alunos é cumprir as atividades e seguir as 

regras de disciplina. 

 Ao utilizar as modalizações lógicas, P1 avalia aspectos relacionados, principalmente, 

ao professor, aos alunos e à aula. Sobre o professor, P1 reflete sobre uma conduta de P2 

diante da indisciplina dos alunos. No que diz respeito aos alunos, P1 comenta novamente 

sobre o comportamento deles e relaciona as turmas numerosas com o barulho. E quando 

avalia a aula, P1 novamente polariza seus comentários em relação a uma aula calma ou 

agitada. Em relação à tríade professor-aluno-aula, as avaliações de P1 estão certamente 

focadas no comportamento dos alunos, o que, de novo, suscita uma atenção ao cumprimento 

do trabalho prescrito. 
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 Apenas uma modalização pragmática ocorreu nos textos de P1 e mostra sua percepção 

sobre a intenção da professora P2 diante de uma estratégia que é representada como uma 

sugestão de conduta para o ensino de LI. 

 O Quadro 24, a seguir, mostra a síntese das avaliações inscritas nos textos de P2. 

 

Quadro 24: Síntese das avaliações nos textos de P2  

Tipo de modalização Aspecto avaliado 

Apreciativas  A professora (P2), Relato, no geral, A turma, 

Aula, no geral, O ensino de inglês, O 

planejamento, A aula, O agir dos alunos, A 

atividade de música, Férias, Turmas, O agir 

de uma aluna, O trabalho com P1 

Deônticas  O agir da professor, Os alunos 

Lógicas  A aula 

Pragmáticas  O agir da professora 

 

 Podemos perceber que P2 também priorizou as avaliações que expressam valores do 

mundo subjetivo (modalizações apreciativas). Em relação aos aspectos avaliados, podemos 

afirmar que se organizam em torno do professor e dos alunos e enfatizam a preocupação com 

as prescrições e o comportamento dos alunos. As modalizações deônticas e modalizações 

pragmáticas ocorreram bem menos que as apreciativas e incidem, fundamentalmente, no agir 

de P2, com ênfase para a preocupação com as prescrições, o comportamento dos alunos e a 

organização do trabalho a partir das ferramentas. No entanto, ao utilizar modalizações 

pragmáticas, por sua vez, P2 avalia, na única ocorrência deste tipo de modalização percebida 

em seus textos, o aspecto A aula. Em relação a este aspecto, P2 faz uma constatação sobre 

uma situação de sala de aula expressando certeza do sua avaliação. 

 Outra micro pergunta que norteou este estudo foi a seguinte: Que elementos 

constitutivos do trabalho do professor de inglês aparecem nesse diário? Esta análise ratificou 

algumas das representações já reveladas, como a centralização do papel de professor na 

professora regente e o destaque das suas responsabilidades, além da orientação do seu agir 

pelas prescrições. A síntese da relação entre as modalizações e os elementos constitutivos nos 

textos de P1 e P2 pode ser observada nos quadros 25 e 26, a seguir. 

 

Quadro 25: Síntese da relação entre as modalizações e os elementos constitutivos nos textos 

de P1 

Tipo de modalização Elementos constitutivos avaliados 

Apreciativas  ferramentas, prescrições, regras do ofício 



88 
 

 
  

Deônticas  ferramentas, prescrições, regras do ofício 

Lógicas  ferramentas, prescrições, regras do ofício, 

coletivos 

Pragmáticas  ferramentas, prescrições 

 

 Percebemos, de um modo geral, que as ferramentas e as prescrições são os elementos 

mais comentados, seguidos pelas regras do ofício. Os coletivos foram avaliados apenas uma 

vez nos textos de P1, sugerindo a centralização do papel do professor de LI em P2. Os vários 

comentários sobre as ferramentas sugerem sua função de (re)organizar o ensino e as 

referências às prescrições enfatizam aquelas que a professora mesma se coloca, como o plano 

de aula. Podemos inferir que a renormalização da aula foi observada como problemática. Por 

fim, as regras do ofício refletem gestos historicamente replicados em sala de aula pelo 

professor, de um modo geral, atendendo apenas em parte as orientações dos documentos 

oficiais. No quadro a seguir, podemos notar a relação entre os elementos constitutivos do 

trabalho do professor e as modalizações nos textos de P2. 

 

Quadro 26: Síntese da relação entre as modalizações e os elementos constitutivos nos textos 

de P2 

Tipo de modalização Elementos constitutivos avaliados 

Apreciativas  ferramentas, prescrições 

Deônticas  regras do ofício 

Lógicas  prescrições 

Pragmáticas  ferramentas, prescrições, regras do ofício 

 

 As menções aos elementos constitutivos nos textos de P2 tiveram uma ênfase um 

pouco diferente. Primeiramente, não observamos avaliação de coletivos. Os comentários sobre 

o uso das ferramentas no ensino de LI, além do que foi revelado nos textos de P1, são 

colocados em tom de sugestão (ou prescrição), além de fazerem menção ao diário, colocando-

o em posição de instrumento do trabalho do professor. Em relação às prescrições, estas são 

relacionada com quantidade de alunos em sala de aula, ou seja, a turma numerosa, que, por 

sua vez, articulam-se diretamente com o barulho dos alunos. Por fim, a menção às regras do 

ofício remetem às responsabilidades do professor em certos contextos de ensino e são 

colocadas, a exemplo do que ocorre com os comentários sobre as ferramentas, como sugestão 

de agir, ou seja, gestos que o professor pode utilizar em determinados contextos do ensino de 

LI. 
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Em outras palavras, as representações dos professores-participantes sobre o ensino de 

LI aproximam-se bastante do esquema do trabalho do professor em sala de aula proposto por 

Machado (2009) e constante na Figura 1. As frequentemente citadas ferramentas 

transformam-se em instrumentos quando o professor apropria-se delas (AMIGUES, 2004) e 

as utiliza para atuar no seu objeto, o ensino, dirigindo-o a outrem. Ressaltamos que, apesar da 

ênfase nos alunos ser compreensível, dado que estes são o público mais imediatamente 

beneficiado com o ensino, a reflexão sobre os professores de outras disciplinas e seus saberes, 

os familiares dos alunos ou outros profissionais da escola pode representar uma oportunidade 

dos professores atenderem melhor as prescrições e aprimorarem o ensino de LI. 

Ao respondermos os questionamentos que guiaram esta pesquisa, cumprimos o 

objetivo geral deste trabalho, que é de Analisar as representações acerca do ensino de inglês 

na escola pública a partir de textos de dois professores de inglês, e acreditamos ter 

contribuído para as investigações sobre o ensino de LI à luz do ISD (BRONCKART, 1999), 

dos documentos oficiais (BRASIL, 1998; 2000; 2017) e das Ciências do Trabalho (CLOT, 

2007; AMIGUES, 2002; 2003; SCHWARTZ, DIC e DURRIVE, 2010). 

Neste trabalho, notabiliza-se o papel do agir humano e, mais especificamente, do agir 

docente, e das possibilidades de interpretá-los através de textos para se investigar o ensino, 

através do papel da linguagem constituída sócio historicamente pelo humano. 

 Este trabalho não está isento de críticas. Para citar um exemplo, é notável a diferença 

numérica entre os textos de P1 e P2 no diário dialogado, o que atribuímos ao fato do trabalho 

do professor ser repleto de tarefas e, como verificamos, de situações de impedimento, o que 

implicou no número menor de trechos produzidos por P2. Dessa forma, ainda que tenhamos 

promovido, com o diário, a interação e reflexão dos professores-participantes, atentaremos 

para este obstáculo nos próximos estudos.  

Certamente não demos conta de tudo o que sobressaiu nos dados extraídos do diário 

dialogado e das autobiografias – e esta não era a nossa intenção – e, considerando suas várias 

possibilidades de investigação, em pesquisas posteriores, pretendemos realizar uma 

investigação que possa ampliar a compreensão sobre as representações do ensino e contemple 

a perspectiva dos alunos, com utilização de outros instrumentos de coleta de dados (como 

questionários, entrevistas semi-estruturadas, por exemplo), bem como a perspectiva dos 

coletivos (de outros professores de inglês de escolas públicas e/ou privada, e futuros 

professor, por exemplo), por meio de procedimentos de coleta de dados, adotados pelas 

Ciências do Trabalho, particularmente a Ergonomia Francesa (Amigues, 2002, 2003; Faïta, 
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1997, 2002) e a Psicologia do Trabalho (Clot, 1999), a saber: a  autoconfrontação simples ou 

cruzada, e  instrução ao sósia.  

Outra possibilidade dentro do que os nossos dados mostraram é uma investigação das 

situações de impedimento em sala de aula. Neste caso, acreditamos que o conceito de mundos 

representados de Habermas (1987) pode nos auxiliar a mapear estas situações para 

compreendê-las melhor e colaborar com o aprimoramento do ensino de LI. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Autobiografia de P2 

 

 Bem, meu interesse pelo Inglês começou desde o primeiro momento que tive contato 

com a Língua Inglesa. Foi aos 10 anos quando estava na 6ª série (antigamente as turmas erão 

[sic] divididas por séries), ainda me lembro do livro que estudei, era “STEPS” da autora 

Victoria Keller. Fiquei encantada, para mim, era muito prazeroso e divertido estudar inglês. 

Lembro-me que o livro vinha com uma fita cassete, e eu gostava de ficar ouvindo o áudio da 

fita e acompanhava no livro, principalmente gostava de cantar as músicas que tinham no livro. 

Depois com o tempo e nas outras séries continuei fazendo isso e passei a traduzir os diálogos 

e os textos que vinham no livro. Para isso, eu utilizava o glossário que tinha nas últimas 

páginas do livro. Da 6ª série, 7ª série e 8ª série era a mesma coleção, o mesmo livro “STEPS”. 

 Quando fui para o ensino médio conheci uma amiga, que é professora de inglês, ela 

me incentivou mais ainda a estudar inglês. Ela até mesmo pagou para mim um curso de inglês 

que era oferecido na UERN, o curso de Inglês no Núcleo de Línguas. Lá estudei até o Nível 7. 

