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RESUMO 

Esta dissertação, vinculada à linha de pesquisa Discursos e Práticas Educativas, do Programa 

de Pós-Graduação-Mestrado em Educação da Universidade Regional de Blumenau-FURB 

tem, como principal objetivo, compreender nos enunciados dos alunos das 8as séries do 

Ensino Fundamental os sentidos do ensino/aprendizagem da língua inglesa no contexto 

escolar. A pergunta de partida, que impulsionou o estudo foi: Quais os sentidos do 

ensino/aprendizagem da língua inglesa no contexto escolar para os alunos das 8as séries do 

Ensino Fundamental? O aporte teórico da pesquisa se inscreve na teoria da enunciação, 

sobretudo nas obras de Bakhtin (2004, 2003) que, pela concepção de linguagem, permite a 

compreensão dos sentidos produzidos pelos sujeitos. Dentro dos estudos pós-culturais, 

Bauman (2005), Hall (2006) e Silva (2003) fundamentam as questões de identidade 

juntamente com Rajagopalan (2003), já Gee (2005) e Vygotsky (1998) auxiliam na 

compreensão da aprendizagem. Por fim, Leffa (2007) trata das contexturas da Língua Inglesa. 

A pesquisa de cunho qualitativo-interpretativo foi realizada na cidade de Brusque-SC em uma 

escola da rede estadual. Os sujeitos da pesquisa são quinze alunos de três 8as séries do Ensino 

Fundamental que responderam um questionário com quatro perguntas abertas que constitui o 

corpus de análise. As análises sinalizam que os alunos compreendem as funções da escola 

para o ensino/aprendizagem da Língua Inglesa e afirmam que aprender a língua inglesa é ter 

acesso a bens culturais e sociais; a língua inglesa é vista pelos alunos como um importante 

instrumento lingüístico para o futuro e nele se inclui o trabalho e que lugar de aprender inglês 

é na escola. Os enunciados dos sujeitos contribuem para uma reflexão no sentido de dar voz 

aos alunos para que eles se sintam parte integrante do processo de ensino/aprendizagem da 

Língua Inglesa no contexto escolar. Por outro lado, as vozes contribuem para que os 

responsáveis pela educação das escolas da rede pública se mobilizem, porque os sentidos 

construídos pelos sujeitos da pesquisa apontam para as necessidades dos sujeitos e as lacunas 

educacionais quanto ao ensino da língua inglesa.  

 

Palavras-chave: Língua Inglesa. Escola. Sentidos. Voz dos alunos. 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 

This dissertation, linked to the line of research Speeches and Educational Practice, the 

Program of Post Graduation-Masters in Education at the University Regional Blumenau-

FURB has as main objective, understanding of the learners’ enunciations of 8ths grades of 

Elementary School the senses of teaching/learning of English language in the school context. 

The question of departure, that drove the study was: What are the senses of teaching / learning 

of English language in the school context for learners of 8ths grades of Elementary School? 

The theoretical contribution of the research sign up in theory of enunciation, especially the 

works of Bakhtin (2004, 2003) that, for the conception of language, allows the understanding 

of the senses produced by the learners. Within the post-cultural studies, Bauman (2005), Hall 

(2006) and Silva (2003) substantiate the issues of identity with Rajagopalan (2003), already 

Gee (2005) and Vygotsky (1998) help in understanding learning. Finally, Leffa (2007) deals 

with grammages of English language. The search of qualitative-interpretative nature was 

realized in the city of Brusque, SC in a school of network state. The learners of research are 

fifteen students of three 8ths of Elementary school that answered a questionnaire with four 

open questions that constitute the corpus of analysis. The analyses indicate that learners 

understand the functions of the school for the teaching / learning of English language and 

affirm that to learn the English language is to have access to properties cultural and social; the 

English language is seen by learners as an important linguistic tools for the future and in it 

includes the work and that the place to learn English is in school. The enunciations of the 

learners contribute to a reflection in senses of to give voice to learners to that they feel as part 

that integrate of the process of teaching/learning of English language in the school context. 

Moreover, the voices contribute so that responsible for education of network public schools 

mobilize, because the senses constructed by the learners of the research point to the needs of 

learners and the educational gaps about the teaching of English language.                    

 

Key-words: English Language. School. Senses. Voice of learners.  
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1 INTRODUÇÃO 

“A introdução pode ser vista como um trailer 
 do que o leitor verá no seu trabalho, nem mais, nem menos.  

Como um bom trailer, ele deve levar o leitor a querer ler o trabalho”.  
(MACHADO, 2005, p. 83). 

Iniciar o texto com o dizer de Machado nos incentiva a seduzir o leitor a conhecer 

nossa pesquisa e o que temos como desafios. Levar o leitor a querer ler o trabalho desde a 

introdução e dar continuidade na leitura nos parece desafiador, sendo assim, pensamos em 

apresentar um trailer da pesquisa, que tem como objetivo compartilhar os caminhos 

delineados para esta dissertação.  

Como ponto de partida, organizamos o capítulo introdutório em duas seções. Na 

primeira, apresentamos nossa trajetória pessoal e profissional, o ingresso na esfera acadêmica, 

“o lugar de onde falamos”, o tema da pesquisa, a abordagem do problema, a pergunta de 

partida, os objetivos da pesquisa, o aporte teórico e os autores convidados a fazer parte do 

trabalho. Na segunda seção, compartilhamos com o leitor o estado da arte com uma síntese 

das pesquisas realizadas no Brasil, com destaque para as aproximações e/ou distanciamentos 

das pesquisas em relação ao nosso trabalho dentro e fora de nossa Instituição. Por conta da 

justificativa da pesquisa, trazemos as razões que nos impulsionam a continuar o trabalho. Para 

finalizar o trailer do capítulo introdutório, apresentamos uma breve descrição do conteúdo 

dos cinco capítulos que compõem esta dissertação, que se abre para novos sentidos e 

possibilidades de estudos. Compreendemos que “[...] fazer uma introdução é correr riscos e 

com certeza, uma introdução não substitui as obras que estuda, apenas estabelece um viés de 

abordagem [...]” (FLORES e TEIXEIRA, 2005, p. 7). Passaremos, agora, a apresentar o 

trailer da pesquisa, que tem como interlocutor o leitor.  

1.1RELATOS DA TRAJETÓRIA PESSOAL, PROFISSIONAL E O INGRESSO NA 

ACADEMIA 

“Professora, pra que aprender inglês se eu não vou usar?”  

“Se eu não sei nem português direito pra que aprender inglês?”  
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Começar o trailer da pesquisa com o enunciado dos alunos nos motiva a contar um 

pouco da nossa trajetória de trabalho e os estudos que realizamos voltados para a área da 

Educação, que teve início em 1988 - São Paulo - capital, quando ingressamos na graduação no 

curso de Letras: Português, Inglês e Literatura Norte Americana-Licenciatura Plena. Após a 

conclusão do curso em 1991, direcionamos nossos trabalhos como autônoma liberal, em 

funções de atendimento ao cliente, moda, eventos e outros. A garantia do emprego e o contato 

com os clientes exigiam profissionalmente o conhecimento da língua inglesa1, em especial da 

oralidade, sendo assim, tais exigências, fizeram com que sempre procurássemos 

aperfeiçoamento na fluência e escrita da Língua Inglesa nos anos que se seguiram. Somente 

em 1999, iniciamos os primeiros contatos com alunos da rede pública para o ensino da Língua 

Inglesa (de agora em diante LI) e, por dois anos, trabalhamos como professora efetiva na 

disciplina de LI em duas escolas estaduais em São Paulo - capital, na região Sul, sendo uma 

localizada na periferia e a outra em um bairro de classe média. Lecionávamos para 

aproximadamente 640 alunos de 5as a 8as séries do Ensino Fundamental (de agora em diante 

EF), com uma carga horária de 40 horas-aula, divida entre as duas escolas.  

Foram nesses dois anos, em contato com os alunos no ensino da língua inglesa, com 

duas aulas semanais para cada turma que surgiram as primeiras inquietações. Suspeitávamos 

que a maioria dos alunos da última série do EF não compreendia para quê ou o porquê de 

aprender a LI na escola. Essa problemática nos chamou a atenção e mesmo com o pouco 

tempo no ensino da língua, não esquecemos os discursos2 daqueles alunos, que facilmente 

foram lembrados e se apresentam no início desta seção.  

Ao mudarmos para Santa Catarina (2000), na cidade de Brusque, trabalhamos no 

mercado varejista por três anos. No ano de 2004, despertamos para novos estudos e iniciamos 

um curso de pós-graduação, especialização no Ensino de línguas: Português, Inglês e 

Espanhol que foi concluído em 2006 na cidade de Itajaí-SC, mas queríamos ir além e nos 

inscrevemos, no final do mesmo ano, para o exame seletivo para o Mestrado em Educação da 

Universidade Regional de Blumenau - FURB.  

Com a aprovação, optamos pelo grupo de pesquisa: Discursos e Práticas Educativas 

devido ao nosso interesse em compreender e analisar a discursividade dos sujeitos que 

estariam futuramente envolvidos em nossa pesquisa. No decorrer do primeiro ano (2007), as 

                                                 
1 Ao escrevermos língua inglesa com letra minúscula nos referimos a língua inglesa como língua. Ao escrevemos 
Língua Inglesa como letra maiúscula nos referimos à disciplina da Língua Inglesa ou o idioma próprio de um 
país. 
2 Gostaríamos de pôr o leitor a par de que entendemos o discurso como uma rede de enunciados, próprios da 
interação.  
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disciplinas, as leituras e trabalhos realizados nos fizeram compreender que pesquisar exige 

comprometimentos e “[...] qualquer pesquisa, em qualquer nível, exige do pesquisador um 

envolvimento tal que seu objetivo de investigação passa a fazer parte de sua vida [...]” 

(SEVERINO, 2002, p. 145). Após um período de aprendizagem e interlocuções com o grupo 

de pesquisa, demos o primeiro passo para o amadurecimento da pesquisa ao pensarmos no 

tema que iríamos trabalhar: O ensino/aprendizagem da língua inglesa na voz dos alunos das 

8as séries do EF. A escolha por este tema ainda traz marcas do passado e das experiências com 

os alunos das escolas estaduais em São Paulo, marcas como as perguntas que iniciam esta 

seção e que ficaram sem respostas no passado para aqueles alunos.  

Hoje, algumas inquietações nos motivam e trazem propósitos para o nosso trabalho ao 

tentarmos compreender e analisar os discursos que circulam na escola sobre o 

ensino/aprendizagem da Língua Inglesa. Será que os alunos das 8as séries do EF, após quatros 

anos em contato com a língua inglesa, compreendem os sentidos do ensino/aprendizagem da 

língua no contexto escolar? Se compreendem, quais são esses sentidos?  

Ao definirmos o tema da pesquisa, passamos a pensar no segundo passo, na questão 

norteadora da pesquisa, mas numa visão dialógica por compreendermos que os sujeitos são 

dialógicos e sociais, e por estarem envolvidos na esfera escolar, num processo de 

ensino/aprendizagem de Língua Estrangeira (de agora em diante LE) possuem concepções, 

crenças, atitudes e idéias próprias a respeito de ensinar e aprender na escola. O sujeito em 

situação de interação com o outro constrói seus enunciados (BAKHTIN, 2004) e diante dessa 

compreensão, temos como pergunta de partida: Quais os sentidos do ensino/aprendizagem da 

Língua Inglesa no contexto escolar para os alunos das 8as séries do EF?  

Antes de passarmos para os objetivos da pesquisa, vale, para esse momento, dizer ao 

leitor que nossa opção de escrita na primeira pessoa do plural, tem como justificativa a 

atmosfera coletiva das experiências com o grupo de pesquisa, na qual construímos este 

trabalho, que por vezes tomávamos como nossas as palavras de outrem e que se somam as 

muitas das nossas.    

Um dos desafios deste trabalho está em analisar e compreender a discursividade dos 

sujeitos da pesquisa. Por estarmos lidando com sujeitos heterogêneos, dialógicos e com suas 

singularidades, não demoramos a perceber que somente o tema e a pergunta de partida, não 

dariam conta das respostas, sendo assim, traçamos os seguintes objetivos:  
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1.1.1 Objetivo geral 

• Compreender, nos discursos dos alunos das 8as séries do EF, os sentidos do 

ensino/aprendizagem da Língua Inglesa no contexto escolar.  

1.1.2 Objetivos específicos 

• Depreender nos discursos dos sujeitos, quais as funções da escola pública estadual 

quanto ao ensino da Língua Inglesa. 

• Analisar as reflexões dos sujeitos sobre os sentidos de aprender a língua inglesa na 

escola para sua vida social, acadêmica e profissional.  

• Compreender os interesses dos sujeitos para o aprendizado da Língua Inglesa no 

contexto de escola pública.  

Definido os objetivos da pesquisa, nos ativemos a buscar, na perspectiva da 

enunciação, a base teórica para analisar e compreender os discursos dos sujeitos participantes 

da pesquisa. Por estarmos trabalhando com sentidos e discursos dos sujeitos na análise dos 

registros3, na teoria da enunciação os autores do Círculo de Bakhtin, trazem a base teórica 

para a compreensão dos discursos e da linguagem que circula no contexto de escola estadual 

sobre o ensino/aprendizagem da LI. Por realizarmos a pesquisa em escola da rede estadual de 

ensino, vale lembrar que Bakhtin fundamenta teoricamente os documentos oficiais da 

Educação, na Proposta Curricular de Santa Catarina (1998), (de agora em diante citada como 

PC-SC), assim como, os Parâmetros Curriculares Nacionais (de agora em diante citado como 

PCNs). Especificamente para esses documentos (PCNs e PC-SC) iremos nos ater a leituras 

que se referem ao ensino de 5ª a 8ª série do Ensino de LE. Traremos para contribuir com o 

trabalho com os estudos pós-culturais, Bauman (2005), Hall (2006) e Silva (2003) que 

fundamentam as questões de identidade juntamente com Rajagopalan (2003). Gee (2005) e 

Vygotsky (1998) que fundamentam aspectos relacionados à aprendizagem e aquisição, por 

fim, trazemos Leffa (2007) para tratar das contexturas das LE.  

Devido à diversidade da materialidade linguística que se apresentam nos discursos dos 

sujeitos da pesquisa, outros autores também farão parte dos estudos, mas, para este momento, 

                                                 
3 Optamos pelo uso de “registro(s)” ao fazermos referência aos dados da pesquisa por compreendermos que a 
pesquisa qualitativa busca compreender os discursos dos sujeitos.  
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apresentamos os que permeiam a pesquisa com maiores contribuições. Cabe dizer que, para a 

seleção do aporte teórico, cuidamos para que as referências teóricas se articulassem entre si, 

delineando o caminho desta pesquisa, que movimenta nossas reflexões e nos possibilita 

compreender os discursos dos sujeitos através do que eles enunciam. 

1.2 O ESTADO DA ARTE E A JUSTIFICATIVA DA PESQUISA  

Qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige uma pesquisa 
bibliográfica prévia, quer para o levantamento do estado da arte do tema quer para a 
fundamentação teórica ou ainda para justificar os limites e contribuições da própria 
pesquisa. (CERVO e BERVIAN, 2002, p. 65). 

Assim como lemos no texto acima de Cervo e Bervian (2002), esta seção objetiva 

trazer um prévio estudo para conhecermos os trabalhos realizados no Brasil pelo viés da 

enunciação, na área do discurso e que tratam dos temas: aluno, ensino/aprendizagem, língua 

inglesa e escola estadual. Com o estado da arte, temos a intenção de compreender os limites e 

as possíveis contribuições desta pesquisa, evitar a repetição de temas que já foram 

pesquisados e observarmos o que justificaria prosseguirmos com os estudos.  

Iniciamos a jornada do estado da arte, em meio a livros, textos, computador, 

documento impressos, visita a bibliotecas e trocas de idéias com os colegas e professores do 

Mestrado. Ao lermos a poesia Diálogos de Meireles (2008, p. 52), nos deparamos com 

palavras que retratavam a particularidade do momento que nos aguardava: “[...] o meu 

caminho começa nessa franja solitária no limite sem vestígio, na translúcida muralha que 

opõe o sonho vivido e a vida apenas sonhada [...]”. Ao longo das pesquisas, à procura das 

informações, nos sentíamos como que em uma franja solitária, no sentido de estarmos à 

procura de algo que era de interesse somente do nosso trabalho, ou seja, daquilo que 

queríamos perceber, comparar, analisar ou desvelar, para ultrapassar muralhas e dificuldades 

que se opunham ao nosso trabalho.  

Para refinarmos a pesquisa, passamos a garimpar os materiais disponíveis online em 

artigos, dissertações, teses de doutorado, anais de eventos (textos em linguística aplicada da 

revista Linguagem e Ensino) e outros com o comando das seguintes palavras-chave: aluno, 

língua inglesa, Ensino Fundamental, ensino/aprendizagem, educação e Escola Pública (de 

agora em diante EP). Tínhamos, como propósito, selecionar pesquisas que discutissem os 

temas acima citados ou que se aproximassem do objetivo desta pesquisa.  
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Consideramos ser um caminho, primeiramente, investigar as dissertações que foram 

produzidas na FURB que discutem a LE. Entre os levantamentos realizados no estado da arte, 

encontramos quatro dissertações escritas por Hausmann (1998), Pesce (2002), Suman (2005) 

e Pereira (2006).  

Como ponto de partida, fizemos uma síntese do que foi observado nas dissertações 

contempladas, nos atendo ao que se aproximava e/ou se distanciava da nossa pesquisa em 

relação: ao sujeito da pesquisa, tipo de pesquisa, tema abordado, teóricos, instrumentos de 

coletas e análises. Ao final de cada síntese discutida, complementamos com os resultados que 

foram obtidos com os estudos, em razão de que posteriormente eles poderão servir como 

material de apoio, consultas ou trazer contribuições para a análise dos registros e/ou 

considerações finais.  

A dissertação de Hausmann (1998) apresenta um estudo intitulado O problema do uso 

da língua materna em sala de aula de língua estrangeira. O trabalho através de uma 

pesquisa-ação objetivou levantar o problema de se aumentar o uso da LE e diminuir o uso da 

Língua Materna (de agora em diante LM) nas aulas de LE, assim como, ressaltar a 

importância dos insumos para o desenvolvimento do conhecimento linguístico (tanto no 

aspecto gramatical quanto comunicativo). Os sujeitos da pesquisa de Hausmann são alunos do 

Curso de Secretariado Executivo da FURB matriculados na disciplina de LI - II, no primeiro 

semestre de 1997. Quanto às proximidades e distanciamos em relação a nossa pesquisa, 

verificamos que Hausmann desenvolve sua investigação com alunos universitários enquanto 

que a nossa é com alunos do EF. Nossos trabalhos se aproximam por termos o inglês como 

foco de nossos estudos. Os dados obtidos por Hausmann provem das gravações durante as 

aulas, entrevistas com os alunos e registros dos diários da professora, que se distanciam dos 

nossos instrumentos de coleta. Uma proximidade percebida em nossos estudos se refere aos 

conceitos de aprendizagem, aquisição, interação e linguagem, que os dois trabalhos discutem 

ao ter como base a teoria de Vygotsky, sendo que Hausmann se lança a compreender o papel 

da interação social na aprendizagem, enquanto que nosso trabalho pretende compreender a 

aprendizagem na voz dos alunos. Quanto às contribuições os resultados de Hausmann 

mostraram que havia severas restrições de uso da LE na sala de aula devido às dificuldades 

dos próprios alunos para sua compreensão e, em virtude disso, a LM era frequentemente 

usada em sala de aula. Com o objetivo de minimizar o uso da LM, Hausmann decidiu efetuar 

uma pesquisa-ação com a estratégia de comunicação por parte da professora. O esforço em 

estabelecer uma interação em LE, na sala, levou tanto a professora como os alunos a uma 

freqüente alternância de códigos que resultou no aumento de participação dos alunos nas 
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aulas, assim como, fazer maior uso da LE. A autora observou com a pesquisa que a 

alternância de códigos foi diferenciada conforme a sequência das aulas e dos tópicos 

desenvolvidos. A contribuição do trabalho de Hausmann auxiliou para a melhor compreensão 

de interação em sala de aula para o ensino de LE e, as dificuldades encontradas no uso da 

língua-alvo em sala de LE foram minimizadas a partir de estratégias para minimizar e lidar 

com as dificuldades. 

Na dissertação de Pesce (2002), vinculada a linha de pesquisa: Discursos e Práticas 

Educativas, que tem como título Autonomia do aluno: uma possibilidade na prática do 

professor de língua inglesa, a autora propõe revelar se as três professoras de LI do curso de 

Letras da Universidade da Região de Joinvile-SC que foram sujeitos da pesquisa tinham 

consciência de estar ou não favorecendo a autonomia de seus alunos. A autora realizou uma 

pesquisa etnográfica, com base teórica da análise do discurso da linha francesa (FOUCAULT, 

1972) e (PÊCHEUX, 1975) para a compreensão dos discursos dos sujeitos. A proximidade 

com nossa pesquisa estão na temática da LI, do ensino aprendizagem e por analisar os 

discursos dos sujeitos. Pesce compreende que o ensino aprendizagem da LI ocorre pela 

linguagem, o que igualmente compartilhamos da mesma compreensão, mas pelo viés 

bakhtiniano da linguagem. Outra proximidade observada está no capítulo 1, pressupostos 

teóricos, no qual a autora traz os conceitos de discurso e ideologia, esses mesmos conceitos 

são trabalhados em nossa pesquisa, mas pelo viés da teoria da enunciação. Ambas as 

pesquisas têm como objetivo, compreender e analisar os discursos dos sujeitos, sendo que, 

Pesce faz uma análise com base no viés da análise do discurso francesa para a compreensão 

dos discursos. Quanto aos resultados, a autora apresenta que as três professoras envolvidas na 

pesquisa não parecem ter consciência da implicação em favorecer ou não a autonomia de seus 

alunos e que sua pesquisa sinaliza caminhos para uma discussão sobre a importância do 

desenvolvimento da autonomia do aluno e sua possível aplicação.  

A dissertação de Suman (2005), vinculada à mesma linha de pesquisa: Discurso e 

Práticas Educativas apresenta um estudo com o título A construção da habilidade 

comunicativa em língua estrangeira na voz dos alunos: o caso da língua espanhola, que tem 

como objetivo geral compreender, pelas palavras dos alunos, como se aprende uma LE. Os 

sujeitos são seis alunas universitárias do curso de Secretariado Executivo que estudam o 

espanhol como LE. Como instrumento de coleta para a pesquisa, a autora trabalhou com 

gravações sobre as atividades pedagógicas, textos escritos, entrevistas individuais e fez uso do 

diário de campo para as anotações do que foi observado durante a coleta de dados. O estudo 

de Suman se desenvolve dentro dos princípios da pesquisa qualitativa e, quanto à análise dos 
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dados, a autora trabalhou dentro de uma concepção de linguagem como discutido em Bakhtin 

(1992), já que a autora buscava compreender e analisar as contribuições dos alunos para o 

processo de aprendizagem da língua espanhola. Os resultados da análise indicam que os 

alunos aprendem lendo e escutando; se comunicando; se relacionando com a língua; 

exercitando a língua com exercícios motivadores; escrevendo e falando; expondo-se ao 

idioma; repetindo estruturas e palavras; pesquisando; quando a escrita acompanha a oralidade; 

quando o professor explica, corrige e ajuda o aluno; quando o professor é mediador; quando 

leva em consideração a afetividade do aluno; quando estão motivados para aprender. As 

proximidades com nossa pesquisa estão em: trabalharmos uma pesquisa qualitativa, com 

aporte teórico em Bakhtin para a compreensão da linguagem na análise dos registros dos 

sujeitos e uso do diário de campo. Os distanciamentos observados estão em trabalharmos com 

a LI, enquanto que, Suman trabalha com a língua espanhola; nossos sujeitos são alunos de 8ª 

série do EF de EP, enquanto que os de Suman são alunas universitárias no curso de 

Secretariado. Outro distanciamento percebido está nos instrumentos de coleta de dados, 

porque nossa pesquisa trabalha com um questionário com quatro perguntas abertas, enquanto 

que Suman trabalha com gravações, textos escritos e entrevistas individuais.  