Quando terminei o ensino médio, parti para fazer o vestibular. Não foi difícil para mim [sic] 

escolher qual graduação eu queria fazer, até o momento não sabia muito bem o que era o 

curso de Letras, mas quando me foi apresentado, escolhi sem nenhuma dúvida que eu queria 

cursá-lo. 

 Em 2002 fiz meu primeiro vestibular e passei para cursar Letras – Habilitação em 

Língua Inglesa, segundo semestre pela manhã. Foi uma grande alegria! Quando eu estava no 

4º período, houve a seleção para ensina [sic] no Núcleo de Línguas da UERN, o que eu havia 

estudado. E passei na seleção e começei [sic] a lecionar no Núcleo de Línguas. As aulas eram 

no sábado pela manhã e Terça e quinta a noite. Passei 2 anos no Núcleo, foi uma experiência 

muito valiosa para mim. 

 Depois quando eu estava no 7º período, fui cursar o 8º período lá em Pau dos Ferros, 

pois minha amiga havia passado no concurso para professora na UERN lá, e ela me convidou 

para ir com ela morar lá. Fui e cursei o 8º período lá na UERN em Pau dos Ferros. Fiquei lá 

na cidade durante 4 anos. No tempo que estive em Pau dos Ferros, consegui um emprego para 

trabalhar no FISK, lá ensinei inglês no cursinho durante 3 anos. Também durante os 4 anos 

que fiquei em Pau dos Ferros, fiz a seleção para a Especialização em Ensino de Língua 

Inglesa que a UERN estava oferecendo. Passei na prova e cursei em 2008 a especialização. 
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Logo que temrinei a especialização, essa minha amiga me chamou para ir fazer a seleção do 

Mestrado em Fortaleza na UECE. Em Novembro de 2009 me submeti a seleção de Mestrado 

e ao terminar todas as provas passei. Foi, também, outra grande alegria. Porém, junto da 

alegria veio a preocupação de como eu iria me manter em Fortaleza sem ter condições. Fui 

fazer a minha matrícula e as aulas iriam iniciar em março de 2010. Durante esses meses 

consegui uma casa para ficar lá, e logo depois que começou as aulas, eu e outros alunos, 

recebemos a bolsa da Funcap, que fiquei recebendo até o dia que defendi minha dissertação. 

Durante o mestrado, ah esqueci de dizer mestrado em que, era mestrado em Linguística 

Aplicada voltada para a linha de pesquisa de Tradução e estudos cognitivos. Durante o 

mestrado tivemos que, passar durante um semestre, estagiando na UECE. Nesse momento, 

ministrei a disciplina Tradução e Linguística de Corpus. Foi para mim uma experiência muito 

importante, lecionar na graduação, no curso de Letras na UECE, aprendi bastante. 

 Ao finalizar meu mestrado em março de 2012, comecei a ensina [sic] na escola CCAA 

em Mossoró. Trabalhei na escola durante 3 anos, sai [sic] de lá porque passei na seleção para 

professor substituto na UERN em Assu. 

 Comecei a ensinar na graduação, no curso de Letras em Assu e Macau, porque a 

UERN em Macau era um Núcleo Avançado da UERN de Assu. Desde 2014 estou lecionando 

na UERN, e lá tenho vivido bastante [sic] experiências acadêmicas como: pesquisa, extensão, 

bancas e orientações em monografias. Mas não, termina por aqui. No ano passado fui 

chamada para ensina [sic] Inglês no IFRN de Macau, isso devido a uma seleção que eu havia 

feito a [sic] um tempo atrás e nem me lembrava mais. Fui chamada e como era no IFRN em 

Macau, conciliei com os dias que eu tinha aula na UERN e já estava lá na cidade. E assim foi. 

Durante o período da manhã e tarde estava no IFRN e a noite estava na UERN, isso em 

Macau. Eram 3 dias da semana quarta, quinta e sexta, era muito cansativo, mas também foi 

uma experiência maravilhosa ensinar no IFRN. 

 Em março de 2015, saiu a lista da chamada com o nome dos professores convocados 

do concurso público de 2011. 

 Em 2011 eu havia feito o concurso público para professor do Estado do RN. Eu 

pensava que nem seria mais convocada, mas 4 anos depois sai a convocação. Então tive que 

escolher, que eu iria soltar, a UERN ou o IFRN, pois eu não poderia ficar com 3 vínculos. 

Como eu estava a mais tempo na UERN escolhi a UERN. 

 Dessa chamada do Estado, fui lotada na cidade de Itajá. Lá na cidade trabalhei em 

duas escolas e como Itajá é bem pertinho de Assu, deu para conciliar as aulas do Estado com 
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as aulas da UERN. No começo do ano de 2016, consegui a transferência para trabalhar em 

Mossoró. E também consegui pegar algumas disciplinas na UERN em Mossoró. 

 Durante toda essa minha trajetória me casei com um rapaz que também fez Letras e 

hoje é professor de Inglês no Estado. 

 Com isso finalizo dizendo que o Inglês para mim me ajudou a conquistar muitas 

realizações na minha vida. E que apesar das dificuldades que um professor enfrenta nos 

nossos dias, eu tenho prazer de estar em uma sala de aula. 
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Anexo B – Parecer Consubstanciado CEP-UERN 
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Anexo C – Modelo de Carta de Anuência da escola 

 

Eu, ________________________________________, Matrícula: ______________, 

representante legal da escola ______________________________________________, 

localizada no endereço: ________________________________________________, venho 

através deste documento, conceder a anuência para a realização da pesquisa intitulada: 

_________________________________________________________________________, 

tal como foi submetida à Plataforma Brasil, sob a orientação do(a) 

________________________________, vinculada a ________________________________ 

a ser realizada no ________________________________________ desta escola. 

Declaro conhecer e cumprir as resoluções Éticas Brasileiras, em especial a resolução 

466/12 e suas complementares.  

Esta instituição está ciente de suas responsabilidades, como instituição co-participante 

do presente projeto de pesquisa e de seu cumprimento no resguardo da segurança e bem estar 

dos participantes de pesquisa nela recrutados, dispondo de infra-estrutura necessária para a 

garantia de tal segurança e bem estar.  

Ciente dos objetivos, métodos e técnicas que serão usados nesta pesquisa, concordo 

em fornecer todos os subsídios para seu desenvolvimento, desde que seja assegurado o que 

segue abaixo: 

1) O cumprimento das determinações éticas da Resolução 466/12 CNS/MS; 

2) A garantia do participante em solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e depois do 

desenvolvimento da pesquisa; 

3) Liberdade do participante de retirar a anuência a qualquer momento da pesquisa sem 

penalidade ou prejuízos.  

Antes de iniciar a coleta de dados o/a pesquisador/a deverá apresentar a esta Instituição o 

Parecer Consubstanciado devidamente aprovado, emitido por Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos, credenciado ao Sistema CEP/CONEP. 

Mossoró-RN, _____/_____/_____ 

 

_________________________________ 
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Anexo D – Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Esclarecimentos: 

Este é um convite para você participar da pesquisa cujo título provisório é 

_________________________________________________________que é coordenada por 

_______________________________________________________e que segue as 

recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento ou recursar-se a participar da pesquisa, sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa se justifica pela __________________________________________________ 

e tem por objetivo _________________________________________________________. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimento(s): 

________________________________________________________________________. 

Os riscos envolvidos com sua participação são: desconforto, medo e constrangimento em 

participar da pesquisa ao responder a entrevistas e dividir a sala de aula com o pesquisador. 

No entanto, as pessoas nesta condição serão convidadas a não participarem da pesquisa. Os 

riscos descritos serão minimizados através do treinamento do entrevistador que ocorrerá antes 

do início da pesquisa e através das seguintes providências: (1) Garantia do 

anonimato/privacidade do participante ao responder aos questionamentos, pois a mesma é de 

total responsabilidade apenas do pesquisador, garantindo que esta será em um local seguro; 

(2) Sigilo das informações por ocasião da publicação dos resultados (não serão expostas 

informações que identifique o aluno); (3) Garantia de um ambiente reservado e confortável 

para a coleta, possibilitando que o participante se sinta a vontade para falar; (4) e Anuência da 

escola campo desta pesquisa.  

Você não terá benefícios financeiros como pagamento ou prêmios ao participar da pesquisa, 

mas esta pesquisa pode colaborar para a co-construção do conhecimento, a articulação do 

ensino interdisciplinar de inglês, a reorganização do contexto escolar, a formação continuada 

dos professores envolvidos e a ressignificação do trabalho docente. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhuma 

fase/etapa desta pesquisa. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 
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Garanto que os dados obtidos a partir de sua participação na pesquisa não serão utilizados 

para outros fins além dos previstos neste termo. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido.  

Se você sofrer algum dano, que seja comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá 

direito a indenização. 

Você ficará com uma via deste Termo, que deverá ser rubricada e assinada em cada página e 

toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para 

______________________________________________, no endereço 

_______________________________________________ ou pelo telefone ______________. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UERN no endereço Campus universitário Central, Av. Antônio Campos, s/n, BR 

110, KM 48, Costa e Silva, CEP 59600-000 Mossoró-RN ou pelo telefone (84) 3312-7032. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido: 

Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui devidamente esclarecido(a) 

quanto aos objetivos da pesquisa, ao(s) procedimento(s) ao(s) qual(is) serei submetido e dos 

possíveis riscos que possam advir de minha participação. Foram-me garantidos 

esclarecimentos que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da 

participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer 

prejuízo a minha pessoa ou de minha família. (Caso minha participação na pesquisa implique 

em algum gasto, serei ressarcido e caso sofra algum dano, serei indenizado. Autorizo assim a 

publicação dos dados desta pesquisa sendo-me garantido o meu anonimato e o sigilo dos 

dados referentes à minha identificação. 