Outra dissertação encontrada tem a autoria de Pereira (2006), que apresenta um 

trabalho vinculado à linha de pesquisa Métodos e Processos Pedagógico-Didáticos que tem 

como título A utilização de software na educação de jovens e adultos: uma alternativa para o 

ensino da língua inglesa no NAES – Gaspar - SC. Em seu trabalho, a autora tem como 

objetivo analisar por meio do software criado como material de apoio, a compreensão da LI 

dos alunos do Ensino Médio (de agora em diante EM) do NAES (Núcleo Avançado de Ensino 

Supletivo) de Gaspar-SC, que frequentam a disciplina de LI. Os sujeitos da pesquisa são 

alunos do EM do Ensino Supletivo. Trata-se de um estudo de caso com abordagem 

qualitativa, que utilizou como instrumentos de coleta de dados entrevistas grupais e 

individuais, questionário e observações. O caminho metodológico de Pereira seguiu os 

seguintes procedimentos: a) escolha dos alunos-foco desta pesquisa, ou seja, de uma turma 

para aplicação do software (Grupo A) e de uma turma para verificar as facilidades e 

dificuldades em realizar as atividades dos módulos sem o auxílio do software (Grupo B); b) 

criação do software; c) utilização do software pela pesquisadora; d) utilização, para validação, 

do software por outro grupo de alunos (Grupo C). A autora, diante da dificuldade 

demonstrada pelos alunos na resolução das atividades solicitadas, sentiu a necessidade de 

utilizar práticas pedagógicas diferentes que alimentassem o interesse e a curiosidade desses 

alunos e que, ao mesmo tempo, fosse um facilitador na compreensão das atividades à 
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distância e isso motivou a pesquisadora para o desenvolvimento de um software específico 

para o ensino da LI. Pereira teve como base teórica: Freire (1999), para tratar assuntos da 

pedagogia; Vygotsky (2001) para a discussão da linguagem; Spotorno (1971) e Ribeiro 

(2001), para discutir a educação de jovens e adultos e Gasparetti (2001) para dar suporte a 

assuntos relacionados à tecnologia dos computadores e multimídia, assim como outros autores 

que fizeram parte do trabalho. Os resultados da pesquisa mostraram que o software criado 

alcançou seus devidos fins, auxiliando os jovens e os adultos do NAES-Gaspar/SC que 

freqüentavam a LI no período da pesquisa em sua atividade à distância na aprendizagem da 

LE; todos os alunos que participaram da pesquisa não se evadiram nesta disciplina e 

concluíram a mesma no período determinado; que a utilização do software durante as aulas 

permitiu a interação aluno/professor e aluno/aluno; e que a utilização do software a distância 

permitiu a interação aluno/familiares, fazendo com que o ensino a distância deixasse de ser 

um estudo solitário. Os sujeitos pesquisados por Pereira são alunos adultos do EM do Ensino 

Supletivo, enquanto que, os nossos, são alunos adolescentes das 8as séries do EF.  

Terminado os estudos das pesquisas realizadas na FURB, passamos a investigar as 

produções realizadas em outras Instituições ou fontes de pesquisas. Explicitamos a 

observância quanto: ao tipo de pesquisa, os instrumentos utilizados para a coleta dos dados, os 

sujeitos da pesquisa, o aporte teórico e outros, assim como fizemos anteriormente.   

Diferentemente, trabalhamos para garimpar as pesquisas realizadas fora de nossa 

Instituição ao optarmos em fazer um recorte temporal a partir do ano 2000. O recorte se 

justificava por não querermos trabalhar com uma infinidade de temas que se repetiam ou se 

aproximavam entre si, também, procuramos nos ater somente a informações e assuntos que 

nos interessavam discutir, para evitar que o trabalho ficasse moroso ou extenso.  

Na dissertação de Rosa (2003), realizada na Universidade Estadual de Campinas (de 

agora em diante UNICAMP) no Programa de Linguística Aplicada do Instituto de Estudos da 

Linguagem (IEL), a autora realizou um estudo com o título A relação entre domínio da língua 

inglesa e empregabilidade no imaginário brasileiro em tempos de mundialização do capital 

("globalização"). O trabalho de Rosa tem como sujeitos alunos do EM da rede pública de 

Campinas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem como corpus de análise as 

entrevistas dos alunos e anúncios de empregos de jornal. A partir da perspectiva discursiva da 

análise do discurso da escola francesa que tem por predecessor Pêcheux (1988), Rosa tem 

como proposta para o trabalho investigar através de depoimentos proferidos pelos alunos o 

imaginário existente na sociedade brasileira sobre a relação entre LI e empregabilidade. A 

autora busca compreender os efeitos de sentido da LI, estudando, em específico, o 
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funcionamento discursivo de uma de suas representações: a de “senha de acesso” ao mercado 

de trabalho dito “globalizado”. O estudo, ao investigar o funcionamento discursivo da 

representação da LI como promessa (ou até mesmo garantia) de inserção profissional no atual 

mercado de trabalho, aborda a questão da constituição identitária, uma vez que, na perspectiva 

teórica adotada, a autora compreende que sujeito e sentidos se constituem mutuamente. Rosa 

compreende que a identidade do sujeito se constitui pelo e no discurso e que o estudo como a 

representação “língua inglesa = senha de acesso ao mercado de trabalho” constitui a 

identidade do sujeito-aprendiz. Os resultados obtidos da pesquisa são vários: que os alunos 

em especial, das classes sociais menos favorecidas, não se identificam plenamente como 

cidadão brasileiro. Os alunos das classes mais baixas, que não “dominam” o português 

padrão, têm sua identidade constituída pela negatividade: ele é aquele que não fala “direito” a 

língua oficial do país em que vive. Rosa concluiu que: na questão da empregabilidade e sua 

relação com a educação, a análise dos anúncios de empregos indicou que o discurso que 

afirma que o conhecimento de inglês é uma condição sine qua non para se conseguir um 

emprego não necessariamente procede, especialmente para cargos que os alunos do EM 

poderiam pleitear. O conhecimento do inglês aparece sim entre os anúncios de empregos, mas 

especialmente em cargos de chefia, para os quais, em geral, também se exige o nível superior 

de ensino. Ou seja, com o conhecimento do inglês ou não, esses cargos não são dirigidos aos 

alunos do EF e Médio e mesmo que todos pudessem se qualificar, não haveria vagas 

suficientes: “o mercado não é para todos”. Após a leitura realizada no trabalho de Rosa, 

percebemos proximidades com nossa pesquisa, entre elas: que ambas tem como sujeitos 

alunos de EP que relacionam emprego e conhecimento do inglês, são pesquisas de cunho 

qualitativo e que analisam o discurso do aluno, além do mais, a autora trabalha com o tema 

identidade, que também será tratado em nossa pesquisa. Quanto aos distanciamentos, nossa 

pesquisa trabalha num viés bakhtiniano da teoria da enunciação, enquanto que, Rosa trabalha 

com a análise do discurso da linha francesa, nossos alunos são do EF e os de Rosa são alunos 

do EM. Para tratar do tema da identidade, Rosa trabalha autores como Lacan (1985) e 

Rajagopalan (1998) e, para o nosso trabalho também traremos Rajagopalan (2003), mas 

acompanhado de Bauman (2005), Hall (2006) e Silva (2003). Como instrumento de coleta, o 

questionário com perguntas abertas foi o que utilizamos para a pesquisa, enquanto que, Rosa 

trabalhou com entrevistas. Para a análise dos dados, faremos uso somente dos discursos dos 

alunos e Rosa, além disso, fez uso dos anúncios de jornais para as análises.  

Garimpando um pouco mais, dentro da mesma Universidade e Programa, encontramos 

a dissertação de Oliveira (2003): Políticas de Ensino de Línguas Estrangeiras em Escolas 
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Públicas do Estado de São Paulo. Os sujeitos da pesquisa são professores de inglês que 

lecionam na Rede Pública estadual e municipal em Campinas. A pesquisa tem como desafio a 

análise de documentos e análise de alguns relatos (discursos) dos sujeitos após as leituras e 

discussão em sala de aula do texto Implementação de Pesquisa na Sala de Aula no Contexto 

Brasileiro, (Cavalcanti; Moita Lopes, 1991), e algumas partes do livro Oficina de Linguística 

Aplicada, (Moita Lopes, 1996). Oliveira apresentou como proposta a análise de quatro 

corpora de pesquisa: as experiências do próprio autor, que leciona inglês em uma EP de EM 

em Campinas; um documento de proposta de uma escola de inglês de iniciativa privada 

(instituto de idiomas) enviada a uma EP; o relato de professores de inglês que participaram de 

um curso de extensão oferecido na UNICAMP onde o próprio autor da dissertação lecionava; 

um documento encontrado no site do MEC (Ministério da Educação e Cultura) intitulado 

Memorando de entendimento sobre educação entre o governo da república do Brasil e o 

governo dos Estados Unidos de outubro de 1997 e, por último, analisou a proposta de uma 

Instituição Particular, que lida com o ensino da LI feito a uma EP de EM. Oliveira trouxe os 

pensamentos de Althusser, Foucault, Pêcheux e Orlandi sobre a constituição do sujeito 

moderno. Inicia sua pesquisa com um caráter quantitativo e, no seu decorrer, opta por 

trabalhar com uma pesquisa qualitativa. Na análise dos dados, o autor buscou compreender os 

efeitos de sentido sobre os professores de inglês de EPs, sendo que, para Oliveira, 

compreender o que são os efeitos de sentidos é compreender a necessidade da ideologia na 

constituição dos sentidos. Quanto aos resultados, verificamos que o autor trouxe várias 

contribuições após percorrer as veredas do histórico do ensino das LEs no Brasil ao notar que 

os sentidos que significam saber uma LE nos dias de hoje, foram “fabricados” desde a época 

colonial. Oliveira certificou que, desde a época colonial, os brasileiros significa(va)m o saber 

falar uma LE como algo que os distinguiriam dos demais, do povo. Compreendeu que a 

elaboração do documento enviado à EP parte do pressuposto de que, na EP, não se ensina 

inglês, cabendo, então, à escola privada dar conta dessa falha no ensino de LE. Uma das 

constatações mais dramáticas em relação ao modo como os professores de inglês se 

significam, se dizem, é o fato do processo dessa significação estar inserido dentro da 

concepção de ensino de língua que embasa o trabalho das escolas de iniciativa privada. 

Oliveira também concluiu que a criação destes CELs (Centros de Estudos de Línguas), foi 

uma tentativa, embora mal desenvolvida, de se abrir espaços de enunciação para outras 

línguas estrangeiras, que não o inglês, uma vez que este já está inserido na grade curricular 

das escolas paulistas e é disciplina obrigatória. O autor sintetiza que há uma direção de 

sentidos que instituem a política de ensino de LE que significa a EP como um lugar 
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marginalizado, em que não se ensina/aprende inglês. Para tal significação, os professores da 

EP são constituídos como profissionais sem competência para lecionarem. Desta forma, a 

responsabilidade sobre o fracasso do ensino da língua inglesa é personificada na imagem do 

professor, fazendo com que os responsáveis pelas diretrizes da política de ensino de LE 

subsidiem e convoquem a iniciativa privada para resolverem o problema. Oliveira relata que, 

a circulação deste discurso tem direcionado os professores de LI de EPs a construírem suas 

identidades profissionais baseando-se nesse fracasso de ensino. Numa análise do discurso, de 

um grupo de professores de inglês de EPs que participaram de um curso de extensão oferecido 

na UNICAMP, Oliveira concluiu que ao se significarem, os professores de LI que 

participaram do curso trazem para suas falas as formações imaginárias que eles têm do ensino 

de inglês realizado nos cursos privados de inglês, para, então, compararem com o ensino que 

eles realizam na EP e, esses professores apresentam discursos de que é nas escolas privadas 

que se ensina inglês, ou seja, que eles, professores de EPs, não ensinam/sabem inglês. Após 

concluirmos a leitura da dissertação de Oliveira, percebemos que os resultados são 

importantes para futuras consultas e para a análise dos registros, pois o autor trabalha com: 

escola da rede pública de ensino, escola privada no ensino de línguas e traz todo um histórico 

do ensino da LI no Brasil com a qual também iremos trabalhar. Há aproximações por 

trabalharmos com pesquisas qualitativas e nos distinguimos quanto aos teóricos ao 

observarmos que Oliveira trabalhou com a análise do discurso da linha francesa enquanto que 

nosso trabalho se ancora na teoria da enunciação. Percebemos em leituras do texto que o autor 

se dedica em grande parte a análise e compreensão de documentos, o que para nosso trabalho 

não o faremos. Observamos também que o autor discutiu nos dados a identidade dos 

professores, sendo que, para nosso trabalho traremos a identidade, mas num conceito voltado 

para a identidade da LI.   

Ainda em pesquisa a outros materiais, encontramos um artigo de Bernardo (2007) 

intitulado Língua Inglesa na escola pública e a relação com o saber. O artigo com base em 

alguns dados apresentou uma análise da “relação com o saber” com alunos de 5as e 8as séries 

do EF de uma EP de Aracajú. Partindo do conceito de “Relação com o Saber”, de Charlot 

(2000), a autora buscou compreender qual o sentido, do ponto de vista dos próprios alunos de 

se estudar inglês, e que importância eles atribuem ao aprendizado dessa língua no mundo 

atual. Bernardo objetivou compreender se os alunos percebem a escola regular como espaço 

de aprendizado da LI, visto que, a escola tem apresentado problemas relacionados ao seu 

ensino e aprendizagem, resultando, muitas vezes, em deslocamento de alunos para os cursos 

de idioma particulares, excluindo, dessa forma, os alunos das camadas populares que não têm 
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condições financeiras de arcar com tal investimento. Como instrumento de coleta, a autora 

utilizou questionários, desenhos e entrevistas de explicitação. Os dados mostraram que 88% 

dos alunos da 5ª série gostam do inglês, demonstrando mais interesse na aprendizagem do 

idioma, devido ao fator “novidade”. Já na 8ª série, o interesse cai para 58%, devido à ausência 

do mesmo fator. Sobre se consideravam a aprendizagem do inglês importante, a maioria dos 

sujeitos responderam que “sim”. Na 8ª série, 60% relacionaram a importância da LI para a 

obtenção de um emprego no futuro, revelando que o trabalho é a grande preocupação da 

maioria dos alunos desta série. Já na 5ª série, houve um empate de 25% para as questões de 

emprego e viagens e um quarto dos alunos desta série mostrou-se otimista quanto ao futuro e 

alimentam expectativas positivas, incluindo viagens turísticas a países estrangeiros. Verificou-

se que, quanto à relação entre inglês e conhecimento, pouco foi mencionado por esses jovens. 

A música e a internet são os elementos motivadores mais citados em ambas as séries e os 

alunos mostram-se sintonizados com os avanços tecnológicos, no computador com vídeo 

games e internet. Isso ocorre principalmente nas lan houses. Outros resultados mostram que 

39% dos alunos não se percebem utilizando o inglês na vida cotidiana. Neste artigo, 

observamos que a autora trabalhou com alunos de uma EP, assim como também o fizemos e 

que o trabalho engloba alunos de 5as e 8as séries do EF, o que para nosso trabalho reservamos 

trabalhar somente com as 8as séries. Embora o artigo de Bernardo apresente alguns dados 

quantitativos, ela também trabalhou com uma pesquisa qualitativa, assim como a nossa.  

Após um período de dedicação e leitura, foram vários nossos esforços, na tentativa de 

encontrar outros trabalhos que ora se aproximassem e ora se distanciasse da nossa proposta de 

pesquisa. Contudo, observamos que muito se tem escrito sobre a LI, mas com focos voltados 

para o livro didático da LI, os professores de LI e a formação destes para o ensino da língua, 

pesquisas sobre os alunos universitários do curso de Letras (Inglês) e outras que tratam das 

didáticas de aula para o ensino da LI. Encontramos também, trabalhos que discutem a 

importância da tecnologia para o ensino da LI, a oralidade da língua e assuntos relacionados 

às traduções. Isso aponta que existem poucas pesquisas que tratam de temas relacionados a 

alunos do EF de EPs, pesquisas sobre o ensino/aprendizagem na voz dos alunos ou pesquisas 

que tratam da tríade: alunos, ensino/aprendizagem e LI. Percebemos, também, poucos 

trabalhos que apresentam análise da materialidade linguística de alunos de EPs, sendo assim, 

ousamos dizer, que o próprio estado da arte justifica continuarmos a pesquisa dentro do tema 

proposto que, para lembrar o leitor, é: O ensino/aprendizagem da língua inglesa na voz dos 

alunos das 8as séries do EF.  
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Após esse levantamento no estado da arte, compreendemos que nossa pesquisa pode 

trazer possíveis contribuições para a educação. A partir da voz do outro (aluno), somada à 

análise dos discursos que circulam na esfera escolar sobre o ensino/aprendizagem da LI, as 

contribuições também podem se estender para novas e futuras investigações tanto nas áreas da 

pedagogia, linguística, sociologia, filosofia e outras. Intencionamos trazer o olhar do aluno, 

daquele que tem o que dizer e, em sua discursividade linguística, traz consigo toda uma crítica 

e expectativas com o aprendizado da língua no contexto de EP.  

Segundo Rajagopalan (2003), raramente professores e pesquisadores questionam seus 

alunos sobre o verdadeiro interesse em aprender uma LE. Ao lermos estas palavras, nos 

sentimos desafiados a não ignorar o alerta do autor e os discursos dos sujeitos que abrem esta 

seção, porque se assim o fizermos, novamente não permitiremos aos alunos que participem de 

pesquisas que possam contribuir e apontar para suas necessidades, satisfações ou frustrações 

com o ensino/aprendizagem da LI de EPs. 

Para finalizar, assim como acordamos no início do texto, encerrarmos o trailer da 

pesquisa para dar espaço a uma breve apresentação dos capítulos que delineiam nossa 

trajetória de pesquisa. Dividimos a dissertação em cinco capítulos que se distribuem no texto 

da seguinte forma:  

Capítulo 1 - INTRODUÇÃO - contextualizamos a pesquisa ao apresentarmos: nossas 

experiências sociais e profissonais, o contexto acadêmico, o tema da pesquisa,  abordagem do 

problema, os objetivos do trabalho, o estado da arte seguido da justificativa e organização da 

dissertação. 

Capítulo 2 - METODOLOGIA DA PESQUISA - justificamos a natureza da pesquisa, 

falamos das experiências obtidas com os projetos-piloto e suas contribuições para novas 

escolhas. Apresentamos uma contextualização da 16ª Gerência Regional de Educação ( de 

agora em diante 16ª GERED) que traz vários dados e informações para compreendermos o 

campo e os sujeitos da pesquisa, que vem seguido dos instrumentos de coleta dos registros e o 

diário de campo. 

Capítulo 3 - REFLEXÕES TEÓRICAS – buscamos, neste capítulo, apresentar o 

aporte teórico da pesquisa, os conceitos que consideramos relevantes para a compreensão da 

análise dos registros, assim como, discutimos assuntos referentes ao ensino/aprendizagem da 

LE, da história do ensino das LEs no Brasil, das LEs nas Leis de Diretrizes e Bases, nos PCNs 

e na PC-SC, por fim, trazemos algumas considerações sobre identidade.  

Capítulo 4 - A ANÁLISE DOS SENTIDOS NO CORPUS DA PESQUISA - 

apresentamos os registros dos sujeitos que constituem o corpus de análise com as discussões 
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dos sentidos construídos pelos sujeitos, numa interlocução com os teóricos e com os conceitos 

que foram abordados no capítulo anterior. 

Capítulo 5 - ALGUMAS CONSIDERAÇÕES - retomamos partes da pesquisa e os 

objetivos específicos para entrelaçarmos as idéias e suscitarmos reflexões discutidas no 

desenrrolar da pesquisa, assim como, apontamos lacunas/brechas que outras pesquisas futuras 

podem discutir. Sabemos que quando se trata de pesquisa não temos fim, mas sim o começo 

de novas reflexões a partir do que foi apresentado e discutido.  

Na seqüência, apresentamos as REFERÊNCIAS e por fim os APÊNDICES. 

Agora, fazemos um convite a você leitor para, a partir dessas leituras, construirmos 

uma caminhada e até mesmo diferentes discussões num viés bakhtiniano respeitando as 

diferentes vozes e reflexões sobre o tema em questão. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Nesse capítulo, apresentamos nossa trajetória para a realização dos procedimentos 

metodológicos, a natureza da pesquisa, justificativa para a escolha da pesquisa qualitativa- 

interpretativa, um breve relato dos projetos-piloto, o campo, os sujeitos da pesquisa e por fim 

os instrumentos de coleta de registros.  

2.1 A NATUREZA DA PESQUISA 

A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a 
idéia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos 
permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objecto de 
estudo. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 49). 

De início, convém lembrar ao leitor, os objetivos da pesquisa que foram apresentados 

na introdução para darmos início a natureza da pesquisa. Sabemos que dependendo do tipo de 

trabalho que se deseja desenvolver, existirá um tipo específico de investigação para auxiliar o 

pesquisador a sintetizar e melhor delinear sua trajetória de pesquisa. Para relembrar, temos 

como objetivo geral: compreender, nos discursos dos alunos das 8as séries do EF, os sentidos 

do ensino/aprendizagem da língua inglesa no contexto escolar e como objetivos específicos: 

depreender nos discursos dos sujeitos, quais as funções da EP estadual quanto ao ensino da 

LI; analisar as reflexões dos sujeitos sobre os sentidos de aprender a língua inglesa na escola 

para sua vida social, acadêmica e profissional; compreender os interesses dos sujeitos para o 

aprendizado da LI no contexto de EP.  

Traçar um método de pesquisa, que contribua para alcançarmos os objetivos 

propostos, envolve uma estratégia de investigação que se movimenta a partir de pressupostos 

de que um texto apresenta uma discursividade de vozes sociais e interrelações dialógicas do 

sujeito (BAKHTIN, 2004). Por se tratar de uma investigação qualitativa, valorizamos os 

sujeitos e seus dizeres, assim como a multiplicidade de vozes presentes em sua materialidade 

linguística, pois “todo e qualquer discurso faz parte de uma cadeia interminável e anônima de 

discursos, orais e escritos, que podem ser considerados como textos que definem cultura num 

dado momento” (FARIA FILHO, 2005, p. 115). 
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As reflexões quanto ao tipo de pesquisa, geraram alguns questionamentos ao 

pensarmos: qual a posição e objetivos do pesquisador na pesquisa qualitativa? Esses foram os 

primeiros questionamentos, já que tínhamos que pensar no tipo que pesquisa que melhor nos 

auxiliasse.  