Participante da pesquisa ou responsável legal:                                                               

Mossoró/RN, _____/_____/_____ 

<<assinatura>> 

<<nome>> 

Pesquisador responsável: 

Comitê de ética e Pesquisa: Campus universitário Central, rua Porf. Antônio Campos, s/n, BR 

110, KM 48, Costa e Silva, CEP 59600-000 Mossoró-RN (84) 3312-7032 
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Anexo E – Modelo de Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa 

________________________________________________________, coordenada por 

___________________________________. Seus pais permitiram que você participe.  

Queremos saber ____________________________________________________. 

 Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum 

problema se desistir. Os adolescentes que irão participar desta pesquisa têm de _____ a _____ 

anos de idade.  

 A pesquisa será feita no/a ________________________________________________, 

onde os adolescentes ________________________________________________. 

Interferiremos o mínimo possível na rotina da escola para que não haja constrangimento. Caso 

aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones que tem no começo do texto. 

Não há benefícios financeiros, como pagamento, prêmios ou qualquer outra vantagem ao 

participar da pesquisa.  

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa 

vão ser publicados apenas na universidade do pesquisador e para os participantes como você, 

mas sem identificar os adolescentes que participaram.   

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Eu, _______________________________________________________________________, 

aceito participar da pesquisa __________________________________________________.   

 Entendi os pontos positivos e os pontos negativos desta pesquisa.  

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 

“não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  

 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis.  

 Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa.  

Mossoró-RN, _____de _________________de __________. 

 

_____________________________ 

Assinatura do menor  

_____________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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Anexo F – Diário dialogado 

 

Trecho 1: 1° ano único (4/5/16) (P1) 

Pela luz apagada, eu voto “sim” 

 

A professora faz a chamada nos primeiros minutos da aula e, em seguida, informa as 

médias do primeiro trimestre. Aliás, são as médias do primeiro bimestre. Depois de colocar a 

organização das notas para o segundo bimestre na lousa, ela começa a explanar o conteúdo da 

aula. Com alguma dificuldade devido às conversas dos alunos, ela retoma o conteúdo das 

aulas passadas (verbo to be no tempo presente) para abordar o assunto da aula do dia (passado 

do verbo to be). 

Em meio à explanação da professora, uma aluna fala: - I don‟t speak English! A 

professora brinca: - Então preste atenção que você vai “speaká”, na tentativa de descontrair e 

chamar a atenção dos alunos. 

Alguns alunos perguntam se devem escrever o conteúdo da lousa e a professora disse 

que não era necessário, pois, por ora, ela estava apenas explicando o conteúdo e depois 

copiaria na lousa.  

A professora interage com os alunos, perguntando: - Mas nós temos as formas 

abreviadas, né? (referindo-se ao verbo to be). Um aluno disse: - Mas a gente não vai usar 

forma abreviada não, professora.  

Uma aluna insiste em saber se a professora vai escrever ou não. A professora exibe um 

vídeo explicando o conteúdo que acabou de explanar. Durante o vídeo, os alunos fazem 

silêncio e prestam atenção. Alguns praticam a pronúncia das frases apresentadas como 

exemplos. Um aluno desliga o projetor acidentalmente. A professora liga-o novamente e o 

vídeo é retomado. 

A aula fica aparentemente mais calma durante o vídeo. Uma aluna disse: - Essa luz 

apagada é boa pra dormir! Outro aluno disse: - Pela luz apagada, eu voto “sim”! Uma aluna 

responde, corretamente, a uma pergunta da professora, que a elogia. Os demais alunos 

chegam a aplaudir. E riram. 

A professora começa a escrever os esquemas verbais na lousa e a maioria dos alunos 

começa a copiar. Uma aluna perguntou: - Só vale meio ponto isso? Ninguém a respondeu. 
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A professora pergunta se pode apagar a lousa para copiar mais, mas muitos dizem para 

ela não apagar. Depois de alguma espera, ela apaga e continua. Sempre que a professora 

precisa apagar a lousa para continuar escrevendo, alguns alunos reclamam. 

Uma aluna senta ao lado de outra e a professora pergunta: - É pra conversar melhor? 

Em seguida disse: - Espera que a aula já está acabando. 

 

Trecho 2: 3° ano A (4/5/16) (P1) 

Pela arte 

 

 A aula do 3° ano A de hoje servirá para a conclusão de uma atividade de artes, já que a 

professora, para completar sua carga horária, é também responsável pela disciplina de artes. 

 

Trecho 3: 1° ano (4/5/16) (P2) 

 

 Hoje foi o primeiro dia da coleta de dados, o fato de ter alguém em sala, no princípio, 

me deixou um pouco nervosa, apesar do pesquisador ser meu colega. Mas só foi no começo, 

no decorrer da aula fui me sentindo mais à vontade. Ao ler o relato, achei interessante como 

as coisas vão acontecendo. Por partes descritas no relato, achei engraçado e percebi que o 

título do primeiro trecho tinha sido uma frase dita por um aluno. 

 

Trecho 4: 1° ano único e 3° ano A (11/5/16) (P1) 

Saúde em primeiro lugar 

 

 As aulas desta semana não ocorreram porque a professora precisou cuidar de umas 

questões de saúde na família. Aguardemos, então, pela reposição. 

 

Trecho 5: 1º ano único (18/5/16) (P1) 

Santo remédio 

 

 A professora começa com a chamada – demora um pouco, já que são 40 alunos – e, 

em seguida, apronta o projetor para uma atividade. Custou até conseguir a atenção dos alunos. 

Eles estavam muito agitados. A professora pediu para uma aluna guardar a revista que estava 

lendo. Uma colega disse: - A revista é em inglês, professora. Mas a atividade iniciou.  
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 Ela exibiu alguns termos (vocabulário) acompanhados de ilustrações para a turma. Aos 

poucos a turma ficava mais interessada e participativa. A professora começou a trabalhar um 

texto sobre Ayrton Senna cujo vocabulário tinha sido visto. Ela contou, do seu ponto de vista, 

sobre o dia em que Ayrton Senna morreu em um acidente automobilístico. Ela narrou o 

ocorrido dizendo que tinha 10 anos na época e que assistiu a tudo pela TV. Disse que até 

chorou, pois era fã do piloto. 

 A partir do texto sobre Ayrton Senna, a professora retoma o passado do verbo BE, 

trabalhado na aula passada. Neste momento, os alunos começam a ficar muito dispersos. 

Parece que as exposições no quadro atraem menos a atenção deles, ao passo que as atividades 

com o projetor prendem mais a atenção. Um dos alunos precisou ser retirado de sala por estar 

tumultuando a aula. 

 Após a exposição dos verbos no passado, a professora pede para a turma traduzir o 

texto e entrega-la até o final da aula. Alguns alunos perguntaram quantos pontos valeria a 

tarefa. A professora disse que só ela sabe quantos pontos vale a tarefa. Os alunos não 

gostaram de ter que escrever, mas a maioria seguiu a orientação. Um aluno disse, brincando, 

eu acho, que tinha alergia a escrever. A professora disse: - Eu tenho um remédio bom para 

isso: escrever umas 30 páginas. Disse em tom de brincadeira e riu. 

 Seguiu-se uma conversa sobre a feira de ciências da escola. A professora perguntou 

como estavam os preparativos. Uma aluna disse: - Até agora, nada! A escola está muito 

desinteressada este ano, completou. Eles ainda conversaram a respeito e continuaram a 

atividade do texto. 

 Alguns alunos chegaram atrasados, apenas para a segunda aula, e a professora 

aproveitou para refazer a chamada e ver quem tinha apenas uma falta. Neste momento 

descobriu que alguns alunos que estavam desde o início não tinham respondido à chamada, 

talvez devido ao barulho das conversas. 

 Os alunos tem muitas dúvidas em relação à tradução e a professora atende a cada um 

individualmente. Ela dá a dica de não traduzir por palavra, mas eles devem tentar expressar o 

que entenderam de cada sentença. Diante de algumas dúvidas, ela diz, em voz alta: - Gente, 

por favor, nomes próprios não devem ser traduzidos. Ayrton Senna, Immolla etc. 

 Ao final, alguns alunos entregaram a tarefa realizada, mas muitos não tinham 

concluído. Ela deu a opção dos alunos entregarem no dia seguinte. Ela viria à sala recolher os 

textos. Ou, considerando que o professor da próxima aula tinha faltado, eles poderiam 
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aproveitar para terminar a tarefa e entrega-la na sala do 3º ano B, onde ela estaria no horário 

seguinte. 

 

Trecho 6: 3º ano A (18/5/16) (P1) 

Água é vida 

 

 Logo no início da aula, a professora avisa à turma que a aula será só até as 10:30, já 

que a escola está sem água. Os alunos aplaudiram após o anúncio. Alguns riram. A 

professora, no entanto, parabenizou a turma por muitos terem permanecido na escola, mesmo 

não tendo aula nos primeiros horários. Na próxima semana o 3º ano A não terá aula de inglês 

porque os professores da escola estarão envolvidos em uma atividade da secretaria de 

educação. 

 A professora faz a chamada e entrega algumas provas corrigidas. Em seguida, vai à 

lousa para retomar o conteúdo das últimas aulas (SIMPLE PRESENT e SIMPLE PAST) 

enquanto aguarda uma extensão para ligar o projetor. Em meio ao barulho dos alunos, a 

professora começa a explanar. Parece que ela crê que é mais provável que eles vão se 

concentrando e diminuindo o barulho ao longo das tarefas. 

 Ela inicia com o SIMPLE FUTURE através de um material projetado na lousa. 

Algumas alunas argumentaram que não dará tempo introduzir um novo assunto porque faltam 

apenas 15 minutos para as 10:30. A aula ficou muito curta com a falta de água. Mas a 

professora segue até o fim do tempo. 

 Ao tratar do auxiliar de futuro, a professora dá vários exemplos. Num deles – WHO 

WILL HELP ME? – ela brinca: - Esta é a frase do Chapolin Colorado. “E agora, quem poderá 

me ajudar?” Quem assistiu? Ela brinca. Os alunos riram. Logo tocou a sirene e todos saíram. 