O texto de Brait (2007, p. 116) nos auxiliou na compreensão quanto à posição do 

pesquisador numa pesquisa qualitativa ao lermos que: “[...] o pesquisador deve ver o 

fenômeno, o objeto, o percurso da pesquisa, no espelho do próprio objeto, claro que refratado 

do seu olhar e atravessado por tudo o que envolve as pesquisas”. Quanto aos objetivos de um 

pesquisador qualitativo, no texto de Bogdan e Biklen (1994), encontramos que a escolha por 

uma pesquisa de abordagem qualitativa – interpretativa era pertinente para o que tínhamos 

como objetivos, já que a investigação envolve sujeitos, sentidos, compreensões e significados 

ao lermos: “O objectivo dos investigadores qualitativos é o de melhor compreender o 

comportamento e experiência humana. Tentam compreender o processo mediante o qual as 

pessoas constroem significados e descrever em que consistem estes mesmos significados” 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 70).     

Após compreendermos nossa posição, como pesquisadora, e sabendo dos objetivos 

que tínhamos para a pesquisa, passamos a pensar na interpretação das vozes dos sujeitos. Por 

tratarmos com sujeitos sociais e heterogêneos, Faraco (2006, p. 81) discute que, “como a 

realidade lingüístico-social é heterogênea, nenhum sujeito absorve uma só voz social, mas 

sempre muitas vozes”. Já que, segundo o autor, a linguagem é construída no social dos 

sujeitos, a pesquisa de natureza qualitativa-interpretativa se justificaria para a pesquisa, pois 

trabalha uma abordagem interpretativa que busca a compreensão do particular daquilo que 

estuda. Diante da compreensão de que a pesquisa qualitativa-interpretativa centra-se 

justamente nos sentidos atribuídos a partir das percepções dos sujeitos, não se preocupando 

com generalizações, princípios e leis e que sua atenção está centralizada no específico, no 

peculiar, buscando mais a compreensão do que a explicação dos fenômenos estudados, 

esperamos que, ao analisarmos os sentidos atribuídos pelos sujeitos, possamos compreender 

“as pistas” deixadas pelos sujeitos como dizem Bogdan e Biklen e que cabe a nós 

interpretarmos. 
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2.2 OS PROJETOS-PILOTO  

O projeto faz a previsão e a provisão dos recursos necessários para atingir o objetivo 
proposto de solucionar um problema e estabelecer a ordem e a natureza das diversas 
tarefas a serem executadas dentro de um cronograma a ser observado. (CERVO e 
BERVIAN, 2002, p. 75). 

Apresentar os projetos-piloto ao leitor é como compartilhar as experiências e 

frustrações que aconteceram durante as testagens. Para contextualizar, traremos para o leitor, 

um breve relato dos caminhos percorridos, as contribuições dos projetos-piloto e as tomadas 

de decisões que foram necessárias após as experiências.  

Demos início aos projetos-piloto no primeiro semestre de 2007 para testarmos dois 

instrumentos de coleta de registros. No primeiro momento aplicamos um questionário semi-

estruturado (Apêndice A) com uma pergunta aberta: Você já teve algumas experiências com o 

estudo da língua inglesa, contatos com a escrita, com a fala, tradução, e exercícios. Após estas 

experiências, que significado ou sentido tem a língua inglesa para você? Obtivemos a resposta 

de cinco sujeitos (Apêndice B) de três escolas da rede estadual das 8as séries do EF da cidade 

de Brusque que, posteriormente, foram transcritos para fazermos uma primeira análise. 

No segundo momento, testamos duas entrevistas (Apêndice C), uma entrevista 

individual e uma tentativa de entrevista episódica frustrada, devido às curtas respostas 

apresentadas pelas entrevistadas. As duas entrevistas foram testadas com os mesmos sujeitos, 

mas como a entrevista episódica não obteve sucesso, contamos somente com a entrevista 

individual. Uma das entrevistadas estudava em uma escola particular e a outra em uma de 

escola estadual, sendo uma da 6ª série do EF e a outra do 2º ano do EM. Ambas responderam 

às dezesseis perguntas da entrevista (Apêndice D). No momento das entrevistas, contamos 

com um roteiro de perguntas e auxílio de um gravador portátil. Posteriormente as 

transcrevemos e também analisamos os registros. O primeiro teste-piloto teve como objetivo 

observar os sujeitos quanto ao entendimento à pergunta proposta no questionário, os 

questionamentos que poderiam surgir e o comportamento dos sujeitos frente a uma pesquisa 

científica.  

O segundo teste-piloto objetivou observar nos entrevistados, o entendimento das 

dezesseis perguntas realizadas, o tempo utilizado, a interação sujeito e pesquisadora e o 

manuseio com o gravador.  

Quanto as nossas conclusões dos instrumentos testados, a entrevista episódica 

sinalizou não ser pertinente para a pesquisa devido a pouca materialidade linguística para 
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análise. As entrevistas individuais trouxeram algumas colaborações ao analisarmos os 

registros e percebermos críticas do sujeito quanto a levar a tarefa para casa e a crítica do 

ensino de sete anos da LI na escola que, segundo a entrevistada deveria ser em menos tempo. 

Ao avaliarmos as duas testagens, percebemos que as entrevistas, acabaram por trazer pouca 

materialidade linguística para as análises, enquanto que o questionário trouxe uma maior 

contribuição na coleta e análise da materialidade linguística. Com as primeiras análises, 

verificamos que a materialidade linguística apresentada pelos sujeitos em resposta ao 

questionário apresentou os seguintes sentidos: aprender inglês é ter acesso a bens culturais e 

sociais; a língua é vista como instrumento lingüístico para o futuro; os alunos vêem na língua 

um caminho de identificação de acordo com um determinado grupo social ou status e, por 

último, o ensino da LI é relembrado através da função instrumental por músicas e filmes. Com 

a análise também verificamos algumas regularidades: de futuro, de bens simbólicos, e 

tecnologia. 

Os procedimentos realizados nos projetos-piloto, além de nos auxiliar na escolha do 

campo4 de pesquisa, nos fizeram rever os resultados obtidos com as testagens realizadas. 

Compreendemos com os trabalhos realizados que podemos “através de meios de avaliação 

que deveriam permitir-vos, no final do vosso projecto, emitir um juízo sobre o nível de 

realização da mudança que desejava provocar, ou facilitar, com a vossa intervenção” 

(LESSARD-HEBERT, 1996, p. 24).  

Após a análise das experiências obtidas com as testagens, emitimos “um juízo” e 

delimitamos a pesquisa da seguinte forma: trabalhar somente o questionário como 

instrumento de coleta dos registros, trabalhar com apenas uma escola estadual e, como 

sujeitos da pesquisa trabalharmos somente com alunos das 8as séries do EF.  

A seguir, apresentamos a 16ª GERED, a localização da escola que nos recebeu para a 

realização do trabalho, os sujeitos que responderam ao questionário e contribuíram com a 

materialidade línguística que compõe o corpus5 desta investigação, o instrumento de coleta 

dos registros, assim com os procedimentos realizados para o andamento da pesquisa. 

 

                                                 
4 O campo é o todo inteligível e concreto pelo qual as relações espácio temporais da pesquisa se definem. O 
campo corresponde assim à construção de um quadro para o encontro do outro que ajude o pesquisador a se 
situar. (AMORM, 2004, p. 223-224). 
5 “[...] uma coleção finita de materiais, determinada de antemão pelo analista, com (inevitável) arbitrariedade, e 
com o qual ele irá trabalhar” (BAUER e GASKELL, 2002, p. 44). 
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2.3 CONHECENDO O CAMPO DE PESQUISA 

 

“Não basta saber que tipos de dados deverão ser recolhidos. É também preciso 

circunscrever o campo das análises empíricas no espaço geográfico e social, e no tempo.” 

Estes são os dizeres de Quivy e Campenhoudt (1998, p. 157) que nos motivaram a iniciar esta 

seção com a apresentação do campo da pesquisa, com o propósito de trazermos, ao leitor, 

informações para a compreensão do contexto geográfico, escolar e social no qual a pesquisa 

se insere.  

Em duas visitas a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional de Brusque, no 

segundo semestre de 2007 e 2008, aproveitamos para coletar, junto à 16ª GERED, materiais 

impressos que nos auxiliasse nas informações a respeito das escolas da região de Brusque 

como: o número de escolas, população de cada uma delas, sua localização e outros. Com os 

documentos em mãos, constatamos que a 16ª GERED tem a responsabilidade de administrar 

oito cidades, situadas no Médio Vale do Itajaí, na região Sul do Brasil no estado de Santa 

Catarina (de agora em diante SC). Dentre as cidades que estão sobre sua gerência, estão: 

Botuverá, Canelinha, Guabiruba, Major Gercino, Nova Trento, São João Batista, Tijucas e 

Brusque onde acontece nossa pesquisa. Segundo Quivy e Campenhoudt (1998, p.158): 

Para evitar os mal – entendidos e trabalhar sem se dispersar será, ainda assim, 
necessário precisar explicitamente os limites do campo de análise, ainda que 
pareçam evidentes: período de tempo tido em conta, zona geográfica considerada, 
organizações e actores aos quais será dado relevo, etc. 

A partir da compreensão do que foi apresentado por estes autores acerca da 

importância de apresentarmos o campo de investigação da pesquisa, decidimos enveredar por 

caminhos que auxiliasse o leitor a compreender a pesquisa numa visão do macro para o micro. 

O propósito de apresentarmos dessa forma, seria de dizer ao leitor que: esta pesquisa acontece 

no Brasil, dentro do estado de SC, na região do Médio Vale do Itajaí, na cidade de Brusque, 

que tem como campo de investigação a Escola Estadual Básica (de agora em diante EEB) 

Francisco de Araújo Brusque e como sujeitos, alunos das 8as séries do EF. Ao pensarmos 

assim, trouxemos três mapas: o primeiro com o mapa do Brasil na parte inferior esquerda que 

sinaliza em vermelho o estado de SC na região Sul; o segundo mapa que em conjunto com o 

primeiro que apresenta o estado de SC e o terceiro mapa em destaque, que traz a 

representação geográfica das oito cidades localizadas no Médio Vale do Itajaí administradas 

pela 16ª GERED localizada na cidade de Brusque (vermelho).  
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Mapa 01: Representação do mapa do Brasil com destaque para o estado de Santa Catarina. 
Mapa 02: Representação do estado de Santa Catarina. 
Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Brusque>. 
Mapa 03: Representação dos oito municípios administrados pela 16ª GERED em Brusque. 
Fonte: <http://www.sc.gov.br/sdr/brusque/mapamunicipios.htm> 

Ainda dentro da idéia de partirmos do macro e seguirmos para o micro, vamos 

apresentar o número de escolas da cidade de Brusque, a população de cada uma delas, o 

número de alunos matriculados no EF e por fim apresentarmos o campo de investigação.  

Voltando nosso foco para as informações contidas no material cedido pela 16ª 

GERED, o estudo mostrou que a cidade de Brusque possui nove escolas estaduais básicas, um 

Centro de Educação de Jovens e adultos (de agora em diante CEJA) e um Núcleo de Ensino 

Profissionalizante (NEP).  

Para facilitar a visualização, construímos um quadro onde apresentamos as escolas e 

outras informações, assim como um recorte da população dos alunos de 5as a 8as séries do EF, 

que é o foco da nossa pesquisa.  
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ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE BRUSQUE POPULAÇÃO  DE 5ª A 8ª SÉRIE DO EF 

  1 - EEB Dom João Becker                                       876 325 

  2 - EEB Feliciano Pires 1.179 338 

  3 - EEB Francisco de Araújo Brusque                  903 260 

  4 - EEB Governador Ivo Silveira                           1.109 393 

  5 - EEB João XXIII                                                  739 367 

  6 - EEB Monsenhor Gregório                                1.002 387 

  7 - EEB Monsenhor Gregório                                644 263 

  8 - EEB Padre Lux                                                   589 216 

  9 - EEB Santa Terezinha                                        1.440 580 

10 - CEJA 11.242 0 

11 - NEP (Canelinha) 2.096 0 

POPULAÇÃO TOTAL 21.819 3.129 

Quadro 1: Relação das escolas estaduais de Brusque e número de alunos matriculados no EF. 
 Fonte: Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional em Brusque (05/12/2008). 

Dentre as nove escolas estaduais da cidade de Brusque, estabelecemos que a escola 

EEB Francisco de Araújo Brusque seria nosso campo de investigação.  A escola foi fundada 

em 21 de setembro de 1969 e está localizada em uma comunidade urbana na Rua Pedro 

Gracher, nº 43 no bairro São Luiz. Um dos critérios para justificar a escolha dessa escola se 

valeu inicialmente do projeto-piloto realizado nela em 2007 (Apêndice B). Para a pesquisa, 

não tínhamos a intenção em trabalhar com uma escola que fosse grande, mas sim em fazer 

uma investigação em um campo que trouxesse contribuições para o trabalho. Algumas 

situações foram consideradas para trabalharmos nesta escola, como: a aceitação da pesquisa 

por parte da diretora, secretária, pedagoga e dos alunos das 8as séries e por a escola estar 

situada na mesma cidade em que morávamos. Para Quivy e Campenhoudt (1998, p. 158), 

“não é de estranhar que a maior parte das vezes o campo de investigação se situe na sociedade 

onde vive o próprio investigador. Isso não constitui, a priori, um inconveniente nem uma 

vantagem”. Outro fato a considerar, foi o de não termos nenhum vínculo anterior com a 

escola, que poderia interferir no trabalho. Amorim (2004, p. 26) argumenta que: “A imersão 

num determinado cotidiano pode nos cegar justamente por causa de sua familiaridade. Para 

que alguma coisa possa se tornar objeto de pesquisa, é preciso torná-la estranha de início para 

poder retraduzi-la no final; do familiar ao estranho e vice-versa, sucessivamente”.  
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Continuando a apresentação, vamos relatar um pouco da realidade do cotidiano 

escolar da EEB Francisco de Araújo Brusque, assim como, algumas informações que 

obtivemos junto à secretaria da escola que nos parecem pertinentes serem apresentadas, até 

porque, numa posterior leitura podem nos auxiliar a desvelar alguns discursos na análise da 

materialidade linguística dos sujeitos. 

Ao adentrarmos no ambiente escolar onde a pesquisa aconteceu, tínhamos 

conhecimento que estaríamos trabalhando com uma escola que, perante a comunidade era 

bem conceituada, tanto por ser uma escola antiga do bairro, com quase quarenta anos, como 

por conceitos positivos da comunidade quanto ao ensino e dos alunos que lá frequentam. Uma 

das razões para tais conceitos envolve provavelmente o trabalho pedagógico da escola e o 

trabalho das professoras efetivas que lecionam a disciplina de LI, que no caso, foi a disciplina 

que nos focamos a investigar. Segundo os apontamentos do diário de campo datado de 

11/04/08 e das pesquisas realizadas junto à secretária da escola temos que: as duas professoras 

possuem graduação no curso de Letras com Licenciatura Plena e são professoras efetivas no 

cargo de LI. Uma das professoras trabalha há mais de vinte e dois anos e a outra há mais de 

sete. A professora que trabalha há mais tempo possui duas especializações, uma em Língua 

Portuguesa e outra em Literatura Infantil. Já, a professora com menos tempo de atuação, 

estava terminando a especialização que, tem a LI como foco de seus estudos.  

A escola oferece dois períodos de estudo: matutino e vespertino, sendo que o 

vespertino possui duas turmas de alunos matriculados nas 8as séries e o período matutino com 

uma turma. As informações aqui lançadas se justificam para a análise dos registros, pois como 

sinalizamos anteriormente, a discursividade dos sujeitos podem trazer indícios das vozes 

destas professoras ou do próprio contexto escolar na qual estão inseridos.  

Após situarmos o leitor no contexto geográfico do campo da pesquisa e apresentarmos 

alguns relatos sobre o campo investigado, encerramos esta seção que abre espaço para 

falarmos dos sujeitos que fazem parte desta investigação. 

2.4 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

Do total de 260 alunos matriculados na EEB Francisco de Araújo Brusque entre as 5as 

e 8as séries do EF optamos por trabalhar somente com os alunos das 8as séries. As séries são 

nomeadas na escola por 8ª I, 8ª II e 8ª III e as três turmas estão distribuídas em dois turnos: a 
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8ª I no período matutino com 36 sujeitos e no período vespertino a 8ª II com 21 sujeitos e a 8ª 

III com 22 sujeitos. Por a escola ter somente essas três turmas, realizamos a pesquisa com 

todos os alunos, até porque não queríamos discriminar nenhuma 8ª série.  

Do total de 79 sujeitos, contamos com as respostas de 76 deles ao questionário 

distribuído em sala (Apêndice E), porque três alunos faltaram às aulas. Os procedimentos que 

adotamos frente às turmas foi o de primeiro nos apresentar, explicar do que se tratava o 

trabalho, que era uma pesquisa do Mestrado em Educação na qual estávamos inseridas. 

Falamos da importância de suas contribuições ao responderem o questionário e ao final de 

todo o discurso, lançamos o convite aos sujeitos para que participassem da pesquisa. Amorim 

(2004, p. 16, grifo da autora) expressa que “não há trabalho de campo que não vise ao 

encontro com um outro, que não busque um interlocutor” e, mesmo num breve momento de 

interlocução com todas as 8as séries, todos os sujeitos aceitaram a participar do trabalho, sem 

restrições. Adotamos como procedimento metodológico, preservar a identidade dos sujeitos 

que, ao saberem desse procedimento, se sentiram visivelmente à vontade para começar a 

escrever. O diário de campo apresenta a seguinte nota deste momento: “Os alunos ficaram 

eufóricos ao saberem que seus nomes seriam mantidos em sigilo” (nota do diário de campo de 

17/04/2008 com alunos da 8a II).  

Diante do contentamento dos sujeitos ao estarem à vontade para responderem às 

perguntas sem se identificar, pudemos perceber, em seus comportamentos, a emoção e 

motivação para responderem ao questionário. Nós, por outro, ao nos posicionarmos como 

pesquisadora, diferentemente da reação deles, nos voltamos para a responsabilidade que 

teríamos em compreender e interpretar os registros, ou seja, “objeto falante” que os sujeitos 

nos apresentariam, pois, “nas ciências humanas, o objeto é não somente falado e atravessado 

pelo texto, mas ele é texto. Texto a explicar e a interpretar, ele é objeto falante” (AMORIM, 

2004, p. 187, grifos da autora). 

Por estarmos lidando com um número considerável de sujeitos, que em resposta a 

quatro perguntas do questionário, somam - se 304 registros para análise, mais uma vez 

resolvemos fazer outro recorte e trabalharmos com 15 sujeitos. Pensamos que 76 seria um 

número considerável e tentar administrar os 304 registros do questionário nos parecia 

inviável, até porque, nossa intenção não é uma pesquisa quantitativa, mas sim uma pesquisa 

qualitativa que está preocupada em interpretar e tentar compreender com mais profundidade 

os registros que seriam trabalhados, sendo assim, resolvemos separar cinco sujeitos de cada 8ª 

série que foram escolhidos aleatoriamente. Partimos do mesmo princípio da situação anterior 

de não discriminarmos nenhum registro, ou pior, o de não cairmos na armadilha de 
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previamente selecionarmos dizeres que nos fossem convenientes discutir, fazendo da análise, 

um trabalho artificial e fora dos nossos propósitos. Ao fazermos o recorte, separarmos os 

cinco primeiros sujeitos que estavam em cada “pilha” das três 8as séries, para assim, 

contemplarmos os dizeres dos quinze sujeitos que contribuíram com este trabalho. Por 

questões éticas e de privacidade, optamos por chamar os sujeitos que constituem o corpus da 

pesquisa por nomes fictícios, e que se apresentam ao leitor com sendo:  

SÉRIE NOME IDADE TRABALHA 

Ana Flávia 14 Anos Sim 

Denis 13 Anos Não 

Fernanda 13 Anos Não 

Hellen 13 Anos Não 

     
 
               8ª I 

Thais 14 Anos Não 

Andréia 16 Anos Não 

Cristina 13 Anos Não 

Diana 15 Anos Não 

Diego 14 Anos Não 

 
 

               8ª II 

Túlio 15 Anos Sim 

      Alexandre 13 Anos Não 

Andreza 14 Anos Não 

Brenda 13 Anos Não 
Carlos 13 Anos Não 

               8ª III  

Elaine 16 Anos Sim 
Quadro 2: Sujeitos que constituem o corpus da pesquisa 
Fonte: Dados sumarizados pela pesquisadora. 

Sabemos da importância em justificarmos as escolhas dos sujeitos participantes da 

pesquisa, até porque estamos trabalhando com uma pesquisa científica. A escolha dos sujeitos 

de 8as séries do EF se justifica porque são alunos que já possuem um contato com a língua 

desde a 5as série, ou seja, de no mínimo, quatro anos no aprendizado da LI. Pressupomos que, 

por estarem na última série do EF, tragam discursos que colaboram com a pesquisa quanto ao 

ensino/aprendizagem da LI no contexto escolar. Outra justificativa está na testagem do 

projeto-piloto, que mostrou que os sujeitos das 8as séries que visitamos, se mostraram atentos 

quanto à apresentação do trabalho e dos propósitos para a visita à escola, além do mais, após a 

análise dos enunciados verificamos algumas categorias como: bens simbólicos, a língua como 

instrumento linguístico para o futuro e tecnologia. 
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“A teoria enunciativa da linguagem de Bakhtin permite considerar a observação numa 

perspectiva discursiva, dialógica e polifônica, compreendendo que o campo nos confronta 

com eventos de linguagem marcados pela interlocução” (FREITAS et al, 2003, p. 34). 

A seguir, apresentamos o instrumento de coleta que utilizamos para a obtenção da 

materialidade linguística dos sujeitos participantes da pesquisa, que contribuiu para tentarmos 

compreender a linguagem que circula no campo de pesquisa. 

2.5 O QUESTIONÁRIO COMO INSTRUMENTO DE COLETA DE REGISTROS 

Utilizamos para a pesquisa, como instrumento de coleta, o questionário, como 

anteriormente algumas vezes já mencionamos; esta opção se confirmou, a partir do primeiro 

projeto-piloto (Apêndice A) pois, na ocasião, os alunos responderam algumas perguntas 

pessoais e uma pergunta semi-estruturada.  A partir desta experiência, ampliamos um pouco 

mais o instrumento, de uma para quatro perguntas abertas e de início, mantivemos algumas 

perguntas pessoais (Apêndice E). As perguntas foram as seguintes: 

• O que significa, para você, aprender a língua inglesa na escola? 

• Na sua opinião, por que a língua inglesa é ensinada nas escolas? 

• Como está o seu inglês? 

• Preencha como quiser: 

A língua inglesa...  

O questionário, como instrumento de coleta para os registros, nos auxiliou a 

mantermos o foco das perguntas apresentadas para os sujeitos, vinculados aos objetivos que 

tínhamos para a pesquisa. Em concordância com os dizeres de Cervo e Bervian (2002, p. 48) 

encontramos que: 

É necessário que se estabeleça, com critérios, quais as questões mais importantes a 
serem propostas e que interessam ser conhecidas, de acordo com os objetivos. 
Devem ser propostas perguntas que conduzam facilmente às respostas de forma a 
não insinuarem outras colocações. 

Para uma investigação qualitativa-interpretativa, o questionário como instrumento de 

coleta nos aproxima do sujeito, no sentido que sua materialidade linguística e seus sentidos se 

apresentam nos textos, o que facilita uma investigação mais de perto daquilo que se tem de 

concreto. Os textos, por outro lado, tornam-se instrumentos do sujeito, que passaram a 
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apresentar os sentidos na sua discursividade textual e a nos relatar a sua realidade, suas 

experiências, os seus medos e sentimentos. 

Para Cervo e Bervian (2002, p. 48), o questionário “possui a vantagem de os 

respondentes se sentirem mais confiantes, dado o anonimato, o que possibilita coletar 

informações e respostas mais reais (o que pode não acontecer com as entrevistas)”. A partir 

dessa leitura, percebemos que nossos caminhos acertadamente se delineavam, porque 

estávamos fazendo uso de um instrumento de coleta no qual percebemos que os sujeitos 

estavam confiantes, mantivemos o anonimato de todos e, como observado no projeto-piloto o 

questionário nos trouxe mais materialidade linguística para a análise do que as entrevistas que 

fizemos. Ao lermos os dizeres dos autores, entendemos que o questionário nos aproxima da 

discursividade do sujeito e da sua heterogeneidade, com a vantagem de ser um instrumento de 

fácil aplicação, permitindo ao pesquisador observar regularidades nos registros. Segundo 

Bogdan e Biklen (1994, p. 221, grifo dos autores):  

À medida que vai lendo os dados, repetem-se ou destacam-se certas palavras, frases, 
padrões de comportamento, formas dos sujeitos pensarem e acontecimentos. O 
desenvolvimento de um sistema de codificação envolve vários passos: percorre os 
seus dados na procura de regularidades e padrões bem como de tópicos presentes 
nos dados e, em seguida, escreve palavras e frases que representam estes mesmos 
tópicos padrões. Estas palavras ou frases são categorias de codificação. 

Outro instrumento de coleta que também nos acompanhou foi o diário de campo, que a 

seguir apresentamos ao leitor. 

2.5.1 Diário de campo 

O diário de campo, durante toda a pesquisa de campo, serviu como um grande aliado 

ao nos permitir as observações, sentimentos e impressões do que víamos ou ouvíamos, 

cumprindo não somente uma função de registrar o momento, mas de material de apoio para 

consultas sempre que necessário. 

O trabalho com o diário de campo teve início no projeto-piloto em 2007 e voltou a 

campo em 2008 ao fazermos a segunda coleta no campo da pesquisa, colaborando na 

caminhada investigativa, “com o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, 

experiencia e pensa no decurso da recolha e reflectindo sobre os dados de um estudo 

qualitativo” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 150). Os dizeres dos autores esclarecem que as 

ações da pesquisadora que se repete no novo caminho investigativo, mas com outras 
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informações que ocorreram no campo de pesquisa com os sujeitos da EEB Francisco de 

Araújo Brusque em abril de 2008. O diário de campo serviu como auxiliar e foi utilizado para 

algumas anotações e, ao consultá-lo, nos remetemos ao passado, pois trazem à memória o 

momento daquelas observações.  

Terminada a apresentação metodológica da pesquisa, reservamos para o próximo 

capítulo lançar o olhar para o aporte teórico desta investigação, assim como a apresentação de 

alguns conceitos que se movimentam especificamente para o ensino/aprendizagem da LI.  

Ao leitor, novamente fazemos o convite de continuar as leituras e conhecer os autores 

que fundamentam e contribuem com o trabalho.  
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3 REFLEXÕES TEÓRICAS 

 
Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente 
os empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos 
neles a nossa individualidade (onde isso é possível e 
necessário), refletimos de modo mais flexível e sutil a situação 
singular da comunicação; em suma, realizamos de modo mais 
acabado o nosso livre projeto de discurso. (BAKHTIN, 2003, 
p. 285, grifo do autor). 
 

A citação de Bakhtin para iniciarmos este capítulo sinaliza que, quanto mais pudermos 

compreender o outro/sujeito seja, na fala, na escrita, nos gestos, ou no “objeto falante”, como 

já nos referimos anteriormente, mais próximos estaremos dos caminhos que privilegiam a 

análise dos registros e a compreensão dos discursos dos sujeitos para os sentidos do 

ensino/aprendizagem da LI no contexto escolar.  

Primeiramente pensamos em uma organicidade para compor um quadro de teóricos 

que trouxesse fundamentos e clareza dentro do qual nosso trabalho se movimenta, para assim, 

como diz Bakhtin na citação acima, realizarmos “[...] de modo mais acabado o nosso livre 

projeto de discurso” nas discussões dos registros. 

Como nossa base teórica está ancorada na teoria da enunciação, pensamos ser coerente 

trazer para este capítulo uma contextualização do período social, político e cultural em que 

viveu Bakhtin, com base na obra de Clark e Holquist (1998). Objetivamos, com a 

apresentação, compreender com maior amplitude como um dos maiores pensadores do século 

XX viveu e em quais situações escreveu seus trabalhos que contribuem para os mais variados 

campos de pesquisa como: semiótica, teoria literária, teoria linguística, antropologia, 

psicologia e estudos da comunicação. As obras de Bakhtin conquistam, até os dias de hoje, 

crescente reconhecimento e a riqueza de suas obras traz contribuições para nosso trabalho ao 

discutirmos os conceitos da pesquisa.    

3.1 BAKHTIN: HISTÓRIA E VIDA   

Mikhail Mikháilovitch Bakhtin nasceu em Orel, ao sul de Moscou (na época 

Moscovo-capital da Rússia) em 16 de novembro de 1895. Aos nove anos, passou a morar em 
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Vilno, a capital da Lituânia, devido à transferência do pai por motivo de trabalho. Nesta 

cidade, a família de Bakhtin morou por mais seis anos e, segundo Clark e Holquist (1998,     

p. 49): “O que impressionou Bakhtin, ao chegar a Vilno, vindo da província russa, não foi 

apenas a variação arquitetônica, mas também a colorida mistura de línguas, classes e grupos 

étnicos”. A cidade de Vilno, para Bakhtin, foi a condição ideal para uma revolução linguística 

e intelectual, pois estava a volta de diferentes grupos de línguas como: o russo (língua oficial), 

alemão, grego, latim e outros dialetos regionais. Naquele período, Bakhtin experimentou uma 

cultura com “[...] grande entremescla dos diferentes grupos religiosos e etnias” (CLARK e 

HOLQUIST, 1998, p. 50) como de judeus, alemães, poloneses ou lituanos.  

Quando estava com quinze anos, novamente seu pai foi transferido, desta vez para 

Odessa, cidade em que Bakhtin terminou seus estudos secundários. Em 1913, já com a idade 

de dezoito anos, entrou na universidade local de São Petersburgo (depois Petrogrado) para 

estudar filologia clássica, que o fez por um ano. Pouco tempo depois, se matriculou nos 

estudos clássicos da Faculdade Filológico-Histórica na capital czarista e, durante seus anos na 

universidade do período de 1914 a 1918, Bakhtin veio a sofrer com a Primeira Guerra 

Mundial (1914) e, na sequência, com as duas revoluções de 1917.  

As duas primeiras décadas do século XX, na Rússia, foi um período de grandes 

turbulências e de movimentos políticos, estéticos e religiosos. 

A Revolução, que coincidiu mais ou menos com o ingresso de Bakhtin na vida 
adulta, não o impeliu a um prematuro estabelecimento como autor ou professor, algo 
que aconteceu a muitos jovens da província. Ele não desfrutou da “ração acadêmica” 
nem encontrou lugar em alguma das instituições de estudos superiores onde pudesse 
lecionar ou publicar. Para Bakhtin, a primeira década pós-revolucionária foi a de 
uma longa luta, quer para ganhar o sustento, quer para divulgar os seus pontos de 
vista. Esta luta ocorreu em parte porque não era agressivo nem prático, mas 
principalmente porque estava, como os soviéticos diziam, em “descompasso com 
sua época” (nesozvucen èpoxe). (CLARK e HOLQUIST, 1998, p. 64, grifos dos 
autores).    

Após a revolução de 1917, Bakhtin passou a viver por dois anos na cidade de Nevel 

onde lecionou, fazia parte do conselho da escola e se envolveu com um círculo filosófico. 

Segundo Clark e Holquist (1998, p. 65), em seus encontros, os membros do Círculo discutiam 

sobre: 

[...] uma obra importante no campo da filosofia, “dos antigos gregos até Kant e 
Hegel” ou um trabalho contemporâneo ou um texto de um pensador religioso como 
Santo Agostinho, Vladímir Solovióv ou Viatchesláv Ivanov. Era uma época de “chá 
forte e conversa até o amanhecer”. 
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A partir dos encontros, se formou o Círculo de Bakhtin (Nevel, 1919) por um grupo 

multidisciplinar de intelectuais russos estudiosos e interessados sobre os estudos literários, 

culturais e assuntos relacionados à filosofia. O grupo multidisciplinar se reuniu regularmente 

entre 1919 a 1929, primeiramente em Nevel e depois em Vitebsk em São Petersburgo (na 

época rebatizada de Leningrado).  

 Fizeram parte deste Círculo, pessoas de diversas formações e de diferentes atuações 

profissionais. Entre outros pensadores do Círculo, podemos citar: o filósofo Matvei Isaiévitch 

Kagan, o biólogo Ivan Ivanovich Kanaiev, a pianista Maria Veniaminovna Iudina, o professor 

e também estudioso de literatura Lev Vasiliévitch Pumpiânski, o lingüista, professor e às 

vezes musicólogo Valentin Nikolaiévitch Voloshinov, o jornalista literário e burocrata da 

cultura Pável Nikolaevich Miedviédiev e o especialista de literatura, filólogo e filósofo 

Mikhail Mikhailóvich Bakhtin que mais nos interessa neste estudo. Estes três últimos 

pensadores trouxeram idéias inovadoras para a época, particularmente sobre arte e ciências 

humanas (CLARK e HOLQUIST, 1998). 

Bakhtin passou por vários períodos de estudos, debates, interlocuções, publicações e 

não publicações de seus textos para chegar à evolução que alcançou em seus escritos, que se 

apresenta numa profusão de assuntos, de vocabulário, idéias e até mesmo disfarces autorais 

que inclui Voloshinov, Kanaiev ou Miedviédiev. Clark e Holquist (1998, p. 31) relatam que 

Bakhtin passou por três fases: 

Houve uma fase filosófica entre 1918 e 1924 aproximadamente, quando, sob pesada 
influência do neo-Kantismo e da fenomenologia, tentou pensar cabalmente uma 
compreensiva filosofia própria. Entre 1925 e 1929, começou a afastar-se da 
metafísica e entrar em diálogo com movimentos intelectuais então em curso, como o 
freudismo, o marxismo soviético, o formalismo, a linguística e até a fisiologia. No 
terceiro período, durante os anos de 1930, Bakhtin procurou uma poética histórica 
na evolução do romance. E, finalmente, nas décadas de 60 e 70, retornou à 
metafísica a partir de uma nova perspectiva da teoria social e da filosofia da 
linguagem. 

Em 1921, Bakhtin se encontrava enfermo e contou com os cuidados de Elena 

Aleksandrovna que viera a ser sua esposa naquele mesmo ano. A situação para Bakhtin não 

estava ao seu favor, assim como, também não estava para a Rússia, que passava por um 

período politicamente conturbado, o que forçou Bakhtin a viver em Leningrado do período de 

1924 a 1929 com o apoio de sua esposa. Foram dias difíceis e de desemprego devido às 
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suspeitas decorrentes de suas atividades religiosas e de sua doença óssea6 (osteomielite) que o 

perturbava.  

Bakhtin, em 1929, foi preso sob várias acusações, entre elas, por seu envolvimento 

indireto com outros pensadores do círculo religioso-filosófico “Volkresenie” que discutiam 

assuntos relacionados à religião e crime socrático de “corromper os jovens” com suas idéias 

burguesas nas aulas dadas nos cursos pastorais (CLARK e HOLQUIST, 1998). Por 

interferência e pedido de clemência, Iudina e seus contatos com pessoas influentes da política 

e autoridades de Moscou conseguiram livrar Bakhtin do cárcere, com a alegação do seu 

precário estado de saúde, conseguindo, assim, que a doença o livrasse de situações piores.  

No começo de 1930, Bakhtin e sua esposa partiram para o exílio em Kustanai, uma 

cidade agrícola no Cazaquistão ao sul da Sibéria, lugar onde a vida cultural e número de 

habitantes eram mínimos. Por estarem exilados, sem permissão para sair da cidade e proibido 

de dar aula, Bakhtin somente conseguiu emprego um ano depois, já Elena, logo que chegou à 

cidade, trabalhou na função de guarda-livros, caixa e como balconista na livraria da cidade. O 

primeiro emprego de Bakhtin foi com cálculos do plano econômico e como consultor de 

planejamento junto ao conselho do Distrito. Em 1934, sua pena oficialmente chega ao fim, 

mas mesmo assim, os Bakhtin permaneceram em Kustanai devido às dificuldades daqueles 

anos e por Bakhtin estar sem licença para voltar a residir em Leningrado.  

Em 1936, Bakhtin recebeu permissão de passar dois meses de férias em Leningrado e 

seu encontro com Miedviédiev lhe rendeu por indicação do amigo um emprego para lecionar 

no Instituto Pedagógico da Mordóvia, na cidade de Saransk - província russa.  

Os efeitos do Grande Expurgo e medo de ser novamente preso, Bakhtin e sua esposa 

se mudam para a cidade de Savelovo, próximo a Moscou em 1937, após pedir demissão no 

Instituto Pedagógico. Na nova cidade, a situação passou a ser mais árdua, porque ambos não 

tinham emprego e quase morreram de fome, se não fosse a ajuda de amigos e familiares que 

enviavam dinheiro; além do mais, a perna direita de Bakhtin piorara muito, a ponto de 

amputá-la em1938 e ter de passar dois meses no hospital para se recuperar da cirurgia.  

Apesar dos difíceis anos de pós-guerra na cidade de Savelovo, para Bakhtin foi um 

período altamente produtivo para suas escritas, por não dispor de emprego fixo e viver em 

uma cidade que estava bem abastecida de livros. Enquanto esteve em Savelovo, Bakhtin 

contava com o empréstimo de livros trazidos por Kanaiev da Biblioteca Lênin, em Moscou.  

                                                 
6 Aos dezesseis anos na cidade de Odessa, Bakhtin apresentou a primeira manifestação da osteomielite, uma 
moléstia extremamente dolorosa, que o atormentou até o fim de sua vida (CLARK e HOLQUIST, 1998, p. 54). 
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Mesmo com as provações de subsistir exilado, das constantes migrações, passar por 

duas Guerras Mundiais e ter uma precária condição de saúde, Bakhtin nunca deixou de ler, 

escrever ou se envolver em grupos de pensadores para uma interlocução e discussão de idéias. 

Em cada lugar que passou, seja nas cidades, nos hospitais e até mesmo quando esteve preso, 

sempre tirou tempo ou proveito para escrever algo novo, retomar as escritas ou acrescentar 

novas informações do que estava em construção. As interlocuções culturais e as constantes 

produções de escrita faziam parte do seu “tumultuado” cotidiano. 

Após a Segunda Guerra Mundial (1941), a Rússia vivia outro período histórico de 

grande destruição pelos ataques nazistas. Frente a essas dificuldades, Bakhtin novamente foi 

prejudicado em sua carreira profissional e teve que protelar a publicação do livro sobre o 

romance pedagógico e sua defesa da dissertação intitulada “Rabelais na História do 

Realismo” (CLARK e HOLQUIST, 1998).   

Bakhtin mesmo não sendo formalmente aluno de pós-graduação, ousou e apresentou 

sua dissertação/tese para doutoramento no Instituto Górki de Literatura Mundial em Moscou. 

Segundo Clark e Holquist (1998), Bakhtin encontrou dificuldades para sua defesa, entre elas, 

podemos citar: o período de devastação ocasionado pela guerra na Rússia em 1946; o 

bombardeio que atingiu o prédio onde abrigava todos os arquivos da Instituição, inclusive o 

original da dissertação de Bakhtin; a objeção para o título de doutor manifestado por três 

acadêmicos que participavam da defesa que alegaram como impedimento a blasfêmia e 

desdém ao dogma no trabalho apresentado e a audiência em 9 de maio de 1947, após revisão 

do trabalho com o comitê que apresentaram apreensões, tais como: 

O senhor ignorou por completo a concepção [da novela de Rabelais] e seu lado 
ideológico e isto dá a seu trabalho um caráter formalista [um termo de repúdio]. O 
senhor se concentra de forma quase exclusiva no assim chamado realismo 
folclorístico de Rabelais, em cenas e imagens de caráter cruamente fisiológico [...] 
com semelhante abordagem o senhor diminuiu o estilo realista de Rabelais de 
maneira quase insuportável. Objetaram também ao modo como Bakhtin traçava 
paralelos entre Rabelais e Gógol, ignorando o conteúdo ideológico e a significação 
nacional da obra de Gógol, ao focalizar suas “imagens e cenas que envolvem o 
bobo”. (CLARK e HOLQUIST, p. 339, grifos dos autores). 

Não se sabe exatamente o que aconteceu após essa defesa, mas se tem conhecimento 

que a revista local fazia críticas ao Conselho Acadêmico do Instituto por atitude irresponsável 

e antigovernamental na reavaliação de dissertação; entre as críticas a avaliações, aproveitaram 

para citar a de Bakhtin.  

Sua defesa não aconteceu num momento favorável ou de tolerância e, mesmo 

recebendo de início elogios e recomendação para o grau de doutor por parte de três membros 
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da banca, foi lhe ao final, concedido tão somente a aprovação unânime para o grau de 

Candidato (menor graduação) que lhe fora efetivamente reconhecido o título em 2 de junho de 

1952. Chateado com o título que recebeu, Bakhtin retorna a Saransk como catedrático no 

Instituto Pedagógico e retoma sua atividade docente e de chefe modelar do departamento 

universitário soviético.  

Em Saransk, Bakhtin viveu seus melhores anos na vida adulta, estava reconhecido 

profissionalmente, tinha estabilidade financeira, assegurado materialmente e na cidade era 

uma celebridade. Apesar das más condições de suas pernas, participava de conferências, 

solenidades e viagem para as cidades de Moscou e Leningrado a trabalho ou como convidado.  

A partir de 1950, iniciava-se uma fase política no cenário nacional da Rússia, período 

que as injustiças foram revistas, presos políticos foram libertados, exilados foram reabilitados, 

sentenças foram revogadas e os que estavam proibidos de viver nas principais cidades, 

receberam autorização para voltar, as pessoas voltaram a ser empregadas e começaram a 

permitir publicações de trabalhos (CLARK e HOLQUIST, 1998). A situação de Bakhtin 

passou a melhorar em 1954, quando ainda em Saransk, ao lecionar, alcançou o cargo de Chefe 

do Departamento de Literatura Russa e Estrangeira no Instituto Pedagógico Polejaiev 

(posteriormente Universidade Ogarev de Mordóvia).   

A sobrecarga de trabalho fez com que Bakhtin não produzisse como de costume e 

passou, por um período de obscuridade, até ser redescoberto em fins da década de 50 por 

doutorandos da Universidade de Moscou (anteriormente Instituto Górki que Bakhtin 

trabalhou). Sua redescoberta se deu quando os graduandos, ao fazerem pesquisas nos arquivos 

da Universidade, se depararam com o texto sobre Dostoiévski que nunca havia sido discutido 

anteriormente. Os doutorandos Bocharov, Gachev e especialmente Kojinov se empenharam 

para tirar Bakhtin da então obscuridade. Em 1960, os estudantes não estavam convencidos de 

serem passivamente ouvintes ou discípulos de Bakhtin, sendo assim, os três doutorandos e 

amigos passaram a se envolver para a possibilidade da republicação do livro sobre a novela 

dostoievskiana com algumas correções.  Kojinov, o mais zeloso dos três, em especial lutou e 

relutou para republicação do livro que foi aceito em 1963. Antes mesmo da publicação do 

livro sobre Dostoiévski, Kojinov trabalhava para também publicar a dissertação sobre 

Rabelais que se encontrava esquecida nos arquivos no Instituto Górki. Para viabilizar a 

publicação (em livro) da dissertação em 1965, Bakhtin e Kojinov, após reflexões, acharam 

conveniente omitir um capítulo do trabalho e uma análise, assim o fizeram e conseguiram a 

publicação.  
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Em 1966, os problemas de saúde novamente voltaram a assolar o casal, Bakhtin teve 

enfisema pulmonar e sua perna continuava a perturbar. Para piorar, os problemas cardíacos, 

que Elena já vinha enfrentando, se manifestavam cada vez mais. Com o declínio da saúde de 

ambos, a ponto de torná-los quase incapazes de ajudar um ao outro, em 1969, necessitaram 

ser internados. Com a ajuda de pessoas influentes Bakhtin e Elena foram internados no 

hospital do Krêmlin numa ala destinada a pacientes do Terceiro Mundo. Os Bakhtin não 

puderam permanecer hospitalizados por muito tempo, até porque, o hospital era de prestígio e 

reservado para pessoas altamente colocadas na sociedade. Enquanto o casal permaneceu em 

tratamento e recuperação era perceptível o desalinho dos dois com a realidade do local. Após 

sete meses de restabelecimento e moradia, eles tiveram que deixar o hospital e como não 

tinham para onde ir, por sugestão de uma enfermeira, o casal foi levado para um asilo de 

velhos em Grivno (próximo a Moscou) em 1970 e lá, Bakhtin completou seu septuagésimo 

quinto aniversário. Para Elena, os problemas cardíacos após sua estada no asilo pioraram e ela 

foi levada para o hospital mais próximo onde veio a falecer em 1971 com 71 anos e após 50 

anos de casamento. 

Depois da morte da amada que lhe causou grande tristeza, Bakhtin quis sair do asilo 

(1971) e passou a morar por algum tempo na Casa da Criatividade em Peredelkino, em 

Moscou, por ter aceitado o convite em tornar-se membro da União dos Escritores. Na 

verdade, a moradia e clínica médica fizeram com que Bakhtin aceitasse a ser membro.  

Em 1972, ele deixou de ser residente de Saransk ao conquistar sua residência em 

Moscou que obteve com a ajuda de amigos. Bakhtin, com as economias que Elena deixara, 

comprou um bom apartamento de dois quartos que pagou à vista. Ali viveu com uma 

governanta que ficava em um dos quartos e as enfermeiras que cumpriam seus horários de 

trabalho para seus cuidados. Todos seus gastos e tratamento eram pagos com suas economias, 

aposentadoria e direitos autorais de suas obras.  

Em 1974, o estado de saúde declinava cada vez mais, a ponto de Bakhtin não poder 

mais trabalhar em seus escritos como sempre fizera. Em seus últimos dias, passou a receber 

medicações injetáveis mais fortes para dor, usou cilindro de oxigênio 24 horas por dia e 

estava na vigilância constante das enfermeiras até sua morte em 7 de março de 1975, aos 79 

anos de idade.  

Nos últimos vinte e cinco anos de sua vida, Bakhtin escreveu vários ensaios que mais 

tarde foram publicados sob o título Speech Genres and Other Late Essays. Entre as várias 

obras de Bakhtin ou obras que constam autoria de outros, podemos citar: Freudismo (Bakhtin; 

Voloshinov); O método formal nos estudos literários (Miedviédiev); A Cultura Popular na 
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Idade Média: o contexto de François Rabelais (Bakhtin); Questões de literatura e estética 

(Bakhtin); Problemas da poética de Dostoiévski (Bakhtin); Marxismo e Filosofia da 

Linguagem (Bakhtin; Voloshinov) e Estética da Criação Verbal (Bakhtin).  

O maior problema que Bakhtin apresenta a seus leitores não é a necessidade de 
assimilar um novo léxico exótico ou repensar quaisquer das categorias particulares 
do conhecimento. O difícil em Bakhtin é a exigência que seu modo de pensar faz ao 
nosso, a exigência de mudar as categorias básicas que a maioria de nós utiliza para 
organizar o próprio pensamento. A fim de conhecer Bakhtin, temos que modificar as 
habilidades que desenvolvemos para chegar a conhecer qualquer coisa ao nosso 
encontro com ele. (CLARK e HOLQUIST, 1998, p. 33, grifo dos autores). 