 

Trecho 7: 1º ano e 3º ano A (23/5/16) (P2) 

 

 Diante de uma sala de aula numerosa, é complicado dar uma aula tranquila e até de 

cumprir um plano de aula preparado para o dia. Mas como diz o ditado “aos troncos e 

barrancos” eu tento seguir o que planejei. Embora as atividades com o projetor chamam mais 

a atenção dos alunos, eu sempre procuro utilizar a lousa, pois gosto de fazer os esquemas do 

conteúdo explicando no quadro, para os alunos para os alunos anotarem em seus cadernos 

para quando eles forem estudar para as provas e também para quando eu passar alguma 
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avaliação com consulta eles possam ter tudo registrado para auxilia-los. Porém é uma tarefa 

árdua controlar uma turma com 40 alunos e tentar prender a atenção deles. 

 

Trecho 8: 1º ano único (25/5/16) (P1) 

Nunca diga “unca”! 

 

 Alguns contra-tempos no início da aula. Já se sabia, desde a última aula, que as aulas 

da escola só aconteceriam até as 9:00. No entanto, no meio da semana, a professora tinha sido 

informada que não haveria aula em momento algum, pois tinha sido agendada uma reunião de 

pais e mestres para os horários iniciais. Mas ao chegar na escola, a professora, que pensava 

que não haveria aula, foi informada de que a reunião aconteceria, mas todos os professores 

deveriam ir para as salas de aula, pois eles eventualmente seriam chamados a participar – a 

depender da pauta que estiver sendo tratada. 

 Parece que a rotina diferente do dia deixou os alunos agitados. Diante de muita 

conversa, a professora pede a colaboração dos alunos. Pede a uma das alunas, que fazia muito 

barulho, para colaborar e fazer mais silêncio. Em certo momento ela sugeriu: - Pronto, a regra 

agora é falar inglês… Só pode falar se for em inglês. Uma forma diferente de pedir o silêncio 

deles. Em resposta, uma aluna brincou: - Professora, “never” é “nunca” e “ever” é “unca”. 

 Após a chamada, segue-se uma conversa sobre a feira de ciências da escola. A 

professora pergunta como estão os preparativos e os alunos não são muito otimistas. Ela 

informou que seria bom que todos participassem da feira porque, caso contrário, eles 

poderiam ficar com nota baixa no bimestre, pois não “concorreriam” a 3 dos 10 pontos. Ela 

chamou a atenção daqueles que não pretendem participar e disse que há uma recomendação 

da DIRED para que todos participem. Por fim, escreveu o roteiro para os projetos na lousa e 

liberou os alunos. 

 

Trecho 9: 26/5/16 (P2) 

 

É complicado quando os planos mudam. Eu já estava certa de que não haveria aula, e 

acabei até nem preparando alguma coisa. Como a direção nos havia informado que não 

haveria aula, mas sim um seminário para os alunos e para os professores reunião e um 

encontro com a psicóloga, acabei me acomodando e descansei um pouco. Por esse motivo não 

preparei a aula. Aí de uma hora para outra todos os eventos programados para o dia são 
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cancelados. Mas, ainda bem que me senti mais aliviada quando, em conversa com meus 

colegas professores, percebi que muitos deles também não se preocuparam em preparar algo 

para a aula. 

Aí já se viu, quando fui para a sala, foi uma zona total, tentar controlar a galerinha. 

Com essa lição, aprendi que é sempre bom preparar um “Plano B”, caso aconteça isso 

novamente. Foi sufoco! 

 

Trecho 10: 1º ano único (1/6/16) (P1) 

Beatles vs. Stones 

 

 A professora começa informando que no dia seguinte não haverá aula devido a uma 

parada dos servidores estaduais da educação em protesto ao atraso salarial dos últimos meses. 

Na sexta-feira e na segunda-feira da semana seguinte também não haverá aula. 

 Hoje observando o momento da chamada fiquei imaginando quanto ruído há na 

comunicação em sala. Será que estou captando tudo direitinho? Rafaela, me corrija se 

precisar, please! Ainda bem que sou um interlocutor atento… hehe. Se não fosse… 

 Hoje a professora realizará uma atividade para a nota do bimestre. Antes, porém, 

trabalha uma música dos Beatles utilizando o projetor. Ao tratar antes da história da banda os 

alunos mostraram um certo conhecimento a respeito. Um aluno, por exemplo, disse: - Prefiro 

os Rolling Stones!, mostrando que sabia sobre a rivalidade entre as bandas. Confesso que 

fiquei surpreso. 

 Depois passou a música “Yesterday” interpretada pela cantora Katy Perry. Todos 

ficaram muito atentos. Em seguida, depois de trabalhar o vocabulário da música, a professora 

entrega a letra com alguns “blanks” para eles preencherem. Neste momento eles tiveram certa 

resistência, talvez por insegurança e pelo próprio barulho da turma. A professora pedia por 

silêncio com certa insistência. Com o passar da atividade eles mostraram mais concentração e 

sinais de uma boa percepção auditiva. Depois ela os convida a cantar, mas o coro não se 

formou. Apenas alguns alunos cantaram baixinho. 

 Enquanto aguardava pela tarefa, que seria aplicada em seguida, ela passa uma outra 

música. Parece que a secretária da escola ficou de fazer as cópias da atividade. O fato é que 

por falta de conexão com a internet a impressão da atividade não ficou pronta. Então a 

professora resolveu copiar no quadro. Os alunos não gostaram da ideia, mas não insistiram 

muito em detê-la. Logo começaram a copiar, Pouco tempo depois uma servidora da escola 
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veio à sala chamar os alunos para uma palestra a ser proferida pela assistente social do posto 

de saúde do bairro. 

 

Trecho 11: 3º ano A (1/6/16) (P1) 

Let‟s sing! 

 

Após a chamada, a professora retoma o conteúdo da aula passada que foi interrompida 

pela falta de água. Ela rapidamente apresenta o SIMPLE FUTURE e a turma estava, de certo 

modo, calma, exceto por dois alunos que precisaram sair da sala devido a conversas paralelas. 

Uma servidora da escola entra na sala para dar alguns avisos. Além de reforçar que 

não haverá aula na próxima quinta-feira, devido à parada dos servidores estaduais, ela chama 

a atenção dos alunos para o fato de que na segunda-feira da semana seguinte haverá ponto 

facultativo devido à passagem da tocha olímpica pela cidade. Por isso eles tiveram de 

reagendar a FICIMS, a feira de ciências da escola, que ficou para os dias 15 e 16/6. 

Ela propõe uma atividade com música, mas antes explica aos alunos porque escolheu a 

versão que iria exibir para eles. Ela disse que preferiu a versão acústica para que eles 

compreendam melhor a letra da música. Ela passa o videoclipe uma vez e, em seguida, 

entrega uma tarefa impressa e explica o que eles tem de fazer. Tratava-se de uma atividade de 

compreensão auditiva com diferentes tarefas, mas também incluía a identificação das 

diferentes formas da partícula de futuro: WILL. Os alunos, em geral, ficaram muito 

empolgados, interessados em acertar as respostas. Ao final, mais uma vez a professora passa a 

música para eles cantarem. Muito legal! 

 

Trecho 12 (P2) 

 

 É meu caro o barulho do 1º ano é demais! É algo que tem preocupado todos os 

professores do turno matutino. Já fizemos várias reuniões para tratar desse assunto, mas está 

complicado. O 1 Ano é uma turma numerosa e parece até que os alunos de lá são os mais 

barulhentos de toda escola, de 40 alunos posso dizer que mais ou menos 10 “ainda” são 

quietos. Não só eu estou encontrando dificuldade de trabalhar com a turma, mas também 

meus colegas professores. So… aceito sugestões amigo!!! (Risos) Até para trabalhar com a 

música foi complicado, bem diferente lá do 3 Ano, eles gostaram da música e fizeram a 

atividade. Olha, vou te dizer a verdade… sabe aquela sensação que você preparou uma 



114 
 

 
  

atividade e fica feliz por ela ter dado certo? Pois é, senti isso apenas com a turma do 3 Ano. 

Uma vez eu disse na reunião sobre o 1 Ano que parece que pegaram, selecionaram os alunos 

mais trabalhosos e barulhentos e colocaram lá no 1º Ano. Só Jesus para nos dá graça! 

 Mas, eu sei que mesmo sendo difícil, árduo não podemos deixar de acreditar que 

dentre aqueles 40 alunos, há de sair alguns alunos que serão bons profissionais que irão para 

faculdade e serão grandes pessoas para contribuir para nossa sociedade. É isso que ainda me 

conforta! Acredito que eles ainda precisam amadurecer mais. 

 

Trecho 13: 1° ano único (8/6/16) (P1) 

No mundo da lua 

 

 Logo após a chamada, a professora avisa que vai aplicar a atividade que não pode ser 

trabalhada na semana passada porque o material não tinha sido impresso. Antes ela faz uma 

breve revisão do conteúdo. Ela entrega a atividade e tira algumas dúvidas iniciais. Em seguida 

pede aos alunos para fazerem suas perguntas em voz alta na tentativa de atender a demanda de 

outros com a mesma dúvida. A preocupação dela se mostrou pertinente, já que surgem várias 

dúvidas repetidas. Parece mais uma questão de falta de atenção. Os alunos parecem estar no 

mundo da lua. Várias dúvidas repetidas sobre tarefas que eles certamente conseguem realizar. 

 Em um dado momento, diante da reclamação da professora em relação às conversas 

paralelas, uma aluna, que conversava com uma colega, diz: - Professora, esse é o único 

momento que a gente tem para conversar. A professora, então, pergunta: - Você não tem 

Whatsapp não, mulher? E a própria professora responde: - Ah, mesmo… Sua mãe tomou seu 

celular. Parece que ela estava abusando do smartphone. 