No Brasil, partes dos escritos de Bakhtin provavelmente foram divulgados no início 

dos anos 1970 com traduções para o francês, inglês, para o espanhol ou português. O primeiro 

título atribuído a Bakhtin, com tradução para o português foi Marxismo e Filosofia da 

Linguagem em 1977. No campo da educação, no Brasil, na década de 1970, muito pouco se 

dialogou com a obra de Bakhtin, porém nos anos 90 houve um aumento em seus estudos 

(FARIA FILHO, 2005).  

Vale ressaltar que, a Proposta Curricular de Santa Catarina: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio de 1998, conta com a leitura dos escritos de Bakhtin das obras: 

Marxismo e Filosofia da Linguagem (1988) e Estética da Criação Verbal (1992), obra que 

Bakhtin discute novas perspectivas para a investigação nas Ciências Humanas, e traz 

contribuições e conceitos que interessam para nossa pesquisa, principalmente quando se 

discute a linguagem e o sujeito social.  

Bakhtin considera o homem como um ser essencialmente social e histórico e, na 

relação com o outro, em uma atividade prática comum intermediada pela linguagem, se 

constitui e se desenvolve enquanto sujeito. Desse modo, o homem, à medida que constrói sua 

singularidade, atua sobre as condições objetivas da sociedade e, assim, as transforma. Para 

Bakhtin, a experiência discursiva de cada pessoa se forma e se desenvolve em constantes 

interações com os enunciados individuais alheios. 

Em suas obras, Bakhtin pode avançar teoricamente não só pela dedicação dos seus 

estudos, mas também pela inclusão da subjetividade, o levar em conta aspectos culturais e 

sócio-históricos no trato com a linguagem de forma a compreender o fenômeno lingüístico ao 

discutir o dialogismo. Notoriamente, os conceitos discutidos por Bakhtin como os de língua, 

linguagem, sujeito, dialogismo, sentido, enunciação, campo/esfera, palavra, ideologia, 

polifonia, heteroglossia/vozes, signos, alteridade e outros, fazem das suas obras um material 
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rico e, contribui para nossos estudos e análises dos registros no viés bakhtiniano de 

enunciação.  

Dentre os conceitos acima citados, trabalharemos com os conceitos de sujeito, 

linguagem, discurso, heteroglossia e ideologia ancoradas em especial nas obras de Bakhtin: 

Marxismo e filosofia da linguagem (2004) e Estética da criação verbal (2003). Em seguida, 

outros conceitos serão apresentados, mas fundamentados por outros autores que também 

fazem parte deste capítulo teórico.  

Das leituras realizadas nas obras de Bakhtin, é interessante dizermos que percebíamos 

uma arquitetura de diferentes elementos sobre a constituição do sujeito, que se apresentava de 

forma fluída e em constante articulação dialógica. A partir dessas reflexões, passamos a 

compreender a complexidade do pensamento bakhtiniano, configurado numa filosofia que 

tem a linguagem como elemento articulador que concebe o eu e o outro como 

inseparavelmente ligados, um sujeito habitado por muitas vozes.  

Ainda da leitura nas obras de Bakhtin, a cada conceito estudado como os acima 

citados, percebíamos que o autor apresentava os conceitos ora se conectando a um conceito e, 

ora se conectando a outros conceitos, o que percebíamos que não poderíamos compreender 

um sujeito sem linguagem, o discurso sem sujeito ou o discurso sem heteroglossia e assim por 

diante. A partir dessa observação, procuramos centrar nosso olhar para os conceitos que nos 

interessavam apresentar.  

A seguir, tentaremos elucidar estes conceitos que no próximo capítulo serão 

retomados para dar respaldo as nossas análises. 

3.1.1 Sujeito 

Inicialmente, gostaríamos de justificar o porquê do conceito de sujeito ser o primeiro a 

ser apresentado. Para lembrar ao leitor esta pesquisa trabalha com sujeito(s) e sabemos que 

sem eles esse trabalho não seria possível, sendo assim, nos questionamos: Quem é o agente 

responsável por todos os conceitos que se seguem? Mesmo sabendo que todos os conceitos 

são relevantes na teoria de Bakhtin, optamos em apresentar primeiramente o conceito de 

sujeito, porque para esse momento, facilitaria o alinhavar das compreensões obtidas com os 

estudos. Outra justificativa, parte das leituras realizadas nas obras de Bakhtin (2004 e 2003), 

ao depreendemos que o sujeito bakhtiniano, é visto no âmbito de uma arquitetônica e que 
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apresenta diferentes elementos que constituem o sujeito em sua fluida e situada identidade, 

em constante articulação dialógica e até mesmo de tensões.  

Para Bakhtin, o sujeito é um agente responsável por seus atos, constituído pelo outro e 

constituinte do outro. Nos escritos do Círculo de Bakhtin (2003), a noção de sujeito está 

intrinsecamente relacionado à sua concepção de língua, o que significa que os sujeitos não são 

passivos, inconscientes, tampouco autônomos e livres em relação à língua, mas sim, sujeitos 

dialógicos e responsáveis. Ainda nessa perspectiva, levando em conta a relação intrínseca 

entre língua e sujeito, a partir da idéia do dialogismo, o indivíduo se constitui na sua relação 

dialógica, como os outros indivíduos, e sua consciência, que é constituída ideologicamente, o 

caracteriza como um sujeito social, com enunciado único, singular e individual.  

A discursividade do sujeito resulta do processo no qual ele internaliza a linguagem e 

constitui-se como ser social, o que implica que não há um sujeito pronto, acabado, mas um 

sujeito que, no seu cotidiano, vai se completando e se construindo tanto nas suas falas como 

nas falas dos outros (BAKHTIN, 2004). Seguindo essa concepção de sujeito é que vamos 

olhar para o próximo conceito, o da linguagem. 

3.1.2 Linguagem 

Para o conceito da linguagem nos ancoramos na teoria de Bakhtin (2004), e 

apresentamos que o autor vê a linguagem dialógica e historicamente, e lança seu olhar para a 

relação entre o ser humano, a sociedade e a linguagem. Nos estudos realizados para a 

compreensão do conceito de linguagem, Bakhtin (2004) discute que a linguagem é condição 

essencial de constituição do sujeito. É pela linguagem que nos expressamos e construímos 

nossas interações sociais, nossas significações, nossos discursos e representações, o que nos 

leva a compreensão de que a natureza da linguagem é sociológica.  

Bakhtin (2004, p. 111, grifos do autor) ao discutir a linguagem e, em se tratando da 

interação, define que “a expressão comporta, portanto, duas facetas: o conteúdo (interior) e 

sua objetivação exterior para outrem (ou também para si mesmo)”. A construção da 

linguagem, como salienta o autor, se dá pela internalização da palavra alheia e pela inserção 

de uma compreensão de mundo. Com relação ao receptor (ouvinte ou leitor), segundo 

Bakhtin, as coisas vão funcionar também da mesma maneira, uma vez que o centro 

organizador da linguagem não está no sistema lingüístico, e sim no contexto de interação 

verbal.  
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Ao tratar a linguagem, Bakhtin (2004) teoriza que ela está impregnada de relações 

dialógicas, no mais alto grau e que sua natureza social, além disso, considera o dialogismo 

como a condição do sentido do discurso. Desta forma, o autor compreende a linguagem numa 

perspectiva de totalidade, integrada à vida humana, na qual a comunicação verbal não pode 

ser compreendida fora de sua ligação com uma situação concreta.  

Estes foram alguns apontamos que consideramos para o trabalho sobre a linguagem 

que abre espaço para discutirmos o próximo conceito, o de discurso, levando sempre em conta 

o que foi observado, tanto no conceito de sujeito, como o de linguagem.  

3.1.3 Discurso  

A discursividade resulta do processo no qual o sujeito internaliza a linguagem e 

constitui-se como ser social, o que implica que não há um sujeito pronto, acabado, mas o que, 

no seu cotidiano, se completa e se constrói tanto nas suas falas como nas dos outros. Como 

relação social, podemos trazer para a discussão a interação que é o centro de tudo, circunscrita 

na linguagem, sendo assim, compreendemos que o discurso se constrói na interação que é 

constitutivo dos sujeitos e da própria linguagem e dos enunciados individuais e dos outros. 

Bakhtin (2003, p. 294-295, grifo do autor) explica que: 

Nosso discurso, ou seja, todos os nossos enunciados (inclusive as obras criadas) são 
plenos de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, 
de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros 
trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, 
reelaboramos, e reacentuamos.  

O dialogismo, na concepção de linguagem para Bakhtin, se constitui através de uma 

reflexão multiforme, semiótica, filosófica, linguística e literária, em uma teoria interna do 

discurso. 

Com as leituras, observamos que o dialogismo torna-se o conceito que circunscreve 

todo o trabalho de Bakhtin, e é tido como o princípio constitutivo da linguagem, pois, 

segundo seus apontamentos, a linguagem está impregnada de relações dialógicas, o que 

considera o dialogismo como a condição do sentido do discurso. Já o diálogo aparece como 

uma forma de ligação entre a linguagem e a vida, permitindo que a palavra seja o próprio 

espaço no qual se confrontam os valores sociais. 
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Bakhtin fundamenta o dialogismo na negação da possibilidade de conhecer o sujeito 

fora do discurso que ele produz, já que só pode ser apreendido como uma propriedade das 

muitas vozes que ele enuncia por isso o caráter dialógico da linguagem é fundamental no 

processo de constituição do sujeito.  

Como já observado, o sujeito bakhtiniano é dialógico e seu conhecimento é 

fundamental no discurso que produz. O contexto complexo, em que o sujeito age, implica 

considerar o princípio dialógico, assim como os elementos sociais, históricos e outros que 

formam o contexto mais amplo do agir desse sujeito, considerando que o discurso é sempre 

um meio de interação humana. Parafraseando Bakhtin (2003), a alteridade define o indivíduo, 

visto que o outro é imprescindível para a concepção do sujeito, o que não seria possível 

pensar o sujeito fora das relações que o ligam ao outro. Na concepção do autor, o outro é 

ainda o outro discurso ou, se melhor pensarmos, os outros discursos que atravessam a fala 

numa relação interdiscursiva em que o mundo semiótico do sujeito é construído pelos outros.  

Diante dessas compreensões, o sujeito bakhtiniano não se constitui apenas pela ação 

discursiva, mas por todas as atividades humanas que oferecem espaços de encontros de 

constituição da subjetividade, pela construção de sentidos e, que a propósito, são dos sentidos 

que iremos tratar no próximo capítulo, bem como da análise dos registros.  

3.1.4 Heteroglossia: “plurilingüismo” 

Para o conceito de heteroglossia, iniciamos nossa busca para a compreensão do 

significado da palavra e encontramos que heteroglossia é a tradução de raznorecie que 

significa a diversidade social de tipos de linguagens, ou por assim dizer, a multidão de vozes 

que constituem o discurso. Essa diversidade é produzida por forças sociais tais como 

profissão, gêneros discursivos, tendências particulares e personalidades individuais. Em 

Houaiss7 (2001), encontramos heteroglossia como vozes socias e na etmologia que heter(o): 

vem do grego héteros, que significa diferente; glossias, que significa línguas.  

Já, nos escritos de Bakhtin, heteroglossia ou plurilinguismo são as diversas vozes e 

ideologias que dialogam em um texto (dialetos, jargões, etc.). Este termo foi lançado por 

Bakhtin em o Discurso no Romance, em 1934. O encontro sociocultural dessas diversas vozes 

e a dinâmica que aí se estabelece, vão se apoiar mutuamente, se contrapor, parcial ou 

                                                 
7 Dicionário eletrônico – Houaiss. Acesso em 09/05/2008. 
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totalmente, se diluir em outras, se parodiar, se arremedar, polemizar velada ou explicitamente 

e assim por diante.  

O plurilingüismo dialogizado pressupõe uma variedade de línguas/linguagens e, com 

isso, diferentes estruturas enunciativas se confrontam tendo em vista a diversidade de 

coerções nas relações sociais. A heteroglossia a que se refere Bakhtin (2004) são os diferentes 

discursos se relacionando dialogicamente através das diferentes abordagens de um mesmo 

tema, sob o ponto de vista de diferentes sujeitos, com liberdade de expressão e de participação 

deixando claras as diferenças sociais e as relações de poder.  

Para esse momento nos reportamos a Faraco (2006, p. 56, grifos do autor) que traz a 

seguinte explicação para heteroglossia:  

A multidão de vozes sociais caracteriza o que tecnicamente se tem designado de 
heteroglossia (ou plurilingüismo) – termo que, como veremos adiante, é muitas 
vezes tomado equivocadamente, em autores que fazem referência ao pensamento de 
Bakhtin, como equivalente a polifonia.  

Este autor, quando se refere à multidão de vozes, menciona a consciência falante 

presente nos enunciados e sua característica fundamental é que sempre carrega um juízo de 

valor, uma visão de mundo, pois o enunciado é composto por diferentes pontos de vista, ou 

seja, por meio de diferentes consciências falantes ou vozes. “Em outras palavras, ‘o 

verdadeiro ambiente de um enunciado’ é o plurilingüismo dialogizado (são as fronteiras) em 

que as vozes sociais se entrecruzam continuamente de maneira uniforme, processo em que se 

vão também formando novas vozes sociais” (FARACO, 2006, p. 57, grifos do autor). 

Faraco, para discutir o conceito da heteroglossia, parte dos escritos de Bakhtin da 

década 1930 na obra O discurso no romance. Bakhtin, em seu texto, apresenta o conceito de 

heteroglossia com um forte destaque à dinamicidade semiótica que, na obra, era chamada de 

heteroglossia dialogizada ou plurilinguismo dialogizado. Faraco aponta que Bakhtin 

importava-se menos com a heteroglossia e mais com a dialogização das vozes sociais, ou seja, 

com o encontro sociocultural e a dinâmica que essas vozes estabeleciam. A dinâmica dessas 

vozes ora vão se contrapor parcial ou totalmente, se apoiar, se interiluminar; ora vão se diluir 

em outras vozes, se parodiar, se arremedar, polemizar e assim por diante.  

Por ser o enunciado uma cadeia ininterrupta da comunicação sociocultural, o Círculo 

vê as vozes sociais como numa intrincada cadeia de responsividade, que provocam 

continuamente as muitas respostas, movendo o universo da cultura num grande diálogo. 

Nessa dialogicidade, Bakhtin apresenta três dimensões: todo dizer não pode deixar de orientar 
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o “já dito”; todo dizer é orientado pela resposta e todo dizer é internamente dialogizado, assim 

é que percebemos a dinâmica da criação ideológica. Segundo Faraco (2006, p. 61), “[...] é 

característica do pensamento do Círculo o contínuo reportar-se às práticas do cotidiano, 

valorizando-as como espaço em que já estão embutidas as bases da criação ideológica mais 

elaborada e as fontes da sua continua renovação [...]”.  

Segundo Faraco (2006) o Círculo de Bakhtin argumenta que, nas relações dialógicas, 

existem espaços de tensão entre os enunciados, ou seja, na responsividade, ao dizer, pode 

haver a recusa ou oposição a enunciados, à palavra de outrem e essa responsividade acontece 

a partir do encontro de posições avaliativas durante essas relações dialógicas.  

Após as leituras, compreendemos o diálogo como um espaço de luta entre vozes 

sociais, onde, na “guerra” dos discursos, atuam “forças centrípetas” que buscam impor uma 

certa centralização e “forças centrífugas”, aquelas que continuamente correm das forças 

centralizadoras, estas são forças que, nas entrelinhas, aparecem nos discursos dos alunos e que 

apontam para a existência de jogos de poder entre as vozes no combate dialogizado na esfera 

escolar.      

3.1.5 Ideologia 

A ideologia é um termo usado no senso comum8 que apresenta o sentido de conjunto 

de idéias, pensamentos, doutrinas, visões de mundo de um indivíduo ou de um determinado 

grupo de pessoas, orientado para suas ações sociais e, principalmente, políticas. 

A origem do termo ideologia  apareceu com o filósofo Destutt de Tracy, que criou a 

palavra e lhe deu o primeiro de seus significados: ciência das idéias. Posteriormente, essa 

palavra ganharia um sentido pejorativo quando Napoleão chamou Destutt de Tracy e seus 

seguidores de "ideólogos" no sentido de "deformadores da realidade". No entanto, os 

pensadores da Antiguidade clássica e da Idade Média já entendiam ideologia como o conjunto 

de idéias e opiniões de uma sociedade. Na continuidade para com varreduras do termo 

ideologia, novamente encontramos a ideologia como ciência proposta pelo filósofo francês 

Destutt de Tracy (1754-1836) nos parâmetros do materialismo iluminista, que atribui à origem 

das idéias humanas às percepções sensoriais do mundo externo.  

                                                 
8 O senso comum permite ao homem estruturar sua forma de pensar, de planejar, de visualizar e de entender o 
seu entorno ou a realidade em que está inserido, funcionando como parâmetro, construído e ordenado a partir de 
"teias de significados" que os homens tecem em interações com seus pares, o que Geertz (1989, p. 116, grifo do 
autor) denomina de cultura. 
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A ideologia, segundo Karl Marx, pode ser considerada um instrumento de dominação 

que age através do convencimento (e não da força), de forma prescritiva, alienando a 

consciência humana e mascarando a realidade. Ideologia no pensamento marxista 

(materialismo dialético) é um conjunto de proposições elaborado, na sociedade burguesa, com 

a finalidade de fazer aparentar os interesses da classe dominante com o interesse coletivo, 

construindo uma hegemonia daquela classe. A manutenção da ordem social requer, dessa 

maneira, menor uso da violência. A ideologia torna-se um dos instrumentos da reprodução do 

status da própria sociedade. No marxismo, a totalidade das formas de consciência social 

abrange o sistema de idéias que legitima o poder econômico da classe dominante (ideologia 

burguesa) e o conjunto de idéias que expressa os interesses revolucionários da classe 

dominada (ideologia proletária ou socialista); sistema de idéias (crenças, tradições, princípios 

e mitos) interdependentes, sustentadas por um grupo social de qualquer natureza ou dimensão, 

as quais refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses e compromissos 

institucionais, sejam estes morais, religiosos, políticos ou econômicos; conjunto de 

convicções filosóficas, sociais, políticas etc. de um indivíduo ou grupo de indivíduos.  

O termo “ideologia” é amplamente utilizado, sobretudo, por influência do pensamento 

de Marx, na filosofia e nas ciências humanas e sociais em geral, significando o processo de 

racionalização e autêntico mecanismo de defesa dos interesses de uma classe ou grupo 

dominante que tem, por objetivo, justificar o domínio exercido e manter coesa a sociedade, 

apresentando o real como homogêneo, a sociedade como indivisa, permitindo com isso evitar 

os conflitos e exercer a dominação.  

Os estudos de Bakhtin e seu Círculo tomam como ponto de partida para o estudo da 

ideologia, a conexão desta com o estudo da linguagem, utilizando o viés marxista. Voloshinov 

um dos pensadores do Círculo, no texto “Que é a linguagem”, escrito em 1930 cunhou uma 

definição de ideologia: “Por ideologia entendemos todo o conjunto de reflexos e das 

interpretações da realidade social e natural que tem lugar no cérebro do homem e se expressa 

por meio de palavras [...] ou outras formas sígnicas9” (BRAIT, 2007, p. 169). 

Para Bakhtin, o social e o ideológico não se opõem ao individual, mas ao natural. 

Nesse caso, a ideologia não se opõe ao indivíduo, uma vez que ele constitui tanto a realidade 

social quanto a psíquica, mas opõe-se ao natural. Mesmo a autoconsciência é um fenômeno 

                                                 
9 V. N. Voloshínov, “Que é linguagem”, em A. Ponzio, La revolución bajtiniana: El pensamiento de Bajtín y la 
ideologia contemporânea, Madrid, Cátedra, 1998, p. 107. 
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ideológico, social e histórico, uma vez que é condicionada por fatores exteriores. Dessa 

maneira: 

Todo produto da ideologia leva consigo o selo da individualidade do seu ou dos seus 
criadores, mas este próprio selo é tão social quanto todas as outras particularidades e 
signos distintivos das manifestações ideológicas. Assim, todo signo, inclusive o da 
individualidade, é social. (BAKHTIN, 2004, p. 59). 

Bakhtin (2003) apresenta sua visão de que o ideológico contém significado, remetendo 

a algo que está situado fora de si, até porque o autor escreve que a enunciação está 

impregnada de conteúdo ideológico. Na verdade, para Bakhtin (2004) o conteúdo ideológico 

não compreende as palavras materializadas, mas o que elas dizem, portanto, se 

recapitularmos, compreendemos que tudo que é significado é ideológico, portanto sem signos 

não existe ideologia. Portanto, a palavra seria o palco de uma “arena de luta”, em que as 

ideologias vão sendo constituídas nas tessituras sociais e acabam refletidas e refratadas, a isso 

também se inclui que os signos da língua também devem ser vistos como uma arena de luta, e 

não como unidades lexicais fixas, denotativas e transparentes. 

A partir destas reflexões, percebemos que Bakhtin e seu Círculo trouxeram 

contribuições relevantes para refletirmos sobre a produção de sentido nos espaços discursivos 

sociais, pois, o dialogismo, a ideologia e a heteroglossia são conceitos que transformam 

significativamente a compreensão sobre a constituição do sujeito de linguagem e, 

conseqüentemente, sobre a produção do conhecimento.  

Trabalhar num caráter dialógico é ampliar as perspectivas dos sentidos apresentado 

pelos sujeitos para o ensino/aprendizagem da LI no contexto escolar o que possibilita 

compreendermos os enunciados apresentados pelas diversas vozes que circulam na escola. 

Como nossa pesquisa se desenvolve na esfera escolar, consideramos ser relevante para 

a próxima seção apresentarmos algumas discussões quanto ao conceito de aprendizagem, e 

faremos aproximações com o ensino e a aprendizagem da LE. 

3.2 APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ESTRANGEIRA E CONCEITOS QUE PERMEIAM 

O ENSINO  

Por trabalharmos com a temática da LI sentimos a necessidade de apresentar e definir 

alguns conceitos que emergem dos enunciados analisados dos sujeitos desta pesquisa e que se 

movimentam entre aprendizagem, linguagem, aquisição e discursos.  
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Traremos alguns conceitos ancorados principalmente na teoria de Gee (2005) e 

Vygotsky (1998), que são autores que levam em conta a visão histórico-cultural do processo 

de ensino e aprendizagem, assim como Bakhtin o faz. Discutir os conceitos acima, exige 

cuidados para que o trabalho apresente coesão, não só no que diz respeito aos autores 

convergirem às idéias ou conceitos, mas de contribuírem com a pesquisa, ao mesmo tempo 

em que, seguem a linha da teoria que escolhemos para ancorar nosso trabalho do começo ao 

fim. 

 A escolha dos teóricos que tratam os conceitos que traremos à discussão tem 

proximidade com nossa base teórica em Bakhtin por se interessarem pela subjetividade e 

contemplar a concepção de linguagem.  

Compreendemos que a aprendizagem de uma LE, assim como outra aprendizagem, é 

um processo complexo e, sendo assim, não podemos prevenir ou afirmar que o aprendizado 

da língua aconteça igualmente para todos os alunos, até porque o que ocorre no aprendizado 

de um aluno, não ocorre para outro. O processo de aprendizagem de um novo idioma envolve 

um conhecimento consciente do indivíduo, obtido através do ensino formal/escolarizado, pois, 

segundo Bakhtin (2004, p. 114), “o grau de consciência, de clareza de acabamento formal da 

atividade mental é diretamente proporcional ao seu grau de orientação social”. 

Por nossa investigação tratar com os discursos dos sujeitos no capítulo da análise, 

traremos para está seção os conceitos do educador e linguísta Gee (2005), com o objetivo de 

compreendermos concepções de Discursos10 apresentados pelo autor que, nos possibilita a 

compreensão dos discursos na materialidade dos sujeitos que enunciam entre outros sentidos 

o sentido de aprender na escola. Segundo o autor (2005, p. 144, grifos do autor, tradução 

nossa):  

Um discurso é uma associação de formas socialmente aceitáveis de utilização de 
linguagem, outras expressões simbólicas e "artefatos", de pensar, sentir, acreditar, 
valorizar e agir que se pode utilizar para identificar um mesmo como membro de um 
grupo socialmente significativo ou "rede social "ou para indicar (que um está 
desempenhando) um “papel” socialmente significativo.  

O Discurso aqui é um “reconhecimento” da representação social a qual sinalizamos 

pertencer, pois, pelo Discurso e no Discurso, os sujeitos são reconhecidos. Quanto ao conceito 

                                                 
10 Por o autor fazer referência aos Discursos com letra maiúscula em seu texto, manteremos o padrão de sua 
escrita sempre que nos referirmos aos Discursos de GEE (2005) no trabalho. 
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do Discurso, Gee (2005) explica que há dois tipos, o primário e o secundário. Quanto aos 

primários, Gee (2005, p. 150, grifos do autor) assim os define:  

Os Discursos primários são aqueles cuja aprendizagem se dedica às pessoas desde 
muito cedo, durante sua socialização primária, como membros de certas famílias, 
nos seus ambientes socioculturais. Os Discursos primários formam nossa primeira 
identidade social e uma espécie de base sobre a qual adquirimos ou a partir do qual 
nos opomos aos Discursos posteriores. Formam nossas idéias iniciais e indiscutíveis 
de quem somos e de quem são "como nós", assim como que tipos de coisas que nós 
fazemos, valorizamos e acreditamos (“as pessoas como nós"), quando não estamos 
em público. (tradução nossa). 

Segundo Gee (2005), a aquisição é um processo primário que se dá, por regra geral, de 

forma não consciente/espontânea, num processo de práticas que acontecem dentro de grupos 

sociais, significativo e funcional para a pessoa, sem um ensino formal. Por outro lado, a 

aprendizagem que também acontece fora da escola implica um processo que o conhecimento, 

passível de ensino, produz um metaconhecimento e reflexão, assim como o ensino formal da 

escola.  

Ao refletirmos sobre o que Gee (2005) apresenta, compreendemos que a aquisição está 

voltada para os Discursos primários e a aprendizagem para os Discursos secundários.  

Depreendemos também, que a exposição dos alunos a esses diferentes Discursos contribui 

para o aprendizado da LI quando o aluno percebe ou até mesmo reflete sobre as experiências 

obtidas com eles. Pressupomos que a percepção dos alunos, ao estarem expostos aos 

diferentes Discursos, possibilita o aprendizado como, por exemplo, a do aluno relacionar os 

costumes e a cultura de outros povos falantes de LEs. 

 Quanto aos Discursos secundários, Gee (2005, p. 155, tradução nossa) sintetiza que 

eles: “aproveitam e ampliam os usos da linguagem e os valores, atitudes e crenças que 

adquirimos como parte de nossos Discursos primários, e podem ser mais ou menos 

compatíveis com os Discursos primários de diferentes grupos sociais”. Ao compreendermos 

que o processo de aprendizagem promove o desenvolvimento, há de se considerar, que é 

preciso estar atento à motivação presente na interação com os pares, pois se consideramos a 

motivação como um elemento importante para o aprendizado da LI no contexto da EP, as 

possibilidades do aluno ter interesse ou querer aprender mais tendem a aumentar.      

Dando continuidade ao que Gee (2005, p. 150) nos apresenta sobre os Discursos, 

passamos agora a refletir sobre Discursos secundários, que para o autor,  

[...] são aqueles cuja aprendizagem é dedicada às pessoas como parte da sua 
socialização em diversos grupos e instituições locais, estaduais e nacionais, além da 
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primeira socialização em casa e em grupos iguais, tais como igrejas, bandas, escolas, 
escritórios. Configuram a capacidade de sermos reconhecidos e o significado dos 
nossos atos "públicos" (mais formais). (tradução nossa). 

Retomando os construtos teóricos, compreendemos que os Discursos primários são 

aqueles que configuram nossa primeira identidade social, espécie de base de idéias iniciais 

das primeiras interações sobre quem somos e dos que são como nós e nossos valores quando 

estamos “em público”. Quanto aos Discursos secundários, depreendemos que estão ligados à 

nossa participação social como nossos atos públicos, em grupo e instituições. Para a distinção 

entre os dois Discursos, Gee (2005, p. 151, tradução nossa) afirma que não é carente de 

problemas, mas tem a vantagem de apresentar que os tipos de Discursos “se negociam e se 

discutem constantemente na sociedade e na história”.  

Para complementar os estudos, já que os alunos enunciam o sentido de 

aprender/aprendizagem na materialidade que nos foi apresentada, realizamos outros estudos 

na obra de Vygotsky (1998) e pudemos depreender que Gee (2005) e Vygotsky (1998) se 

aproximam, pois enunciam que, desde o nascimento, os indivíduos constroem e adquirem 

significados por meio das relações sociais.  

Vygotsky (1998) em sua teoria se dedicou a estudar a consciência e procurou produzir 

um trabalho novo, um método que tratasse a consciência de maneira objetiva e concreta. 

Segundo esse autor, na capacidade de usar signos nas relações mediadas com os outros, 

acabamos por fazer uso dos processos psicológicos superiores, como a percepção, pensamento 

verbal, memória lógica, atenção voluntária. Ainda o mesmo autor nos diz que, não é possível 

o indivíduo constituir-se nulo em relação ao conhecer, pois o indivíduo por ser um ser social 

está em constante interação. Segundo o pensamento de Vygotsky (1998, p. 104), a 

aprendizagem da criança começa antes mesmo dela entrar na escola: 

[...] tem-se admitido que processos como dedução, compreensão, evolução das 
noções de mundo, interpretação da casualidade física, o domínio das formas lógicas 
de pensamento e o domínio da lógica abstrata ocorrem todos por si mesmos, sem 
qualquer influência do aprendizado escolar. 

Antes mesmo de a criança iniciar seu processo de aprendizagem escolar, ela já possui 

conhecimentos prévios, de contribuições advindas das interações com as outras pessoas e 

principalmente com os pais, que são os primeiros com quem a criança estabelece uma relação 

interpessoal e dialógica. Para o autor, quanto maior a interação social do aluno, maior será 

suas funções mentais, o conhecimento e as possibilidades de atuar culturalmente. 
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Compartilhando a visão de Vygotsky (1998) da interação do “eu” com o “outro”, na 

necessidade das mediações para o desenvolvimento do aprendizado pela linguagem, a 

mediação, segundo Vygotsky (1998), se caracteriza pela relação do homem com o mundo, 

através de instrumentos como, por exemplo, de jogos, computador, livros e brinquedos que 

constroem sentidos para os sujeitos. Os sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem 

interagem mediatizados pelos instrumentos psicológicos que, através da linguagem, 

constroem sua subjetividade.  

O documento oficial que norteia o ensino/aprendizagem na escola infere que o 

professor, no processo interacional, tem “[...] a função de mediador entre o conhecimento 

historicamente acumulado e o aluno. Ser mediador, no entanto, implica em também ter se 

apropriado desse conhecimento” (SANTA CATARINA, 1998, p. 17). 

Cabe para esse momento ressaltarmos que tanto Vygotsky quanto Bakhtin respeitam a 

autonomia do sujeito e baseiam seus pensamentos na interação. Suas teorias apresentam a 

linguagem enquanto mediadora do processo tanto social como de aprendizagem e para ambos, 

a linguagem é uma questão central. 

Para darmos continuidade as reflexões teóricas, na próxima seção apresentaremos uma 

síntese da história do ensino das LEs no Brasil, com o propósito de buscar um maior 

entendimento de como as LEs se movimentaram na educação brasileira. 

3.3 A HISTÓRIA DO ENSINO DAS LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NO BRASIL 

Esse grandioso papel organizador da palavra estrangeira – palavra que transporta 
consigo forças e estruturas estrangeiras e que algumas vezes é encontrada por um 
jovem povo conquistador no território invadido de uma cultura antiga e poderosa 
(cultura, que então escraviza, por assim dizer, do seu túmulo, a consciência 
ideológica do povo invasor) – fez com que, na consciência histórica dos povos, a 
palavra estrangeira se fundisse com a idéia de poder, de força, de santidade, de 
verdade, e obrigou a reflexão linguística a voltar-se de maneira privilegiada para seu 
estudo. E, no entanto, a filosofia da linguagem e a linguística até hoje ainda não se 
conscientizaram do imenso papel ideológico da palavra estrangeira. (BAKHTIN, 
2004, p. 101, grifo do autor).  

Da obra de Bakhtin, Marxismo e Filosofia da Linguagem, recortamos da citação acima 

“palavra estrangeira” , para discutirmos e apresentaremos ao leitor uma volta ao passado para 

resgatar o período do Brasil colônia. O propósito desse estudo, objetiva compreender não 

somente o período histórico, mas também compreendermos como se deu o início das LEs no 

Brasil. Essas compreensões podem nos auxiliar nas análises dos enunciados dos sujeitos, já 



61 

  

que alguns sentidos sinalizam para a LI como poder simbólico, importante instrumento 

lingüístico para sua vida pessoal ou profissional, assim como, o reconhecimento da 

importância do ensino da LI na EP.  

Para lembrar o leitor, trabalhamos na tríade: aluno, ensino/aprendizagem e LI, e por a 

LI ocupar um lugar de destaque na pesquisa, não seria coerente deixarmos de apresentar uma 

contextualização que perpassa todo um momento sócio-histórico e cultural do início do ensino 

das LEs no Brasil com um olhar especial para a LI e sua trajetória no ensino das escolas desde 

os tempos coloniais até os dias atuais. Entretanto, para ampliarmos essa discussão, a fim de 

compreendermos as contexturas das LEs, buscamos no artigo do Leffa (2007) suporte para 

trazermos nossas compreensões do que sintetizamos a seguir.  

Durante o império colonial, antes e depois que os jesuítas foram expulsos pelo 

Marquês de Pombal a ênfase para o ensino das línguas clássicas foi para o grego e latim - as 

disciplinas dominantes da época. Somente com a chegada da família real em 1808, que as 

línguas modernas: francês, inglês e o alemão passaram a ter maior prestígio e estudo 

obrigatório nas escolas. 

Para aprofundarmos um pouco mais e darmos continuidade às reflexões que se voltam 

para o tema “palavra estrangeira”, apresentamos um recorte temporal a partir de 1808, por ser 

o primeiro ano que se refere ao ensino da LI no Brasil. Para cada data abaixo ilustrada na 

“linha do tempo”, traremos uma breve contextualização, que apresentam fatos sociais, 

culturais ou históricos de assuntos que marcaram, de alguma forma, os acontecimentos do 

ensino das LEs em nosso país que acabam por também englobar a LI.  

A seguir, apresentamos os anos que traremos algumas discussões que se referem ao 

ensino das LEs no Brasil. 

 

  Ilustração 1: “Linha do tempo” dos anos que marcaram o ensino das LEs no Brasil. 
  Fonte: Sumarização nossa. 

Em 1808 com o advento da chegada da família real ao Brasil, algumas mudanças 

foram sentidas na educação brasileira. Dom João VI cria os primeiros cursos superiores 

objetivando a formação de profissionais qualificados. Nesses cursos seriam formados oficiais 

2007 1942 1971 1961 2005 2000 1998 1996 1889 1808 1976 
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e engenheiros civis e militares, médicos e arquitetos. Naquele mesmo período, tanto a LI 

como a Língua Francesa eram ensinadas, mas somente nas escolas de militares e oficialmente 

as duas línguas passam a ser introduzidas no currículo escolar da época. Entretanto, essas 

instituições pouco modificaram a situação do ensino primário e secundário no Brasil. Dom 

João VI, por estar preocupado com as necessidades do mercado de trabalho, dedicava-se aos 

cursos superiores e, como resultado, a educação secundária passa a ser um privilégio da elite 

da corte ou de uma minoria latifundiária, com um ensino de tradição aristocrática como na 

época dos jesuítas. Com a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, tínhamos ainda no 

ensino, o grego e o latim como disciplinas dominantes (LEFFA, 2007, p. 3).  

Após a Proclamação da República em1889, tanto a LI como o Alemão, passaram a ser 

opcionais nos currículos e, somente no final do século XIX, é que passaram a ser obrigatórias 

em algumas séries.  

Já, em 1942, durante o governo de Getúlio Vargas (1882-1954) o latim, francês e 

inglês eram disciplinas no antigo Ginásio, já, no Colegial, tanto o francês como o inglês ainda 

faziam parte no currículo, mas o espanhol tomou lugar do latim.  

Ainda na seqüência, apresentamos as LEs na Lei de Diretrizes e Bases, nos PCNs e na 

PC-SC com o objetivo de compreendermos como a educação foi e é compreendida no Brasil. 

A razão para tais compreensões se valem da presença dos ecos destes documentos oficiais nos 

dizeres dos sujeitos, como veremos a seguir, no capítulo das análises dos registros. 

 

3.4 UM OLHAR PARA AS LEs NA LEI DE DIRETRIZES E BASES  

 

Primeiro, para compreendermos as LEs e as mudanças que aconteceram na educação 

no decorrer dos tempos na Lei de Diretrizes e Bases (de agora em diante LDB), tomamos 

como base, os escritos de Leffa (2007), para contextualizarmos nesta seção algumas questões, 

que ainda seguem a “linha do tempo”.  

Passamos, agora, a compreender nas LDB da educação, os acontecimentos que se 

referem às LEs, a partir de sua publicação em 20 de dezembro de 1961. Com a publicação da 

LDB, o ensino se mantém dividido em sete anos entre ginásio e colégio, e as decisões 

relacionadas ao ensino, passaram a ser responsabilidade dos conselhos estaduais de educação. 

Nessa época, o ensino da LI permaneceu sem grandes alterações na carga horária (LEFFA, 
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2007). A LDB passa a não obrigar o ensino de LEs no colegial, deixando a cargo dos estados 

a opção de inclusão nos currículos do ensino da LEs nas últimas quatro séries do ginásio.  

A LDB de 1971, publicada em 11 de agosto, apresenta a Lei nº 5.692, que trouxe a 

redução do ensino de doze para onze anos, compreendendo o primeiro grau com oito anos e o 

segundo grau com três. O Conselho Federal de Educação enfatizou a formação especial para 

os alunos com ênfase na habilitação profissional, como consequências, nesse período, foram 

sentidas mudanças no ensino da LI. Segundo Leffa (2007 p. 9-10): 

A redução de um ano de escolaridade e a necessidade de se introduzir a habilitação 
profissional provocaram uma redução drástica nas horas de ensino de língua 
estrangeira, agravada ainda por um parecer posterior do Conselho Federal de que a 
língua estrangeira seria "dada por acréscimo" dentro das condições de cada 
estabelecimento. Muitas escolas tiraram a língua estrangeira do 1º grau, e no 
segundo grau, não ofereciam mais do que uma hora por semana, às vezes durante 
apenas um ano. Inúmeros alunos, principalmente do supletivo, passaram pelo 1o. e 
2o. graus, sem nunca terem visto uma língua estrangeira. 

 Somente em 1976 é que houve um resgate parcial do ensino da LE Moderna, passando 

a ser obrigatório, nas escolas, para o colegial e não mais para o ginásio. Já, em 1996, houve 

certa flexibilidade, ao se ter, no EM, a inclusão de uma Língua Estrangeira Moderna escolhida 

pela comunidade e uma segunda língua opcional.   

A LDB de 1996, publicada no dia 20 de dezembro, a Lei nº 9.394, estabelece que os 

ensinos de primeiro e segundo graus passam a ser EF e EM. O artigo 26 § 5º deixa clara a 

necessidade e obrigatoriedade do ensino da LE no EF: 

Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta 
série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a 
cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição (Art. 26, § 5º). 
Também em relação ao ensino médio, a lei dispõe que "será incluída uma língua 
estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade 
escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da 
instituição” (Art. 36, Inciso III). (LEFFA, 2007, p. 10, grifos do autor). 

No inciso IV, do Art. 24 da mesma Lei, encontramos a seguinte informação quanto ao 

ensino de LE como disciplina extracurricular “[...] poderão organizar-se classes, ou turmas, 

com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o 

ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares [...]” (LEFFA, 2007, 

p. 10-11). 
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Esses foram os assuntos que consideramos importantes trazermos para a compreensão 

quanto às leis e suas relações com o ensino das LEs no currículo das escolas, assim como 

algumas mudanças ocorridas no decorrer dos anos.  

Para a próxima seção, passamos a lançar um olhar para as LEs nos PCNs, para assim, 

ampliarmos nossas compreensões. 

 

3.5 UM OLHAR PARA AS LEs NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 

Para esta seção objetivamos conhecer algumas questões sobre a PCNs para o terceiro e 

quarto ciclos do EF de LE por considerarmos que os PCNs (1988) de LEs representam para a 

educação, um avanço quanto à discussão de temas relacionado ao ensino das LEs no Brasil.  

Antes de darmos início aos assuntos que intencionamos destacar para essa seção, 

apresentaremos para que foram elaborados e direcionados os PCNs:  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados procurando, de um lado, 
respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro, 
considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo 
educativo em todas as regiões brasileiras. Com isso, pretende-se criar condições, nas 
escolas, que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos 
socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania. 
(BRASIL, 1998, p. 5). 

  Em pesquisa quanto os aspectos relacionados à LEs, nos PCNs, verificamos que, após 

sua publicação em 1998, os objetivos da disciplina, para alunos da 5ª a 8ª série do EF, teriam 

como base o princípio da transversalidade. Os PCNs de LEs propuseram objetivos amplos, 

com destaque para: 

O contexto maior, em que deve estar inserido o ensino das línguas estrangeiras e 
incorporando questões como a relação entre a escola e a juventude, a diversidade 
cultural, os movimentos sociais, o problema da violência, o tráfico e uso de drogas, a 
superação da discriminação, educação ambiental, educação para a segurança, 
orientação sexual, educação para o trabalho, tecnologia da comunicação, realidade 
social e ideologia. (LEFFA, 2007, p. 11). 

O documento sugere, para o ensino de línguas, uma abordagem sóciointeracional, com 

ênfase na leitura. Segundo Leffa (2007), a ênfase na leitura gerou muitas críticas por parte dos 

professores, pois sendo assim, os Parâmetros restringem o espaço de ação do professor. Os 

colaboradores dos PCNs, por outro lado, justificam que a leitura pode ajudar na questão do 

letramento dos alunos, pois atende às necessidades da educação padrão, até porque ler é uma 
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habilidade que o aluno pode usar no seu contexto social imediato. Outra justificativa diz 

respeito à dificuldade do ensino da língua devido às condições de salas lotadas, carga horária 

e materiais didáticos reduzidos, além disso, a leitura ocupa uma função primordial na escola. 

Mesmo havendo muitas justificativas para o ensino das línguas com ênfase na leitura, Leffa 

(2007, p. 12) argumenta que: 

A escola não vai recuperar o ensino da língua estrangeira, deslocado para os cursos 
de línguas, como está explicitado nos próprios parâmetros, devido justamente à 
ênfase na leitura. Muito breve o aluno provavelmente perceberá que para falar uma 
língua estrangeira, só freqüentando um curso de línguas. 

No ano de 2005, a Lei nº 11.161 reza sobre o ensino do Espanhol em cinco anos, 

deixando a cargo dos conselhos estaduais a elaboração de normas para que a nova Lei se 

cumpra em cinco anos, levando em conta a peculiaridade de cada região. Em 2007, os PCNs 

desenvolvem orientações para o ensino de LEs no EM, com sugestões de procedimentos 

pedagógicos voltados a uma adequação às transformações sociais e culturais do mundo 

contemporâneo.  

Dentre os muitos apontamentos da Lei, percebe-se que a aprendizagem da LEs é um 

importante instrumento de comunicação e de compreensão de mundo e, pela linguagem, a 

aprendizagem das LEs amplia os horizontes culturais, assim como, a inclusão e até mesmo a 

valorização pessoal.  

Certamente, a “invasão” das LEs no Brasil contribuiu para o ensino e aprendizado dos 

idiomas e, o que se percebe é que algumas dessas línguas ainda fazem parte do cotidiano de 

muitos. As LEs trouxeram contribuições para a diversidade linguística e o estrangeirismo é 

um exemplo disso, pois podemos percebê-lo incorporado aos discursos da língua portuguesa, 

tanto na fala, como na escrita.  

Terminada a apresentação desta seção que visou compreender os PCNs no que 

concerne às questões das LEs no contexto escolar, passamos a complementar o trabalho com 

o foco voltado para as concepções que norteiam a PC-SC com atenção ao que se refere às LEs 

nas EPs estaduais.  
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3.6 UM OLHAR PARA AS LEs NA PROPOSTA CURRICULAR DE SANTA CATARINA 

Para concluirmos os relatos dos “documentos oficiais” que circulam nas EPs 

estaduais, trazemos, para esta seção, a PC-SC, que apresenta diretrizes para a educação de 

Santa Catarina.  

A primeira edição da PC-SC intitulada Proposta Curricular: uma contribuição para 

escola pública do pré-escolar, 1º grau, 2º grau e educação de adulto foi elaborada entre 1988 

e 1991 sob a coordenação da Secretaria de Estado da Educação de SC. O acesso de 

professores a cargos governamentais, após as eleições para governos estaduais de 1986, 

possibilitou discussões educacionais para uma nova perspectiva de se trabalhar no currículo 

das escolas estaduais o pensamento histórico-cultural, com o propósito, de dar certa unidade 

para o currículo das escolas catarinenses. Vale ressaltar que: 

[...] pensar a educação numa ótica histórico-cultural, no Brasil, nas últimas décadas, 
está fortemente marcado pela compreensão da ligação da educação com a política e 
da conseqüente importância da educação das camadas populares como um dos 
caminhos para a criação de uma nova hegemonia, ligada aos seus interesses. 
(SANTA CATARINA, 1998, p. 12).  

Já, a segunda edição de 1998, na qual nos centramos, teve como objetivo aprofundar e 

rever a primeira versão da PC-SC. A seleção dos professores de todas as regiões do Estado de 

SC para compor o Grupo Multidisciplinar que trabalhou na elaboração da Proposta, seguiu 

critérios de formação acadêmica, de conhecimento da primeira versão da PC (1991) e 

apresentação de Projeto de Trabalho vinculado ao teórico como ao prático da nova proposta. 

Segundo a PC-SC (SANTA CATARINA, 1998, p. 12), formalmente, o Grupo 

Multidisciplinar selecionado foi “[...] constituído por Portaria do Senhor Secretário de Estado 

da Educação e Deporto” que liberou metade da carga horária dos professores da rede estadual 

de ensino para de dedicarem aos encontros, discussões, revisão e aprofundamento da PC-SC 

de 1998 que, posteriormente, originou a publicação da nova versão.  