 Não demorou muito e os primeiros começaram a entregar a atividade respondida. A 

professora pede aos que já concluíram para aguardar fora da sala para não atrapalhar quem 

ainda estava respondendo. Logo a maioria tinha concluído, mas alguns alunos que chegaram 

atrasados estavam só começando. Os alunos que não chegam a tempo para o início do 

primeiro horário só podem entrar no início do segundo horário. 

 Quando todos concluíram, a professora pediu para chamar todos de volta para a sala 

para retomarem a aula. Um aluno reclama porque tinha acabado de sair e já tinha que voltar. 

Ele disse: - Professora, eu saí “nestante” (para dizer “neste instante”). Os outros caçoaram da 

assimilação do colega e ficaram falando “nestante” em todo momento na aula. Todos os 

meninos ficaram brincando com a situação. Coincidentemente, as meninas, que normalmente 
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são mais barulhentas, ficaram bem calmas e em silêncio. Parecia um pacto. Mas, infelizmente, 

como num coral, às vezes as vozes se sobrepõem. Aí é aquele barulho… 

 A professora pega o gancho do verbo BE, recentemente visto, e introduz o THERE 

BE. Ela aproveita para ensinar a regra de uso do artigo indefinido (A/AN) e trata apenas do 

singular do verbo – acredito que para não embaralhar conteúdos na cabeça dos alunos. 

 

Trecho 14: 1° ano único (6/7/16) (P1) 

Bye-bye férias 

 

 Voltando das férias… Uns com preguiça, outros com empolgação sobrando. A 

professora pergunta como foram as férias e depois pergunta o que eles acharam da feira de 

ciências, que aconteceu antes das férias. Em seguida, tentou retomar o conteúdo da última 

aula. Claro que deu um pouco de trabalho para lembrarem do conteúdo, dado o tempo que 

eles ficaram sem aula. 

 Antes disso, a professora teve de voltar à direção para solicitar que ligassem as luzes e 

o condicionador de ar da sala porque a partir de então não mais seriam ligados na sala, mas 

apenas pela direção no quadro geral. 

 O assunto era o verbo THERE BE. A professora tinha informado sobre o período de 

provas e ressaltou o que seria cobrado: passado do verbo BE. Ainda assim, eles perguntavam 

o tempo todo se o verbo THERE BE seria cobrado na prova. Alguns alunos chegam para o 

segundo horário e a professora faz a chamada. 

 A professora pede que todos revisem o assunto da prova em casa para que as dúvidas 

sejam tiradas na semana seguinte. Ela disse que, se der tempo, retomaria o THERE BE na 

próxima aula, após a revisão do conteúdo. 

 

Trecho 15: 3º ano A (6/7/16) (P1) 

Psicologia reversa 

 

 A professora faz a chamada e retoma o conteúdo da última aula: FUTURE SIMPLE. 

Surpreendentemente, o 3º ano estava mais agitado do que o 1º ano. Com um tempo eles se 

acalmaram mais e a aula seguiu. 

 Eu percebo que a professora perde pouco tempo pedindo silêncio ou dando sermão nas 

turmas. Confesso que tenho percebido que acaba funcionando – pelo menos mais do que se 
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ficasse pedindo a atenção deles a todo momento. Parece que eles entendem que a barulheira 

não faz sentido e acabam parando sozinhos. Acho que acaba sendo menos desgastante do que 

se ela ficasse reclamando o tempo todo com eles. 

 Depois de copiar o conteúdo na lousa, a professora senta e pergunta como foram as 

férias. Até que, de súbito, fala: - Gente, nós temos que revisar o conteúdo da prova e não 

teremos outra aula de inglês até lá… E começa a explanação na lousa! 

 O diretor entra na sala para perguntar quem gostaria de participar do cursinho 

preparatório para o ENEM oferecido pela DIRED. Deixou uns formulários e eles 

interromperam a professora com dúvidas sobre o cursinho. 

 

Trecho 16 (P2) 

 

 Bem, meu caro colega as férias foram ótimas para descansar um pouco. Mas, enfim… 

Voltamos! As turmas voltaram com tudo. Em relação ao que você observou sobre eu não 

perder muito tempo pedindo silêncio. Eu já me cansei muito pedindo silêncio, mas comecei a 

pensar em mim mesma, e percebi que os alunos eram mais do que eu. Eu era apenas uma voz 

entre inúmeras vozes, e que eu ia acabar ficando doente pra valer, aí resolvi fazer do outro 

jeito pra não prejudicar minha voz. E tem dado certo, apesar das turmas serem numerosas e 

cheias de adolescentes que adoram conversar. Bem, é uma tarefa bastante difícil, mas estou 

indo nesse passo! 

 

Trecho 17: 1º ano único (13/7/16) (P1) 

Uma turma do barulho 

 

 Acho que arrumei um nome carinhoso para a turma: “Turma do barulho”. Parece título 

de filme da Sessão da Tarde, eu sei, mas o trocadilho vem a calhar. A aula hoje foi dedicada a 

uma revisão para a prova. Pois é, hoje começa o período de provas. Nos próximos dias, os 

dois últimos horários serão dedicados à aplicação de avaliações. Por isso não teremos aula do 

3º ano hoje. 

 A propósito, uma prova iminente nos últimos horários certamente mexe com os 

ânimos. Deu pra perceber uma organização diferente da sala: alunos sentados em carteiras 

distintas do usual, e o assunto se tornou comum na sala. 
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 Apesar das interrupções devido ao barulho, percebi, durante a revisão, uma 

participação efetiva de alguns alunos. Eles se mostraram, de certo modo, interessados. Os 

demais fizeram jus ao nome da turma. A professora chegou a pedir a um grupo de alunos 

para, a partir da próxima aula, não mais sentarem em carteiras próximas, para evitar as 

conversas e o barulho. 

 

Trecho 18: 1º ano único (20/7/16) (P1) 

Um dia de professora 

 

 A prova de inglês seria mais tarde e a professora começa com uma revisão. Ela chama 

uma aluna para responder algumas questões na lousa e algo inusitado acontece. Coisas de sala 

de aula… Aquelas coisas inesperadas que fazem parte da nossa rotina de professor. 

 A aluna, uma mocinha das mais tagarelas e, como a gente costuma dizer, bem 

“gasguita”, quando se pôs de frente à turma, incorporou a professora. Parece que se propôs a 

dar uma aula ao invés de só contribuir com a professora. 

 Começou a responder as questões e a interagir com a turma. De modo, às vezes, até 

engraçado, tanto que alguns colegas até riam. Alguns diziam: - O que deu nela, gente?  

Eu estava adorando a “aula” dela. Tomei o cuidado de olhar para a professora para 

tentar ler a reação dela. Ela estava atenciosa e com o sorriso ameno usual. Em alguns 

momentos ela dava uma forcinha à menina, em outros, a prórpia aluna pedia socorro. 

A professora parecia aproveitar a situação. Usar a energia que aquela garota tem (de 

sobra) na aula, mesmo que acontecendo de forma inesperada, foi uma boa ideia. É aquela 

estória: Se a vida te dá limões, faça uma limonada. Esta é uma boa máxima para professores.  

A professora depois retomou a aula, concluiu a revisão e lá se foi outra aula. Foi bem 

interessante!  

 

Trecho 19: 1° ano (P2) 

 

 É interessante as coisas que acontecem na sala de aula, para mim, foi também uma 

surpresa. Sinceramente, eu nem imaginava que essa aluna pudesse dá “uma de professora” me 

surpreendeu mesmo. O bom é que ela tava sabendo do assunto, e ajudou os colegas na 

revisão. Ela é uma das alunas que não para quieta, conversa, mexe com um, fala alto e mais… 
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 Lembro me que assim que iniciei nessa turma, no início do ano, tivemos um 

desentendimento. Ela tava com o celular, ouvindo uma música sem o fone, aí eu pedi para ela 

guardar. Ela ficou com raiva e disse que não ia desligar, aí eu pedi a ela para sair da sala de 

aula, ela ficou dizendo umas coisas e não saiu, e disse que não ia sair. Eu tive que chamar a 

coordenação, só assim ela se retirou da sala. Mas, agora eu percebo que ela gosta de mim, 

apesar de ter ficado uns tempos sem falar comigo por causa do que aconteceu. 

 Com o tempo, eu também, fui percebendo o jeito dela, aí já fui aprendendo como eu 

devia agir com ela. Hoje eu percebo que ela se interessa mais pela aula, copia o assunto e faz 

as atividades corretamente, apesar de ainda continuar tagarelando. rsrsrs! 

 E deixa eu dizer uma… a prova já aconteceu, e ela tirou a nota máxima! Eu fiquei feliz 

por ela. 

 

Trecho 20: 1º ano único (3/8/16) (P1) 

The book is on the table 

 

 A aula começou com a professora informando as médias do segundo bimestre para os 

alunos. Muitos comentários deles sobre as notas… O que me chamou a atenção é que eles 

fazem uma coisa que eu pensei que tinha ficado no passado, no meu tempo de colegial. Eles 

ainda fazem em uma folhinha de papel uma espécie de quadro de notas. É como se fosse um 

boletim bimestral com todas as notas e as médias de todas as matérias. O legal é que eles 

também colocam as notas que ficam abaixo da média em vermelho. Foi uma verdadeira 

viagem no tempo. Foi muito legal reviver isso. 

 A aula de hoje articulou diversos elementos. Ao trabalhar (retomar) o verbo THERE 

TO BE, a professora apresentou, além do próprio verbo, preposições de lugar (in, on, under, 

next to etc.), o artigo indefinido (a/an) e o vocabulário escolar (book, pen, eraser etc.) 

necessário ao trabalho com o THERE BE. 

 Além de articular diversos elementos na lição, diferentes recursos didáticos foram 

também utilizados. Um vídeo, por exemplo, sobre as preposições de lugar conseguiu produzir 

silêncio em TODOS (!) os alunos. Quem soube tirar proveito teve grandes ganhos com a aula 

de hoje. 

 

Trecho 21: 3º ano A (3/8/16) (P1) 

Intervalo, doce intervalo 



119 
 

 
  

 

 Hoje chegamos para a aula e poucos alunos tinham voltado do intervalo. Uns 2 ou 3, 

no máximo. Em seguida, alguns foram chegando, mas nem tantos. Ao iniciar a aula, metade 

da turma apenas estava presente. Depois, alguns poucos chegaram, mas foram impedidos de 

ficar por causa das regras da escola. 

 Mesmo com apenas a metade da turma a professora teve que pedir silêncio da turma. 

Por diversas vezes ela precisou interromper a aula. Mas a aula andou. Trabalhou-se o tempo 

condicional (would). Depois da explanação, a professora pediu para os alunos copiarem a 

partir dos slides. Ela deu 1 minuto para eles copiarem o conteúdo de cada slide no caderno. 

Acredito que ela fez isso porque se deixar à vontade eles demoram muito. O momento de 

copiar é o que eles mais conversam. Hoje, por exemplo, surgiu conversa sobre as Olimpíadas, 

as comemorações juninas (julhinas), festas, namoros etc. 

 A professora lembrou aos alunos que o trabalho de artes deveria ser entregue até sexta-

feira próxima senão eles ficariam sem nota, pois o sistema de gestão utilizado pelos 

professores do estado “fecharia”. 

 

Trecho 22: 1º ano único (17/8/16) (P1) 

Que comecem os jogos! 

 

 A professora me ligou de manhã cedo avisando que atrasaria por 50 minutos. Como eu 

já estava na escola, ela pediu para eu pegar o projetor na sala da direção para evitar que outro 

professor chegasse antes e a deixasse sem o equipamento. Eu peguei o projetor e me dirigi à 

sala para aguardá-la. Como eu já tinha compartilhado um questionário que elaborei para a 

turma, resolvi aproveitar o tempo livre da turma para aplicar o questionário, que tinha o 

propósito de descobrir as preferências dos alunos em relação aos gêneros textuais. 

 Ao chegar, ela fez a chamada e começou a aula falando sobre os jogos olímpicos. 

Através de um vídeo, foi trabalhado o vocabulário do futebol em língua inglesa. Nos textos 

exibidos, ela aproveitou para referenciar alguns conteúdos, como artigo indefinido (a/an) e 

verbo THERE TO BE. 

 Acredito que a temática da aula pode ser uma forma de introduzir o tema do 

FESTIART. Eu já soube pela professora que o tema tem a ver com o centenário do samba e os 

jogos olímpicos Rio 2016. Mas já descobri que os alunos ainda não sabem o tema. 
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 Com o resultado do questionário, já quero pensar como poderei associar o 

planejamento anual da professora com o tema do FESTIART para propor uma sequência 

didática. Conto com sua ajuda, minha amiga. Logo te mostrarei algumas ideias. 

 

Trecho 23: 3º ano A (17/8/16) (P1) 

Interrupções 

 

 Hoje no 3º ano tivemos uma pequena atividade avaliativa, mas antes combinei com a 

professora de aplicar um questionário, o mesmo que apliquei no 1º ano, para saber das 

preferências e experiências deles em relação ao trabalho com gêneros textuais. Nas duas 

turmas eles foram bastante solícitos e responderam o questionário sem problemas. Tomara 

que eles continuem receptivos para quando aplicarmos a sequência didática com eles. 

 Assim que entregamos o questionário, um visitante, representante de uma empresa que 

oferece cursos preparatórios para o mercado de trabalho, entrou na sala para oferecer serviços. 

Tão logo ele saiu, os alunos entregaram os questionários e a professora aplicou a avaliação. 

Logo os alunos terminaram e foram saindo aos poucos. 

 

Trecho 24: 3º ano A (31/8/16) (P1) 

Corolla is more comfortable than Fiat Uno 

 

 Hoje não acompanhei a aula no 1º ano porque a professora reservou o horário da turma 

para eles assistirem um filme. Este mesmo filme foi visto pelo 3º ano e os alunos do 1º 

pediram para ver também. Logo no início a professora me passa um planejamento das aulas 

dela até o final do ano, indicando os feriados e eventos escolares. Ela fez isso para me ajudar 

no planejamento das sequências. As aulas que ainda restam no 1º ano são: 

31/8 – aula 

7/9 – feriado 

14/9 – aula 

21/9 – revisão 

28/9 – prova 

5/10 – aula 

12/10 – feriado 

19/10 – aula 
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26/10 – aula 

2/11 – feriado 

9/11 – aula 

16/11 – aula 

23/11 – festiart 

30/11 – aula 

7/12 – aula 

14/12 – revisão 

21/12 – exame final 

 As aulas que ainda restam do 3º ano são: 

2/9 – aula 

9/9 – aula 

16/9 – revisão 

23/9 – prova 

30/9 – feriado 

7/10 – aula 

14/10 – aula 

21/10 – aula 

28/10 – feriado 

4/11 – aula 

11/11 – aula 

18/11 – aula 

25/11 – festiart 

2/12 – aula 

9/12 – aula 

16/12 – revisão 

23/12 – exame final 

 

 Assim que a professora começou a aula, iniciando o trabalho com o grau dos adjetivos, 

um representante de uma universidade particular pediu um “tempinho” para dar um aviso. 

Acabou tomando uma meia hora da aula anunciando o vestibular da referida universidade. 



122 
 

 
  

 Na oportunidade, aproveitei para trocar umas figurinhas com a minha colega e mostrei 

a ela que as datas de aula do 3º ano estavam diferentes das do 1º ano, apesar de ambas terem 

aula às quartas-feiras. Ela concluiu que o horário não era do 3º ano A, mas de outro 3º ano. 

 Apesar do tempão tomado da aula, a professora considera importante mostrar 

oportunidade aos alunos. Ela, quando o representante concluiu o trabalho, fez a chamada e 

retomou a explanação com o grau dos adjetivos. 

 Em determinado momento, ela disse que os alunos poderiam se comportar como no 

momento em que o rapaz estava explicando sobre o vestibular. Naquele momento eles 

estavam bem calados e atentos, mas agora já estavam de novo agitados. Será que entrar na 

faculdade é uma grande vontade deles? O professor sempre tem que ficar atento ao que 

interessa aos alunos. 

 Ao trabalhar o grau dos adjetivos, especificamente o grau comparativo de 

superioridade, a professora, em um dado momento, usou o exemplo: “Corolla is more 

comfortable than Fiat Uno”. Nesse momento ela tomou o cuidado de dizer que é apenas um 

exemplo e que, se alguém tivesse um Fiat Uno, não ficasse chateado. O professor realmente 

precisa ser muito cuidadoso. É muita responsabilidade. 

 

Trecho 25: 1º ano único (19/10/16) (P1) 

It‟s time to create! 

 

 Quase dois meses desde o último encontro… De lá para cá a professora adoeceu, eu 

precisei faltar para apresentar um seminário no mestrado, viajei para apresentar trabalho em 

um congresso e alguns feriados impediram o nosso encontro com as turmas. 

 E voltei justamente no dia previsto e planejado para eu assumir as turmas e propor a 

atividade que combinei com a professora. Isso, somado ao fato de que faz muito tempo que 

não assumo a frente da sala – já que parei para me preparar para o mestrado –, fiquei um tanto 

ansioso. 

 Nesse meio tempo eu me mantive em contato com a professora (bendita tecnologia!). 

Planejamos, discutimos datas e alertamos um ao outro sobre as vezes que não poderíamos 

comparecer aos encontros. Em um desses contatos, inclusive, ela me disse que os alunos 

sentiram a minha falta, perguntaram por mim. Isso, de certo modo, me trouxe alívio porque 

uma das grandes preocupações de quem realiza pesquisa em sala de aula é a aceitação dos 

participantes. Na minha concepção, eles terem dado conta da minha ausência e terem 
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perguntado à professora significa que eu não represento um incômodo para eles. Assim 

penso… 

 Ainda antes da aula a professora me alertou que as aulas seriam de apenas 35 minutos 

(ao invés de 50 minutos) porque a escola estava abrigando alunos de escolas de outras cidades 

e que estavam em Mossoró para participarem da Feira de Ciências do Semiárido Potiguar, que 

é uma importante seletiva para uma feira internacional. 

 Bem, o fato é que a rotina da escola estava claramente mudada, mas eu não tinha 

noção que isso impactaria na aula tanto quanto impactou. Na verdade, ainda não sei se os 

alunos faltaram (só havia 5 alunos no primeiro ano) devido à feira e aos hóspedes ou se foi 

porque a professora avisou que eu começaria uma atividade com eles. Bateu aquele frio na 

barriga… Será que eles seriam colaborativos? Será que topariam trabalhar comigo à frente da 

sala? 

 O fato é que com apenas cinco alunos eu comecei a atividade. Os alunos nunca 

tiveram tão calmos e tão colaborativos. Não sei se por serem poucos ou devido à minha 

presença em frente, enfim. Talvez uma mistura das duas coisas e um pouco de sorte. 

Apresentei a proposta, mostrei alguns modelos do gênero que eles devem produzir e debati 

um pouco sobre temas afins com eles. Foi legal. Tinha uns homeworks previstos, mas eu 

acabei não passando porque ia ter que repetir mesmo no outro encontro. 

 Havia uma expectativa grande de minha parte em relação a esse primeiro contato, pois 

seria uma boa oportunidade de diagnosticar sobre o andamento médio das aulas. Mesmo 

tendo observado a professora em diversas oportunidades e mesmo sendo alertado por ela que 

não há muita objetividade e rapidez nas turmas que eu acompanho, preferi verificar como a 

coisa funcionaria comigo. Eu não quis subestimar e acabei planejando bastantes coisas. De 

qualquer forma, o que sobrasse poderia ser continuado na aula seguinte, que seria bem melhor 

planejada com o diagnóstico da primeira (se não fosse o boicote dos alunos). 

 Por fim, ficou tudo para a semana seguinte. Eu aplicaria a atividade no 3º ano, mas no 

intervalo, devido aos protestos de alguns professores, o diretor acabou por suspender o 

restante das aulas, visto que a rotina da escola ficou um tanto incompatível com a presença 

dos hóspedes das outras escolas. 