Vale ressaltar que, para a elaboração da PC-SC (SANTA CATARINA, 1998), por 

mais de dois anos, o Grupo Multidisciplinar de professores de todas as regiões do Estado e 

consultores de universidades de diversas partes do país, juntamente, trabalharam para a 

sistematização dos textos da Proposta Curricular de Santa Catarina: Educação Infantil, EF e 

Médio (SANTA CATARINA, 1998) que é constituída de três volumes. Cada volume da 

Proposta contempla os seguintes assuntos: Disciplinas Curriculares - um caderno que trata da 
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abordagem teórica e metodológica das disciplinas curriculares e disponibiliza os fundamentos 

que deverão embasar a ação pedagógica dos educadores. O caderno apresenta fundamentação 

teórica e metodológica, que é o principal referencial para a práxis pedagógica dos educadores, 

traz também, sugestões bibliográficas que podem auxiliar no aprofundamento da concepção 

histórico-cultural. Temas Multidisciplinares, outro caderno, que aborda conteúdos 

multidisciplinares possibilitando a discussão e o aprofundamento de temas que ampliam o 

currículo e contribuem para a formação geral do aluno. Os fundamentos teórico-práticos 

discutem a compreensão de mundo, de homem e de aprendizagem que contribuem para 

melhores resultados na ação pedagógica de cada um. E, Formação Docente para Educação 

Infantil e Séries Iniciais, caderno que apresenta textos referentes às disciplinas específicas do 

curso de formação de professores, para atuarem na Educação Infantil e séries iniciais do EF. 

A fundamentação teórico-metodológica visa à melhoria do docente na sua atividade 

pedagógica. 

 Levando em consideração que nossa dissertação se centra em uma disciplina, no caso 

a LI, é importante trazer para este momento, a compreensão do documento acerca das 

Disciplinas Curriculares que, segundo o documento,  

[...] não se constitui num ementário de conteúdos por disciplina. O importante é o 
enfoque que é dado para as disciplinas, visto que é através deste que os professores 
poderão efetivamente melhorar a qualidade da relação pedagógica estabelecida com 
seus alunos. Aos professores, portanto, interessa o todo desta proposta, uma vez que, 
recorrendo apenas aos conteúdos explicitados, sem o recurso aos textos que tratam 
da abordagem teórica acerca desses conteúdos, o professor nada encontrará de novo 
que lhe auxilie a melhorar a qualidade do seu trabalho. (SANTA CATARINA, 1998, 
p. 13). 

Conforme a PC-SC, o trabalho visa à melhora do ensino para se ter uma EP de 

qualidade para todos e, para tal, apresenta contribuições para a prática pedagógica dos 

professores e aprofundamento de pressupostos teóricos e metodológicos que são apresentados 

nas diferentes áreas de conhecimentos, entre elas a LE: a multiplicidade de vozes. Após 

apresentarmos as contribuições da PC-SC (SANTA CATARINA, 1998) para a educação, nos 

questionamos: mas por que estudar uma LE na escola? Segundo a Proposta,  

[...] o aprendizado de uma LE possibilitará um melhor nível do conhecimento de si e 
da própria cultura, na medida em que esta é confrontada com a cultura do outro. Ou 
ainda, é a partir dos outros que nós nos identificamos. Quem aprende uma língua 
estrangeira não será o mesmo de antes de aprendê-la, pois esse processo exige o 
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confronto das formações discursivas11 da língua materna com as da língua que se 
está aprendendo. (SANTA CATARINA, 1998, p. 96). 

Para a PC-SC, o conhecimento não existe ou co-existe sozinho, mas é permeado por 

algo humano, no caso da escola, aluno/aluno ou professor/aluno ou indiretamente relacionado 

a ele, seja no meio social, por um livro e outros. A interação entre os conhecimentos sociais e 

históricos constitui fator relevante ao ato de educar e o professor, enquanto sujeito educador 

tem como atribuição, nesse processo interacional a “[...] função de mediador entre o 

conhecimento historicamente acumulado e o aluno. Ser mediador, no entanto, implica em 

também ter se apropriado desse conhecimento” (SANTA CATARINA, 1998, p. 17). Nesse 

sentido, concebe à linguagem papel fundamental no processo de construção do conhecimento.  

Para o tema da linguagem, a PC-SC traz Vygotsky (1989) que “enfatizou a origem 

social da linguagem e do pensamento, considerando o desenvolvimento cognitivo como um 

processo determinado pela cultura na qual o sujeito está inserido” (VYGOTSKY apud 

SANTA CATARINA, 1998, p. 94). Estão presentes, na Proposta, conceitos fundamentais da 

sua teoria que se apresentam nos assuntos relacionados à LE, tais como mediação, 

instrumentos psicológicos, linguagem externa e linguagem interior, interação, formação da 

consciência, desenvolvimento e aprendizagem. Esse quadro é completado na Proposta, pela 

perspectiva enunciativa de Bakhtin que apresenta questões referentes à linguagem, ideologia, 

o processo enunciativo, a interação verbal, o social e dialogismo entre outros conceitos.  

Quanto ao conceito de linguagem, a PC-SC (SANTA CATARINA, 1998, p. 100) a 

concebe “[...] como forma de interação social, na qual a língua é tida como um espaço em que 

o contato humano se estabelece através da troca de experiências e de conhecimentos. Nessa 

concepção, privilegia-se o discurso”. Segundo a PC-SC, o processo de ensino de LE deve 

propiciar, aos alunos, momentos de interação em sala de aula capazes de construir 

conhecimento; além de considerar a constituição do sujeito, da cultura e da construção das 

ideologias, socialização do conhecimento, sem deixar de lado a prática social da linguagem do 

idioma que se está aprendendo. Isso implica desafios, já que, na maioria das vezes, 

encontramos as salas de aula superlotadas, ambiente de sala de aula não preparado para o 

                                                 
11 Entenda-se por “formação discursiva” instâncias de produção que determinam de alguma forma o que é 
possível dizer, como, quando e a quem, na medida em que cada locutor ocupa uma posição específica na 
comunidade de que faz parte, e é sempre desempenhando um papel que o sujeito se coloca como ser de 
linguagem. O discurso pedagógico pode ser encarado como uma formação discursiva (SANTA CATARINA, 
2009, p. 96). 
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ensino da língua, assim como a falta de ferramentas para o ensino como aparelhos multimídia, 

livros didáticos, além da biblioteca com poucas ou nenhuma obra em LE e, por vezes, o 

despreparo do professor para o seu ensino, isso sem falar, do (des)interesse do aluno em 

querer aprender o idioma que está sendo oferecido na escola. Esses e outros problemas para o 

ensino/aprendizagem das LEs nas escolas públicas acompanham a história do ensino de LEs 

no Brasil, que é cheia de lacunas e que hoje se mostram mais fortes como algumas das que 

apontamos aqui. Quanto à problemática das salas lotadas, o próprio documento reconhece ao 

relatar que:  

Considerando o número de alunos por turma e a carga horária da disciplina LE, fica 
difícil pensar que os alunos possam desenvolver as quatro habilidades: fala/escuta, 
leitura/escritura, em profundidade e amplitude que lhes permitam uma interação 
efetiva com a outra língua e seus usuários. (SANTA CATARINA, 1998, p. 101). 

A partir do que lemos, percebemos que a Proposta denuncia alguns problemas, mas 

não os resolvem, sendo assim, a “carga pesada” fica sempre por conta dos professores. Diante 

da consciência dessa realidade nas escolas estaduais, o Grupo Multidisciplinar que discutiu a 

abordagem metodológica para o ensino da LE propôs uma solução, ou melhor, uma 

adequação para o problema do ensino da LE, o de se trabalhar com prioridade a leitura/escrita 

do idioma “[...] para viabilizar o aprendizado efetivo de pelo menos uma modalidade” (SANTA 

CATARINA , 1998, p. 101). Ao refletirmos sobre a proposta de se adequar o ensino para 

viabilizar “pelo menos” uma das quatro habilidades, nos questionamos: Quem garante que 

será efetivo o aprendizado de uma das habilidades, já que o aprendizado de uma LE deve 

levar em consideração mais outras três, como a própria PC-SC cita?  

Compreendemos que a leitura e a escrita tem importante papel no aprendizado da LE, 

mas se não forem desenvolvidas também as habilidades da fala/escuta, podemos concluir que 

a oralidade não será desenvolvida. Se retomarmos o conceito de Discurso primário (GEE, 

2005) como aquele cuja aquisição ocorre desde muito cedo, durante socialização de saberes 

entre os membros familiares, percebemos que a PC-SC não se refere a esse universo dos 

Discursos primários, talvez por se voltar para alunos que já dominam uma língua, a sua. 

Entretanto, em conformidade com a teoria de Gee (2005), entendemos que a aquisição de uma 

LE se dá inicialmente pela fala/escuta, até porque uma criança, primeiro aprende as 

habilidades do ouvir e de falar; posteriormente, em um espaço de aprendizagem, vai adquirir 

as habilidades da leitura e da escrita, o que demanda um ensino sistemático. Compreendemos 

que a carga horária dedicada à disciplina de LE é pequena em comparação com as demais, 
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entretanto há que se refletir quanto aos sentidos de aprender que esses sujeitos, alunos em 

potencial e com potencial, constroem em torno do que compreendem e desejam quando estão 

nesse espaço formal de aprendizagem. 

Após apresentarmos alguns relatos e reflexões sobre a PC-SC, passamos na sequência 

a apresentar algumas considerações sobre identidade, até porque compreendemos que a 

aprendizagem de uma LE implica a possibilidade do sujeito questionar a própria identidade. 

3.7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE IDENTIDADE  

“As línguas são a própria expressão das identidades de quem delas se apropria. Logo 

quem transita entre diversos idiomas está redefinindo sua própria identidade. Dito de outra 

forma, quem aprende uma língua nova está se redefinindo como uma nova pessoa” 

(RAJAGOPALAN, 2003, p. 69). 

Para esta seção, traremos a fundamentação teórica para assuntos referentes à 

constituição de identidades. Pensamos em trabalhar com essa temática aliada ao poder 

simbólico para compreendermos algumas questões em tempos pós-modernos devido a alguns 

registros que temos para a análise que apontam para os sentidos de identidade e poder 

simbólico da LI.  

Em pesquisa nos escritos de Silva (2003), pudemos compreender que o autor recorre 

ao conceito différance elaborado por Derrida para tentar dar conta do sentido sempre 

inacabado da identidade. Para Woodward (2003, p. 28) “o significado é sempre diferido ou 

adiado, ele não é completamente fixo ou completo, de forma que sempre existe algum 

deslizamento”. Assim, a identidade é um “tornar-se” e aqueles que a reivindicam e não se 

limitam a ser posicionados por ela: “seriam capazes de posicionar a si próprios e de 

reconstruir e transformar as identidades históricas, herdadas de um suposto passado comum” 

(WOODWARD, 2003, p. 28). Por conta da indefinição do significado da identidade, até 

porque compreendemos que a identidade não pode ser pensada como algo estável, Derrida 

(2001) acrescenta a idéia de traço aos seus estudos, que permite trabalhar a diferença. 

Seguindo a idéia de traço, a identidade carrega sempre não apenas o traço daquilo que ele 

substitui, mas também o traço daquilo que ele não é, assim como, as identidades não são 

fixas, e sim contingentes e carregam sempre o traço da diferença.  
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O fato da identidade e diferença não serem termos indissociáveis, não implica que os 

dois possuam o mesmo peso em suas relações, ao contrário, o que percebemos é que o “eu” 

(identidade) é sempre mais valorizado ou mais forte do que o “outro” (alteridade). A oposição 

entre identidade e alteridade baseia-se em um necessário desequilíbrio de poder entre os 

termos, o que acaba por colocar o outro como uma exceção, resultando a identidade e a 

diferença como construções simbólicas e sociais sujeitas a relações de poder.   

Hall (2006) apresenta a concepção de identidade de um sujeito sociológico, ou seja, de 

um sujeito que o meio social o define na relação com os outros (a alteridade). Ao tratarmos da 

constituição da identidade, pudemos perceber que tanto Hall como Bakhtin (2004) se 

aproximam ao entenderem o contexto social representado pelo outro com suas ideologias que 

contribuem para a formação do sujeito e para a construção das identidades sociais. A questão 

da identidade não deve mais ser pensada e desejada, na contemporaneidade, como um “eu 

coletivo capaz de estabilizar, fixar ou garantir o pertencimento cultural ou uma ‘unidade’ 

imutável que se sobrepõe a todas as outras diferenças – supostamente superficiais” (HALL, 

1990, p. 108).  

Segundo Silva (2003), uma política cultural, que trata de questões identitárias, tem que 

dar conta das diferenças e das relações de poder que se estabelecem entre elas e da 

transitoriedade de todas elas, identidades e diferenças. Para Hall (1990, p. 108), “as 

identidades estão sujeitas a uma historicização radical, estando constantemente em processo 

de mudança e transformação”. A diferenciação, portanto, é responsável por (re)construir/ 

(re)produzir a alteridade, por definir quem é o “outro”, e torná-lo identificável, (in)visível, 

previsível.   

A partir dos estudos realizados na obra de Silva (2003), compreendemos que a 

identidade humana é um processo cultural e simbólico e a constituição da identidade, 

enquanto marca de uma diferença com relação à cultura do outro, é uma ação complexa, pois 

se faz representar pela linguagem que mobiliza os signos no processo de representação 

estética e ideológica.   

Outras contribuições para melhor compreendermos a constituição da identidade é o 

estudo realizado por Bauman (2005) em que o autor pondera que a modernidade se refere à 

atualidade e utiliza a metáfora da “fluidez” ou “liquidez” para se referir e explicar a 

“modernidade líquida”, comparando a rapidez com que as mudanças sociais ocorrem. 

Segundo o autor, a “modernidade líquida” (BAUMAN, 2005) nos projeta em um mundo em 

que tudo é ilusório, onde a angústia, a dor e a insegurança causadas pela “vida em sociedade” 

exigem uma análise paciente e contínua da realidade e do modo como os indivíduos são nela 
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“inseridos”. Parafraseando Bauman (2005), muitos não podem ter as identidades que 

gostariam de ter, mas têm as identidades impostas pela sociedade. 

Compreendemos, a partir dos estudos em Bauman, que a identidade está em constante 

construção, em constante mudança e a luta por conquistá-la é motivada por fatores externos e 

internos à cultura e ao próprio homem, sendo esses fatores os que nos impelem a nos 

definirmos enquanto grupo perante outros grupos.  

Trazer autores como Rajagopalan, Derrida, Woordward, Hall e Bauman para nosso 

trabalho, contribui para compreensão do conceito de identidade que apresentamos nessa seção 

e que se aproxima do pensamento bakhtiniano: 

O que torna diferente as diferenças? A diferença é a maior preocupação do 
pensamento filosófico moderno, sendo differance de Derrida apenas uma de suas 
mais recentes e mais notórias instancias. O fator que distingue Bakhtin nessa 
tradição e sua concentração na possibilidade de abranger diferenças numa 
simultaneidade. Ele concebe o velho problema da identidade não no sentido de “o 
mesmo que”, porém de “simultâneo com”. (CLARK e HOLQUIST, 1998, p. 36, 
grifos dos autores). 

A escolha dos autores, que apresentamos ao longo desse capítulo, contribuiu para a 

reflexão e compreensão de importantes aspectos que contribuem para as análises dos registros 

no próximo capítulo. O movimento do ensino das LEs na educação brasileira e a 

contextualização dos “documentos oficiais”, que discutem a educação e propostas para o 

ensino/aprendizagem das LEs em nosso Estado, objetivaram socializar os conhecimentos que 

consideramos pertinentes para a pesquisa diante da análise da materialidade linguística dos 

sujeitos. Quanto às considerações que foram apresentadas sobre identidade, as contribuições 

para a análise se valem ao depreendemos que a presença do outro possibilita provocar no 

sujeito deslocamentos significativos e de ressignificação, ou seja, os sujeitos, por meio de atos 

de linguagem, estabelecem a identidade e a diferença, que são determinadas pelo contexto 

social e cultural em que estão inseridos. 

 Embasamos as escolhas em autores que se aproximam ao considerar a linguagem 

como uma realidade social e histórica, o que nos possibilita trazer para a análise discussões 

para os sentidos atribuídos pelos sujeitos para o ensino/aprendizagem da LI no contexto de 

EP. 

Fazemos, agora, um convite ao leitor para adentrar no próximo capítulo onde, em 

nossas interlocuções com a materialidade linguística, fomos encontrando pistas deixadas pelos 

sujeitos em seus dizeres, o que possibilitou a organização de sentidos em um gesto de 

interpretação: o nosso.        
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4  AS ANÁLISES DOS SENTIDOS NO CORPUS DA PESQUISA 

Diante do desafio de analisar e discutir o corpus da pesquisa, para este capítulo em 

especial, faremos, no decorrer do texto, algumas retomadas do que foi apresentado no capítulo 

introdutório e metodológico. Consideramos a releitura uma forma de resgate dos fatos, que 

auxilia na compreensão de nossa trajetória e das responsabilidades para a apresentação de 

algumas discussões, reflexões e interpretações.  

Do capítulo introdutório, na seção 1.1, resgatamos os objetivos específicos da pesquisa 

que, são: depreender, nos discursos dos sujeitos, quais as funções da EP estadual quanto ao 

ensino da LI; analisar as reflexões dos sujeitos sobre os sentidos de aprender a língua inglesa 

na escola para sua vida social, acadêmica e profissional; compreender os interesses dos 

sujeitos para o aprendizado da LI no contexto de EP.   

A razão para o resgate dos objetivos, no início deste capítulo, tem o propósito de nos 

manter atentos ao que temos como foco para a análise da materialidade linguística 

apresentada pelos sujeitos pesquisados. Após o resgate, passamos a apresentar como 

organizamos e direcionamos as análises dos registros.  

A organização textual dos registros foi feita de forma que, ao separarmos, agruparmos 

e refletirmos acerca da materialidade linguística, nosso trabalho se enveredasse por uma 

análise das regularidades observadas nos enunciados. Ao termos as regularidades dos 

enunciados, o próximo passo estava na distribuição desses registros que, para a análise, se 

apresentam divididos em dois eixos. No primeiro eixo, intitulado: “Os sentidos do 

ensino/aprendizagem da LI na escola”, traremos a análise das regularidades dos enunciados: 

do aprender/aprendizagem, do inglês básico, discursos do Inglês fora da escola e discursos do 

esforço/avaliação do aprendizado da LI na voz dos sujeitos. No segundo eixo, “Os sentidos do 

ensino/aprendizagem da LI para além da escola”, traremos a discussão de outras cinco 

regularidades enunciadas pelos sujeitos sobre: os discursos do futuro/trabalho, da 

comunicação na língua inglesa, do cotidiano da língua, da representação da LI como bem 

simbólico e poder e, por fim, discursos de identidade da LI.  

Segundo Bakhtin (2003, p. 308), “[...] independentemente de quais sejam os objetivos 

de uma pesquisa, só o texto pode ser o ponto de partida [...]”. Ao entendermos que, o texto é o 

ponto de partida para a análise e que se constitui pelas palavras, podemos compreender que 

toda palavra lançada nos discursos dos sujeitos são ideológicas e que a linguagem não tem um 

só sentido (BAKHTIN, 2004). 
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Sabemos que o olhar do “outro”, ou melhor, o olhar do leitor sobre os discursos que 

vamos analisar traz outras possibilidades, até porque, as interpretações não são definitivas e os 

discursos que se apresentam não são prontos ou acabados, como anteriormente discutimos.  

Diante das retomadas realizadas até o momento, somada às outras informações que 

também constam no capítulo metodológico, deduzimos que o contexto escolar no qual os 

sujeitos estão inseridos, é um fator de grande influência e que foi considerado nas análises.  

Como último resgate desta seção, faremos uma releitura das quatro perguntas abertas 

do questionário que foram respondidas pelos sujeitos da pesquisa: O que significa, para você, 

aprender a língua inglesa na escola? Na sua opinião, por que a língua inglesa é ensinada nas 

escolas? Como está o seu inglês? Preencha como quiser. A língua inglesa... 

Para as próximas seções, nossa atenção está nos enunciados dos sujeitos que trazem, 

para este trabalho, uma abertura para compartilharmos algumas reflexões e compreensões 

sobre o ensino/aprendizagem da LI na escola e para além dela. 

 

4.1 OS SENTIDOS DO ENSINO/APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA NA ESCOLA 

 

Em conformidade com Bakhtin (2003, p. 310, grifos do autor) e, em respeito aos 

discursos dos sujeitos, nossas análises trazem a compreensão de que “[...] cada texto (como 

enunciado) é algo individual, único e singular, nisso reside todo o seu sentido (sua intenção 

em prol da qual ele foi criado). É aquilo que nele tem relação com a verdade, com a bondade, 

com a beleza, com a história [...]”. A partir das considerações do autor, nosso olhar para a 

materialidade linguística dos sujeitos se apresenta sobre a discursividade, que considera os 

sujeitos da pesquisa em sua interação nas relações sociais, nos poderes que sofrem e que 

exercem, em suas individualidades e na complexidade do contexto escolar no qual estão 

inseridos.  

Para análise dos registros a seguir, propomos compreender quais os sentidos 

observados nas respostas dos sujeitos para a regularidade do discurso do 

aprender/aprendizagem na escola.  Em resposta à pergunta: O que significa, para você, 

aprender a língua inglesa na escola? Fernanda respondeu: 
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“Acho que a lingua12 inglesa hoje em dia é fundamental, mas tambem, a escola 

deveria colocar outras línguas para aprendermos: como: alemão, espanhol e francês, 

em pequenos “cursos” num outro periodo. Assim os estudantes ficariam na escola 

aprendendo, em vez de ficar vadiando nas ruas” (Fernanda13, 13 anos - Registro 

obtido em 17/04/08).  

Ao analisarmos o enunciado apresentado por Fernanda, compreendemos que, na 

expressão “fundamental”, ela reconhece a importância do aprendizado da LI na escola. 

Igualmente, os PCNs legitimam esse reconhecimento e o prestígio que as LEs ocupam na 

sociedade, ao lermos: “Embora seu conhecimento seja altamente prestigiado na sociedade, as 

línguas estrangeiras, como disciplinas, se encontram deslocadas da escola” (BRASIL 1998, p. 

19).  

Quanto ao emprego da expressão “mas também”, Fernanda parece sinalizar uma 

necessidade de que a escola, apesar de estar oferecendo o ensino da LI, não oferece outras 

opções de aprendizado de LEs “como: alemão, espanhol e francês”. Uma situação que parece 

fazer sentido para inclusão da língua alemã no currículo da escola, como sugerido por 

Fernanda, é o fato de o alemão fazer parte do cotidiano de algumas famílias na comunidade 

local, e em alguns casos até ser considerada a LM na família. Igualmente essa situação 

acontece como o italiano devido à colonização da cidade por alemães, italianos e poloneses.  

Para darmos continuidade às discussões, tentamos compreender a presença dessas LEs 

no enunciado de Fernanda e realizamos um levantamento14 para conhecermos quantas escolas 

particulares de idiomas há na cidade de Brusque e quais os cursos por elas oferecidos. 

Encontramos as escolas: All (Inglês e Espanhol), Big Ben Idiomas (Inglês e Espanhol), 

CCAA (Inglês e Espanhol), Círculo Italiano (Italiano), For You Idiomas (Inglês, Espanhol, 

Alemão e Francês), Lexical (Inglês), duas escolas Link Language School, (Inglês, Espanhol, 

Italiano, Alemão e Francês), Wizard (Inglês e Espanhol e Francês), SESC (Inglês) e Centro de 

Línguas no Colégio Cônsul Carlos Renaux (Inglês, Espanhol, Alemão).  

Após o levantamento, verificamos que Brusque com uma população de 99.917 

habitantes, segundo a última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 01/07/2008, possui onze escolas para o ensino de LEs. Consideramos ser um 

                                                 
12 Ressaltamos que os textos foram transcritos conforme o original apresentado pelos sujeitos.  
13 Para preservarmos suas identidades, criamos nomes fictícios que aparecem no final de cada registro, seguido 
de outras informações como: idade, data da coleta ou se o sujeito trabalha.  
14 As informações sobre as escolas de idiomas e os cursos oferecidos por cada uma delas foram obtidos em abril 
de 2009. 
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grande número de escolas particulares de idiomas na cidade que oferece aos habitantes o 

aprendizado de outras LEs.  