 Sobre o andamento da aula e o cumprimento do planejamento, eu posso dizer que foi 

muito positivo. Mesmo superestimando o rendimento da sala, consegui cumprir quase todas 

as atividades previstas. Só não fiz as tarefas de sala nem passei os homeworks porque teria de 
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repetir na aula seguinte. De qualquer forma, vou ter que esperar até a semana seguinte para 

ver como a coisa funciona com a sala cheia. 

 

Trecho 26: 1º ano único (26/10/16) (P1) 

Folder turístico 

 

 Quase todos vieram hoje! Quem bom! Agora vamos começar de verdade. Fiz a devida 

ressalva informando que aqueles cinco que participaram da última aula poderiam ficar meio 

entediados, mas acabei usando isso ao meu favor: pedi que eles participassem mais e “me 

lembrassem” o que eu não abordasse ao longo da aula. Ou seja, ao invés de ficarem 

entediados e conversarem mais e, assim, motivarem os outros a ficarem dispersos, eles seriam 

os “exemplos”. Funcionou! Até certo ponto… rsrsrs Claro que teve muita conversa e, por 

isso, muito pedido de silêncio. Em alguns momentos a professora dava uma força, reforçando 

a necessidade da atenção deles. Mas, por fim, foi tudo muito positivo. Eles aceitaram a 

proposta, colaboraram nas atividades e se empenharam. 

 Na prática eu pude sentir algo que estava somente no âmbito da observação, que é a 

dificuldade deles assimilarem alguns comandos. Normalmente é preciso explicar muito, dar 

muitos exemplos para que eles compreendam alguma tarefa por fazer. Eles são muito bons e 

responsivos nos debates e discussões em sala, mas quando se trata de tarefas práticas eles 

demoram a compreender. Parece que é algo para que eles não vem preparados, dispostos a 

fazer… não sei bem. 

 Quando eu propus que eles fizessem um esboço de um folder com informações 

turísticas, apesar de toda uma discussão prévia e vários exemplos nos slides, eles demoraram 

a compreender o que tinham de fazer. Nessa hora a professora me deu a ideia de esboçar no 

quadro e foi bem mais eficiente dessa forma. 

 Ao final da aula, ela me perguntou se eu passaria algum homework. Foi aí que eu me 

lembrei. Eu tinha, inclusive, planejado uma atividade para casa, mas tinha esquecido 

completamente. Parece que eu estou meio sem ritmo rsrsrs… 

 

Trecho 27: 1º ano único (16/11/16) (P1) 

A dor da (re)escrita 
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 Hoje o nosso encontro foi repleto de imprevistos. Aliás, ao nos aproximarmos do fim 

do ano letivo muitas coisas tem acontecido para quebrar a sequência das aulas. Pra citar o 

mais importante, o arquivo da minha apresentação estava corrompido e eu não pude trabalhar 

o que foi planejado. 

 Com isso, eu tive que pensar rápido. Como tinha passado uma tarefa para casa, na qual 

eles tinham que desenvolver um parágrafo como tópico para a composição do folder turístico 

que eles terão de produzir ao final da nossa intervenção, aproveitei o imprevisto para trabalhar 

a escrita deles, tanto melhorando a ortografia dos textos quanto adequando as informações ao 

propósito comunicativo do gênero a ser produzido. 

 Neste dia houve muita reclamação dos alunos. Eu expliquei para eles que a escrita é 

um processo doloroso mesmo, sobretudo se considerarmos que há sempre uma forma de 

aperfeiçoá-la. 

 

Trecho 28: 3º ano “A” (16/11/16) (P1) 

Desafios 

 

 No terceiro ano o trabalho foi de recuperação do tempo perdido. Alguns fatos levaram 

a uma perda maior de aulas nos últimos horários, que, na quarta-feira, são de inglês para o 3º 

ano. 

 Comecei a proposição da atividade explicando o objetivo e as etapas necessárias, mas 

percebi o 3º ano menos motivado do que eu esperava. A provável falta de interesse levava a 

uma falta de atenção deles e, em alguns momentos, minha colega professora me ajudou a 

contê-los. 

 Pelos meus cálculos eu teria menos tempo com esta turma, mas em alguns momentos 

eu sentia a necessidade de me deter um pouco mais para prender a atenção deles, sobretudo 

quando o tema interessava. Eu, particularmente, também acho a aula corrida e repleta de 

conteúdos meio chata. 

 Também passei tarefa para casa para esta turma e, por causa do tempo (pouco), a 

tarefa foi mais árdua. Apesar de não ver muita empolgação neles, quero crer que é o jeito 

deles e que na próxima aula teremos muitos textos (deles) interessantes para discutir e 

aprimorar. O desafio, primeiramente, é atrair a atenção deles e fazer com que participem. 
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Trecho 29: 1º ano único (23/11/16) (P1) 

On my own 

 

 Retornei ao primeiro ano para cumprir mais uma etapa (módulo) da intervenção. 

Finalzinho de ano e várias preocupações estão rondando. Penso se o tempo que temos e a 

quantidade de encontros pela frente nos dará subsídios suficientes para elaborar o gênero 

pretendido. Além disso, a escola está ficando movimentada e a professora bastante ocupada… 

Tanto que a aula de hoje foi diferente porque a professora, minha colega, regente oficial 

(rsrsrs) não pode estar presente e eu toquei o encontro “a sós” com eles. Na minha opinião foi 

uma ótima situação para sentir que tipo de mudanças a ausência dela causaria. 

 Bem, nada MUITO fora do normal. Ou seja, eles não estavam interessados em me 

boicotar. Eu trabalhei o módulo II com eles (verbo THERE BE, para falar sobre as atrações 

turísticas de uma determinada cidade). Sempre usando textos sobre Nova Iorque como ponto 

de partida, percebi que eles gostavam quando eu contextualizava a partir de exemplos de 

filmes. 

 Depois só lamentei não poder ter aproveitado os encontros para sair do tradicional 

Am-GB English. 

 

Trecho 30: 3º ano “A” (23/11/16) (P1) 

Foi selva! 

 

 Também segui para o terceiro ano sem a companhia de minha colega. Além de poder 

sentir as turmas quando eu estivesse só, fiquei satisfeito em poder ajudar a dar andamento às 

aulas diante de um imprevisto. E, sem dúvida, esse é o momento certo. Afinal, depois de tanta 

observação e dos primeiros contatos na parte da frente da sala, dava para saber o que esperar. 

 Mas o 3º ano não foi tão colaborativo quanto o 1º. Eles fizeram muito barulho neste 

dia e não adiantou muito eu tentar fazer tratos com eles. Como eles costumam dizer. “Esse dia 

foi muito louco!!!” Foi selva! (como costumamos dizer nos treinos de jiu-jitsu quando o 

treino é “pesado”) hehe. Mas eu acho que essas experiências ensinam muito. 

 Enfim, passei a tarefa final para eles e a expectativa era de podermos apreciar e avaliar 

os trabalhos coletivamente em sala de aula. Eles sabiam que a tarefa faria parte da avaliação 

do 4º bimestre, mas que a continuação e o aprimoramento tem o intuito de divulgar, 
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turisticamente, a cidade de Mossoró. Afinal de contas eles estavam trabalhando em um 

projeto de um folder turístico da cidade. 

 

Trecho 31: 1º ano único (7/12/16) (P1) 

Por fim… 

 

 Nas duas semanas anteriores não foi possível ter encontros porque estava havendo 

eleição para a direção da escola e, depois, houve o FESTIART, um festival de cultura e arte 

da escola. Eu acabei ficando ansioso para saber se teríamos tempo para “fechar” tudo. E 

houve! 

 Ao longo das tarefas, o número de alunos que participavam ia diminuindo. Ao ponto 

de apenas 3 grupos entregarem os trabalhos finais (cerca de 10 alunos). Eu não tinha que ficar 

lamentando ou dando bronca nos que não fizeram. Então eu explorei ao máximo aqueles que 

tinham sido entregues na tentativa de repassar todos os conceitos e ideias que eles 

precisariam. 

 Por fim, agradeci, dei alguns conselhos e me despedi. Depois fiquei pensando no 

porvir. 

 

Trecho 32 (P2) 

 

 Eita que essa reta final foi dureza. Tanta coisa acontecendo na escola, uma correria. 

Fiquei apreensiva com medo de não dar para você finalizar sua pesquisa. Mas graças a Deus 

você conseguiu alguns dados. 

 Espero ter contribuído de forma significativa para seu trabalho, desejo que você 

conclua com sucesso. Foi muito bom trabalhar com você. 
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Anexo G – Autobiografia de P1 

 

Bem, tratar da minha vida enquanto professor será um difícil exercício de resumir um 

monte de coisas e desconsiderar outras tantas. Coisas que talvez nem tenham relação direta 

com os fatos que eu escolhi como principais e que imprimirei aqui, mas porque eu gosto 

mesmo de falar, relatar e, por que não dizer, escrever. Eu costumo dizer que o pouco que acho 

que sei de mim eu aprendi contando. E agora reconto alguns fatos para aprender um pouco 

mais. 

 Os primórdios do meu interesse em ser professor de inglês moram na minha infância. 

Só descobri isso há pouco tempo, no entanto. Um tio meu, que hoje não mais atua como 

professor, cursou licenciatura em Letras-Inglês e, na casa da minha avó, enquanto eu estava 

de férias, ele, depois de alguns pileques, falava inglês fartamente com outro tio a quem ele 

tinha ensinado o básico. Eu achava aquilo simplesmente fantástico! 

 Como eu disse, naquele tempo eu nem sabia que a ostentação do meu tio deixara 

marcas profundas. Tanto que sempre considerei a escolha do curso na inscrição para o 

vestibular algo ocasional. Não via maiores propósitos ali. Até pouco tempo, pelo menos. Nem 

lembro de ter sonhado em ser tal ou tal profissional, na verdade. Só quando bem criancinha, 

quando ganhei uma revista sobre cultura egípcia, que pensei que seria legal ser egiptólogo. 

Mas este exemplo não vale, acho. 

 Depois de aprovado no vestibular, fui descobrir o que eu estudaria e para que serviria. 

Não demorou muito tempo. Em um ano, com bastante esforço meu e ajuda de colegas e 

professores, eu avancei consideravelmente e “caí” em sala de aula pela primeira vez. Aos 19 

anos. Totalmente inexperiente. Um crime, eu sei. Mas, dado o resultado que hoje eu vejo, se 

me perguntarem se eu faria de novo, eu digo que, naquelas circunstâncias, eu faria de novo. 

 Fui bolsista em uma escola do governo do estado e substituí, durante 1 semestre, um 

professor titular que havia sofrido um acidente de trânsito e precisou de licença médica. Toda 

a minha vontade da época ajudou a superar a inexperiência e o cansaço de trabalhar os dois 

turnos e estudar a noite. Além disso, ainda arrumava tempo para as farras comuns naquela 

época, claro. E assim que concluí aquela experiência, fui logo convidado a assumir turmas em 

uma conhecida escola particular da cidade, onde cumpri mais 1 semestre. 

 Ao mesmo tempo que cumpria estas participações, tive a chance de ingressar como 

monitor de língua inglesa no núcleo de línguas da minha faculdade. Era um programa de 

extensão que, além de ofertar cursos de idiomas para a comunidade, permitia aos alunos da 
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graduação complementar sua formação com o que mais ensina ao professor: a prática. Para 

mim, foi a melhor experiência que tive. Fiz ótimos amigos e hoje tenho colegas de trabalho 

que foram meus alunos no núcleo. 

 No núcleo de línguas eu passei dois anos, que era o tempo limite para qualquer 

monitor. E por causa do meu trabalho no núcleo, fui indicado para um outro trabalho, o de 

assistente editorial de periódico, na mesma universidade, que me rendeu 4 anos de ótima 

convivência e uma experiência que guardo com muito carinho e que hoje muito me serve. Só 

que ao final da graduação voltei minha atenção para as possibilidades de atuação na minha 

área de formação. Eu gostava e queria atuar em sala de aula. 

 Comecei a mirar na vaga de professor da escola técnica federal, hoje instituto federal, 

que, além de me colocar na função que eu queria, me garantiria o sustento sem tantos 

aperreios. Fiz a primeira seleção para professor substituto. Passei! Era para Natal. 

Infelizmente, com o que eles pagavam para professor substituto (menos de mil reais), não 

dava para morar na capital. Com o coração partido, tive de declinar. 

 Em seguida abriu seleção para Mossoró. Oba! Uma vaga. Ah… Mas eu fiz. E passei. 

Ainda assim, tive a difícil tarefa de optar por ganhar menos da metade que ganhava na função 

que desempenhava na UERN e no momento em que minha esposa anunciava que estava 

grávida. Depois de muita dúvida, decidi fazer o que gostava e o que acreditava que me 

renderia bons frutos. Lembro de um outro tio meu que, conversando a respeito da situação, 

me disse: - Filho, não sabe ganhar quem não sabe perder. 

 Realmente, nos dois anos que passei como professor substituto no instituto tive tudo 

que precisei para me preparar para ingressar como efetivo. As profecias dos colegas de 

instituto, que sempre dizem que você se efetivará, sempre se cumprem. É pura verdade. 

Parece que estar naquele ambiente nos incentiva ainda mais a permanecer. Preciso mencionar 

uma experiência que marcou muito como professor. Logo que cheguei no IFRN, um aluno da 

primeira turma na qual pus os pés me convidou para ir à sua festa de aniversário. Este aluno 

me deu uma grande lição com isso, pois, ao invés de uma tentativa de exposição do professor 

novato – como eu achava que era, ele mostrou que queria mesmo oferecer a amizade dele e da 

turma. Até então eu não achava que isso era possível fora do cinema, dada a grande rivalidade 

entre professores e alunos que vemos todos os dias nas salas de aula. 

Então eu fiz o primeiro concurso para o IFRN. Era 1 vaga para o campus de Apodi. 

Não houve vaga para Mossoró. Eu passei, mas em terceiro lugar. Contudo, a aprovação já 

devia ser comemorada. Mas todos diziam: - Você vai ser chamado. Nem se preocupe. Em 
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seguida abriu concurso para a recém-criada UFERSA, em Mossoró. Uma ineditíssima vaga de 

tradutor e intérprete de língua inglesa brilhava no edital. Eu disse 1 vaga! O mundo inteiro 

disputaria aquela vaga. E, claro, eu estava no meio. Quando vi a lista de deferidos para a 

concorrência eu desanimei, confesso. De ex-professores da graduação a profissionais muito 

experientes na área de língua inglesa estavam lá para me tomar a vaga. Mas, em nossa região, 

as licenciaturas pouco abordavam a tradução. Era, e ainda o é, uma área preterida. Então acho 

que eu me preparei um pouco mais e... Deu certo! Passei! Em primeiro lugar! 

 Logo fui chamado e assumi, mais especificamente em 15 de janeiro de 2010. A 

exemplo de quando ingressei como calouro na UERN, ao desembarcar na UFERSA como 

tradutor e intérprete eu não sabia muito o que faria. Minha experiência como tradutor era 

muito parca e as possibilidades da profissão são bem vastas. Alguns meses depois, cumpre-se 

a profecia dos meus colegas de IFRN. Sou chamado para assumir a vaga de professor de 

língua inglesa no campus de Pau dos Ferros. Oh, céus. Dúvida cruel. Um dilema. Depois de 

pesar tudo, decidi por ficar na UFERSA porque uma função de técnico me daria mais chance 

de estudar e me preparar para o mestrado que eu já começava a buscar. 

 Enquanto trabalhava na UFERSA ainda atuei como professor em duas instituições. 

Ministrei a disciplina de inglês instrumental em uma faculdade particular em Mossoró e fui 

professor no núcleo de línguas do IFRN. Núcleo esse que ajudei a criar enquanto estava como 

professor substituto. A primeira experiência foi tão negativa quanto breve. A segunda foi uma 

ótima experiência. Tive, inclusive, a chance de ser professor da minha esposa. Foi 

interessante. 

 Ainda na UFERSA tive a chance de desbravar novas áreas e desenvolver capacidades 

que nunca imaginei que poderia ter. Pouco tempo após assumir meu posto, fui recolocado na 

assessoria de relações internacionais, onde eu era o único servidor. Com bastante esforço, 

estruturei o setor e consegui dar visibilidade às funções que desempenhávamos. Até que fui 

nomeado assessor. Representei a UFERSA em diversos locais e ocasiões e tive a 

oportunidade de aprender bastante. Também fui designado para coordenar um programa do 

governo federal no âmbito da minha instituição. Em outro programa do mesmo porte eu fiz 

parte da coordenação e fui o principal articulador e a quem todos procuravam. Estes 

programas me oportunizaram provar meu empenho e competência. 

 Apesar de todo o aprendizado e outras conquistas, algo não ia bem. Algo em mim e 

que eu não tinha certeza do que se tratava estava incomodando diariamente. Com muito 

esforço e de tanto olhar para dentro de mim, descobri que eu simplesmente estava sentindo 
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falta do sujeito professor que estava adormecido pelo peso da burocracia que me ocupava os 

dias. Aquelas relações saudáveis que mantinham minha alegria deixaram de alimentar meu 

espírito e agora eu estava faminto, com o mal-estar característico das fomes. Inclusive, 

percebi que, no silêncio do meu gabinete, eu adorava, ao contrário dos meus colegas, quando 

o público, principalmente os alunos da graduação, entravam a me colocar questionamentos 

sobre tal ou qual assunto. Eu até alongava as conversas para tardar sua partida. Eu realmente 

precisava voltar para a companhia dos alunos. 

 Em um dado momento, suspendi todos os meus vínculos, exceto o da UFERSA, para 

ter tempo de me preparar para o mestrado. Além de me afastar da sala de aula, sofri com o 

desgaste das seleções. Tentei duas vezes antes de ser aprovado. Depois de 10 anos de 

graduado, consegui, com muito orgulho, aprovação para o programa de pós-graduação em 

linguística da UFPB, um programa bem conceituado, e para uma orientadora bem 

recomendada por sua competência. A alegria da aprovação foi interrompida pela preocupação 

de saber como eu conseguiria ir semanalmente para João Pessoa para cumprir as tarefas do 

mestrado. Eu não podia me mudar de mala e cuia para lá porque Liza estava bem no emprego 

novo na UERN e nós estávamos com nosso segundo filho recém-nascido. 

 Em meio às preocupações surge a notícia da aprovação de um novo mestrado em 

Mossoró, resultado da associação entre UERN, UFERSA e IFRN, as três instituições que 

estão totalmente imbricadas na minha trajetória profissional. O mestrado em ensino surgiu 

como um sinal de que, apesar da aprovação do PROLING, eu ainda tinha de ser paciente para 

tomar a condução correta. Eu me inscrevi na seleção e fui passando, etapa por etapa, até que, 

enquanto aguardava o resultado final, iniciam-se as aulas em João Pessoa. E eu iniciei por lá 

para garantir. Até que, após a primeira semana de atividades, sai o resultado do mestrado em 

ensino e eu constava como aprovado e classificado. Ufa! Uma preocupação a menos. 

 Iniciei os estudos no mestrado e, logo no início, já volto para a sala de aula como 

pesquisador. Adorei voltar e estar no ambiente que eu gosto, na presença dos alunos e de uma 

colega de graduação, que é a minha colaboradora. Mas fico ainda mais feliz por estar 

realizando o sonho de me formar pesquisador e, paralelamente, de endossar minhas chances 

de voltar para a sala de aula, ensinar na graduação ou mesmo retornar com as minhas turmas 

de iniciantes, tão movimentadas, mas, ao mesmo tempo, tão cheias de aprendizados e 

relacionamentos, que é o que mais me encanta na profissão. 

 