A partir da pesquisa para o levantamento das escolas particulares de idiomas 

percebemos que as LEs apontadas por Fernanda são as mesmas que normalmente são 

oferecidas nestes cursos em nossa cidade e, que parece ser de seu interesse aprendê-las em sua 

escola.  

Mais um enunciado que queremos analisar é o que trata da compreensão de Fernanda 

ao perceber a escola como um lugar de aprendizado para as LEs, além do inglês que a escola 

já oferece. O sentido foi percebido ao lermos: “a escola deveria colocar outras línguas para 

aprendermos”. Fernanda, ao fazer uso do modalizador “deveria”  na entrelinhas, trouxe para a 

análise uma possibilidade de que a escola poderia trabalhar com o ensino de outras LEs, 

“como: alemão, espanhol e francês”. Quanto ao ensino de outras LEs, a PC-SC, apresenta 

que a partir da década de 80,  

 
 
[...] houve modificação na política de ensino de línguas, passando-se de uma posição 
monolinguística para uma posição plurilinguística nas escolas mais bem 
estruturadas, oferecendo-se francês, espanhol, alemão e italiano nos currículos 
escolares de 1º e de 2º grau. (SANTA CATARINA, 1998, p. 92). 
 
 

As línguas citadas na PC-SC são as mesmas que Fernanda se refere em seu enunciado. 

Para completar, em estudos realizados na PC-SC (SANTA CATARINA, 1998), encontramos 

que após este período dos anos 80, a Secretaria de Estado da Educação e do Deporto buscou 

parceria para a implementação e aperfeiçoamento de professores para o ensino de outras 

línguas nas escolas estaduais, como o espanhol, francês e alemão, mas mesmo que os projetos 

e as ações continue sendo desenvolvido em algumas escolas da rede estadual para a oferta 

para o ensino de diferentes línguas, “pode se dizer que o inglês ainda é a LE predominante 

nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio” (SANTA CATARINA, 1998,      

p. 93). 

Fernanda nos possibilita pensar que a oferta de outros idiomas no currículo da escola 

seria uma forma de investimento, pois como apontado na seção 3.5, Leffa (2007) relata que 

“muito em breve o aluno provavelmente perceberá que para falar uma língua estrangeira, só 

freqüentando um curso de línguas”. Fernanda nos remete ao que Leffa alerta, pois ela já 

percebe que a oportunidade de estudar outros idiomas, na escola, é um investimento, tanto no 

conhecimento de outras LEs, como o de se evitar gastos ao freqüentar um curso de línguas 

fora da escola.   
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Ao refletirmos sobre as proximidades da PC-SC com os sentidos construídos por 

Fernanda, nossas interpretações partem da premissa de que, ao produzirmos a análise dos 

enunciados de uma aluna de 13 anos, não nos seria convincente simplesmente aceitarmos que 

Fernanda enuncia o que está em documentos oficiais da escola, sem termos uma resposta para 

isso. Passamos a nos questionar: de onde provêm esses discursos que apresenta segurança e 

um provável conhecimento da PC-SC quando Fernanda enuncia?  

Após essa primeira reflexão, nos voltamos, então, para compreendermos o contexto 

em que a pesquisa aconteceu e que foi o lugar de onde Fernanda enunciou. Voltamos nosso 

foco o campo da pesquisa e percebemos que a escola por ser um espaço dialógico, “o 

indivíduo enquanto detentor dos conteúdos de sua consciência, enquanto autor de seus 

pensamentos, enquanto personalidade responsável por seus pensamentos e por seus desejos 

apresenta-se como um fenômeno sócio-ideológico” (BAKHTIN, 2004, p. 58). Esta primeira 

leitura nos trouxe a compreensão de que Fernanda sinaliza um discurso ideológico, em que a 

linguagem não tem um só significado. Diante dessa compreensão, ousamos deduzir que os 

sentidos produzidos por Fernanda não foram criados ou escritos unicamente por sua própria 

linguagem, mas por uma linguagem, que se constituiu nas suas relações dialógicas que 

também estão presentes no contexto escolar. Interpretamos que, nessas relações dialógicas, os 

prováveis “divulgadores” do conteúdo dos documentos oficiais da educação podem ter sido as 

professoras, que são profissionais que lêem e conhecem os assuntos relacionados a esses 

documentos e por estarem em contato com os sujeitos, na interação com eles, discorrem em 

algum momento sobre os assuntos que estão ali contidos de forma não explicita. 

Até o momento, compreendemos que Fernanda, como um sujeito constituído por 

diferentes linguagens, produziu, em seus enunciados, os sentidos no contexto sócio-cultural 

em que se insere. A análise trouxe não somente os sentidos que foram produzidos até aqui, 

mas também outros que se somam a esses que continuaremos a discutir  

Seguindo um pouco mais nas análises, ao lermos: “Assim os estudantes ficariam na 

escola aprendendo, em vez de ficar vadiando nas rua”, Fernanda enuncia que “lugar de aluno 

é na escola”, assim como sinaliza sua preocupação social de que “os estudantes” também são 

responsabilidade da escola para o ensino e oferta de outros cursos extracurriculares para 

manter os alunos dentro dela.  

Fernanda também aponta que o ensino de “outras línguas” distribuído em “em 

pequenos cursos num outro periodo”, como foi por ela sugerido, faz com que a escola cumpra 

sua parte, ao oferecer seu espaço físico para o ensino, além de atender aos interesses dos 

alunos que queiram aprender outras LEs. Ainda dentro da idéia de que os cursos 
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extracurriculares mantêm os alunos na escola, Fernanda parece compreender que manter os 

alunos na escola, por um tempo maior, é uma possibilidade de oferecer aos alunos um lugar 

seguro para adquirirem novos conhecimentos, afastando-os dos riscos e violência da rua.  

Compreendemos que Fernanda parece esperar o envolvimento da escola quanto aos 

problemas sociais do aluno e da comunidade, pois compreende que algumas das funções da 

escola envolvem: o ensinar, o proteger, criar oportunidades e incentivar os alunos através do 

ensino e através das disciplinas extracurriculares; por outro lado, Fernanda também aponta a 

função dos alunos na escola, que se resume a “aprendermos”. O fato de Fernanda sinalizar 

que a função do aluno na escola é “aprender”, nos remete ao pensamento de Vygotsky (1998), 

que discute que a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, sobretudo na escola.  

Ao terminarmos as análises dos enunciados de Fernanda, passamos a dar atenção os 

enunciados de Elaine, que, ao questionamento: Na sua opinião, por que a língua inglesa é 

ensinada nas escolas? Respondeu: 

 

“Para os alunos aprender mais ou seja está exercitando o Inglês que é muito 

importante” (Elaine, 16 anos, trabalha) Registro obtido em 16/04/08. 

 

Assim como Fernanda, Elaine reconhece a importância do Inglês ao enunciar “é muito 

importante” e ao fazer uso do advérbio de intensidade “muito” , Elaine parece ter a intenção 

de enfatizar, em sua resposta, a importância do aprendizado da LI nas escolas. Em “Para os 

alunos aprender”, o discurso de Elaine nos possibilita uma compreensão de que “os alunos” 

estão na escola para “aprender”, assim como, também percebemos no discurso de Fernanda.  

Ao refletirmos sobre o sentido do “mais”, quando Elaine discursa “Para os alunos 

aprender mais”, compreendemos que Elaine sinaliza que o aluno já possui um conhecimento 

prévio em relação à língua, e o discurso “aprender mais”, nos soa como um “somar” ao 

conhecimento que os alunos já possuem no contato com o inglês. Segundo Gee (2005,           

p. 145, tradução nossa), “qualquer Discurso se preocupa por determinados objetivos e 

propõem certos conceitos, pontos de vista e valores a custas dos outros”.  Elaine tenta nos 

apresentar seu ponto de vista que “aprender mais”, tenha um sentido de ir além, pois parece 

capacitada a adquirir outros conhecimentos referentes à LI. Para Gee (2005, p. 157), “a 

melhor maneira de desenvolver este metaconhecimento é através da aprendizagem, embora, 

com freqüência, a aprendizagem se aplique a um Discurso que já temos adquirido até certo 

ponto”, assim com, Eliane sinaliza já ter conhecimento prévio.   
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Com as primeiras análises, consideramos que Elaine, por estar na oitava série do EF, 

parece apresentar em seu discurso “uma orientação social” da realidade social que a envolve 

e do lugar de onde fala. Segundo Bakhtin (2004, p. 114) “[...] já que a estrutura da atividade 

mental é tão social como a da sua objetividade exterior. O grau de consciência, de clareza, de 

acabamento formal da atividade mental é diretamente proporcional ao seu grau de orientação 

social [...]”. Diante do que lemos, Elaine parece apresentar uma “orientação social” centrada 

tanto no cotidiano como na escola, e tem para a pergunta uma resposta consciente do que diz. 

Ao compreendermos que Elaine apresenta em toda sua resposta “consciência” no que diz e, 

juntamente com ela, a escola também parece reconhecer a importância do ensino da LI. 

Precisamos aqui fazer uma pausa e resgatar o que foi apresentado na metodologia da pesquisa, 

para que o leitor acompanhe nosso raciocínio. Na seção 2.3, apresentamos que, a escola 

oferece três aulas semanais da LI no currículo, o que sinaliza que os responsáveis pelo 

planejamento da grade curricular reconhecem que o aprendizado da LI se dá, quando o ensino 

acontece mais vezes por semana, por outro lado, a “consciência” percebida nos enunciados 

em Elaine está em ela nos apresentar a certeza de que a aprendizagem da LI na escola 

supostamente três vezes por semana acaba por ser “muito importante” o que leva os alunos a 

“aprender mais”.  

Apesar de a palavra escola, não aparecer na resposta de Elaine, o enunciado traz pistas 

de sua presença. Talvez, a escola não apareça na resposta escrita, primeiro por a pergunta se 

referir “as escolas”; segundo, por Elaine responder de forma objetiva sem resgate de parte do 

enunciado apresentado na pergunta e terceiro, por ser o local onde Elaine se encontrava ao 

responder ao questionário.  Mesmo sem a presença no enunciado da palavra “escola”, Elaine a 

compreende como uma instituição de ensino, que tem como função oferecer “mais” , ou seja, 

oferecer um ensino que agregue outros conhecimentos no aprendizado da LI dos alunos, 

entendido por nós como um aprender para além do que o aluno já sabe. Segundo Vygotsky 

(1998) o indivíduo é fruto de um processo histórico-social e que adquire os conhecimentos 

através da interação do sujeito com o meio, do processo intermediado pela linguagem e pela 

capacidade de aprender e adquirir conhecimento. 

Na continuidade da análise, o que nos intriga é o verbo exercitar no gerúndio, que traz 

para nossa interpretação um aprender como prática contínua, ou seja, de um aprendizado da 

LI que começou no passado e que os alunos ainda continuam “exercitando” nas escolas. Mas, 

e para Elaine, qual o sentido do “exercitando inglês”? 

 No esforço de compreendermos o sentido do gerúndio, encontramos em Bakhtin 

(2004, p. 113) um auxílio ao explicar que “a palavra é o território comum do locutor e do 
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interlocutor”. Diante do que o autor apresenta, se consideramos que a “palavra” , se não for 

compreendida e “exercitada” como aponta Elaine, a interação e a compreensão da língua entre 

o locutor e interlocutor fica prejudicada. Segundo Suman (2005, p. 101), uma das melhores 

formas de se aprender uma LE é o exercício e que: “podem se entender os exercícios como 

estratégias cognitivas, que são processos mentais que se relacionam diretamente com o 

processamento da informação com a finalidade de aprender, isto é, resumir, armazenar, 

recuperar e utilizar informações”. Outra situação que também podemos levar em conta, para a 

compreensão do “exercitando”, é que Elaine, talvez, relacione “exercitando” com a sua 

experiência ao processo de aprendizagem de sua própria LM, que se deu naturalmente, pela 

interação e “exercício” com a língua. Elaine parece compreender que se leva tempo para se 

constituir uma língua assim como se leva tempo para se aprender inglês.  

Outra compreensão para o dizer de Elaine, “exercitando o inglês”, fez com que 

retomássemos ao capítulo teórico na seção 3.4. Na releitura, encontramos, na LDB de 1996, a 

Lei nº 9.394, o artigo 26 § 5º, que deixa clara a necessidade da LE no EF: “na parte 

diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de 

pelo menos uma Língua Estrangeira Moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade 

escolar, dentro das possibilidades da instituição” (LEFFA, 2007, p. 10). A partir desse texto, 

compreendemos que Elaine produziu um sentido de tempo contínuo, “exercitando o Inglês”, 

tal sentido se justifica, até porque ela vem “exercitando o Inglês” desde a 5ª série e ainda 

continua “exercitando”. Parece-nos que esses quatro anos em contato com o inglês pode 

significar, para Elaine, uma prática tanto social, como contínua de exercícios para se 

depreender a LI, reter na memória, o que parece para ela ser importante. Segundo Vygotsky 

(1998, p. 117-118) “[...] o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento 

[...] uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do 

desenvolvimento independente da criança”. Quanto ao aprendizado e sua relação com o 

social, Vygotsky (1998, p. 115, grifos do autor) afirma que “[...] o aprendizado humano 

pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual as crianças 

penetram na vida intelectual daquelas que as cercam”. O “aprender”  para Elaine também 

supõe que se aprende exercitando a atenção, a memória e o pensamento, assim como, 

compreendido por Elaine que, para aprender a LI, se aprende “exercitando”.   

Daremos, agora, atenção às escritas de Thais que, para a pergunta: O que significa, 

para você, aprender a língua inglesa na escola? Respondeu:  
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“Significa um meio de aprender uma língua nova, um novo conhecimento, um novo 

obstáculo para ser comprido, com outras matérias, apesar de não ser tão 

aprofundado o inglês em algumas escolas, ele também é considerado uma matéria 

como as outras” (Thais, 14 anos) - Registro obtido em 17/04/2008. 

  

O inglês, para Thais, parece se revelar inicialmente como algo novo, “uma língua 

nova, um novo conhecimento”, e seus dizeres apontam para sua compreensão da LI como 

disciplina da escola quando diz: “ele também é considerado uma matéria como as outras”. O 

sentido de “matéria” , entendido também como disciplina, requer do aluno responsabilidades 

que se apresenta a nós pelos dizeres de Thais como “um novo obstáculo para ser comprido”. 

Thais apresenta algumas razões que demonstram que ela está convencida de que a escola, 

apesar de ser um meio para se aprender uma nova língua, também se apresenta como “um 

novo obstáculo para ser comprido”. Segundo Fiorin (2005, p. 52), “a linguagem contém uma 

visão de mundo, que determina nossa maneira de perceber e conceber a realidade, e impõe-

nos essa visão”. Se a linguagem cria a imagem do mundo, qual seria a visão de Thais para 

enunciar “um novo obstáculo para ser comprido”? 

Compreendemos, a partir do que foi enunciado, que Thais se preocupa e sabe das 

exigências de uma disciplina que consta na grade curricular de uma escola como a LI, 

exigências como a compreensão dos conteúdos, com os deveres de casa, com os exercícios, 

com a avaliação e um conceito mínimo que permita a aprovação no final do ano. Sobre a 

avaliação, Luckesi (2005, p. 150), escreve que “é um instrumento auxiliar da melhoria dos 

resultados”, o que nos leva a compreender que Thais ao se referir a “um novo obstáculo para 

ser comprido” compreende que “[...] ao longo do processo de ensino – aprendizagem (o 

sucesso não vem de graça)” (LUCKESI, 2005, p. 175, grifos do autor). A avaliação é 

comparada a um “obstáculo” de algo que precisa ser vencido. O sentido atribuído ao dizer de 

Thais permite a compreensão de que há uma exigência da escola na avaliação dos alunos em 

relação a seus conhecimentos, habilidades, convicções e outros. Por outro lado, ela também 

compreende a exigência que a escola sofre, como exemplificado por Luckesi (2005, p. 174) 

ao dizer que: “a escola recebe o mandato social de educar as novas gerações e, por isso, deve 

responder por esse mandato, obtendo dos seus educandos a manifestação de suas condutas 

aprendidas e desenvolvidas”. Thais aponta, em seu dizer, que a avaliação não é vista 

positivamente, pois parece ser mais um “obstáculo” a ser cumprido do que uma avaliação de 

seu aprendizado.  
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Outra análise que nos parece pertinente apresentar, emana do enunciado “apesar de 

não ser tão aprofundado o inglês em algumas escolas”. Esse discurso de que o inglês não é 

“tão aprofundado” ou que a escola oferece um inglês básico ou de base, também foi 

apresentado por outros dois sujeitos da pesquisa. Aproveitamos o momento para fazermos um 

gancho e apresentarmos outros três enunciados que se aproximam dos dizeres de Thais para 

construirmos uma discussão. Para a pergunta: Na sua opinião, por que a língua inglesa é 

ensinada nas escolas? Obtivemos as seguintes respostas:  

 

“é ensinada para termos uma “base” do ingles para quando sermos mais velhos e 

fazer um curso de ingles já termos uma noção” (Fernanda, 13 anos) - Registro obtido 

em 17/04/2008.  

 

“É muito importante ter aula de inglês na escola, por mais básico que seje [...]” (Ana 

Flávia, 14 anos, trabalha) - Registro obtido em 17/04/2008. 

 

E para a pergunta: Como está o seu inglês? Denis respondeu:  

 

“Eu acho que não esta muito adequato para uma oitava série, mais eu creio que eu 

vou um dia o meu inglês estava muito bem eu acho” (Denis, 13 anos) - Registro 

obtido em 17/04/2008. 

 

 Os sujeitos, Thais, Fernanda, Ana Flávia e Denis, enunciam que a escola ensina um 

inglês de “base”, não “aprofundado”, “que não esta muito adequado”, ou seja, um ensino 

“básico”, o que sinaliza que compreendem que a escola oferece o ensino da LI fragmentado 

ou inadequado. Parece haver, nos dizeres dos sujeitos, certa conformidade com a situação do 

ensino de “base” da LI, próprio de um discurso que circula na escola, que com o passar do 

tempo, eles aceitam e não questionam. Talvez os sujeitos, por estarem inseridos em uma EP, 

enunciem o ensino de “base” ao perceberem que, os recursos multimídias para o ensino da 

língua, assim como a capacitação dos professores, ou até mesmo o pouco material didático 

disponível na biblioteca entre outros, colaboram para que seu aprendizado não seja mais 

aprofundado. O sentido de conformidade percebida nos enunciados dos sujeitos sinaliza que 

eles compreendem as dificuldades da escola e dos professores para o ensino da língua.  

As dificuldades para o ensino/aprendizagem da LI, na EP, também são discutidas nos 

PCNs, “[...] falta de materiais adequados, classes excessivamente numerosas, número 



83 

  

reduzido de aulas por semana, tempo insuficiente dedicado à matéria no currículo e ausência 

de ações formativas contínuas junto ao corpo docente” (BRASIL, 1998, p. 24). Ao partimos 

dessa primeira compreensão quanto à conformidade retratada nos enunciados de Thais, 

Fernanda, Ana Flávia e Denis, é que podemos também perceber um discurso de denúncia. Os 

sujeitos sinalizam que compreendem que o lugar para se ter a “base”  da LI é na escola e, 

aquele aluno que quer aprofundar ou obter outros conhecimentos e avançar na aprendizagem 

da LI, tem que buscar fora da escola, pagando cursos particulares de idiomas.  

Por a escola não oferecer o ensino da LI superior a um ensino de “base”  como assim 

enunciaram, suspeitamos que os sujeitos, percebam a escola como impotente frente às escolas 

particulares de idiomas de LEs. Nas pesquisas realizadas para o levantamento das escolas de 

idiomas da região, verificamos que normalmente, elas oferecem dois encontros de duas horas 

semanais para o ensino das línguas. Para problematizarmos a questão, temos que, os alunos 

dentro da escola onde a pesquisa foi realizada, recebem três aulas semanais de LI, com 

quarenta e cinco minutos cada, mas apontam que não estão no nível do ensino da LI oferecido 

pelas escolas de idiomas. A partir do sentido construído pelos sujeitos nos questionamos: 

quais as razões, para os alunos não estarem satisfeitos ou ao menos, no mesmo nível de 

aprendizado das escolas de idiomas, já que dispõem de uma carga horária superior? 

Para continuarmos nossas análises, traremos outros três enunciados que separamos por 

apresentarem regularidades que apontam que a escola oferece oportunidade ou ajuda os 

alunos menos favorecidos financeiramente. Para a pergunta: Na sua opinião, por que a língua 

inglesa é ensinada nas escolas? Obtivemos as seguintes respostas:  

 

“Por que muitas pessoas não tem condições para fazerem curso fora. Sendo assim, a 

escola ensina o inglês. É uma oportunidade!” (Hellen, 13 anos) - Registro obtido em 

17/04/2008.    

 

“Para quem não tem condição de Pagar um curso completo ja ajuda no aprendizado 

para um novo emprego” (Túlio, 15 anos, trabalha) - Registro obtido em 17/04/2008. 

 

“Para dar mais conceito nas aulas, porque se alguém não pode pagar um curso, pelo 

menos aprende algo nas escolas” (Diana, 15 anos) - Registro obtido em 17/04/2008.  
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Como anteriormente comentamos a materialidade linguística dos sujeitos nos 

incentiva a fazer uma análise nos enunciados quanto ao fator financeiro como um conceito 

positivo da escola, no sentido da escola querer o “bem” dos alunos. Percebemos que os 

sujeitos enunciam de uma escola que inclui e que ensina a LI para aqueles alunos que não têm 

condições de pagar um curso particular de LE. A escola é por eles entendida como um lugar 

que oferece ajuda e oportunidade para se aprender o inglês. Os sujeitos sinalizam o lado social 

da escola de incluir os alunos tanto social como culturalmente.  

Hellen, ao usar o termo “oportunidade!”, pleno de sentido, elege-o com um sentido: o 

de “graça”, ou seja, da oportunidade dos alunos em aprender a LI na EP. Retomando o dizer 

do Túlio “Para quem não tem condição de pagar um curso completo ja ajuda no aprendizado 

para um novo emprego”, o “ajuda”  para o sujeito parece fazer uma relação entre aprender e 

empregabilidade, mas com o sentido de que a escola oferece “ajuda”  para os alunos, ao 

oferecer o aprendizado a LI na escola, para que eles tenham a oportunidade de conseguir um 

“emprego”. 

Esses foram alguns dos sentidos depreendidos dos enunciados de Hellen, Túlio e 

Diana, que, a partir de agora, deixam espaço para analisarmos outros sentidos que, nos 

enunciados abaixo, apresentam algumas oscilações quanto a LI como disciplina e ora a língua 

como língua “falada”, assim como, em um único enunciado, a oscilação entre os dois 

sentidos. A seguir, apresentamos os enunciados, para que o leitor nos acompanhe. 

 

“Acho que a lingua inglesa hoje em dia é fundamental, mas tambem, a escola deveria 

colocar outras línguas para aprendermos: como: alemão, espanhol e francês, em 

pequenos “cursos” num outro periodo. Assim os estudantes ficariam na escola 

aprendendo, em vez de ficar vadiando nas ruas” (Fernanda, 13 anos) - Registro obtido 

em 17/04/2008. 

 

Percebemos que o sentido apresentado por Fernanda, num primeiro momento, é o de 

língua “falada” quando enuncia: “Acho que a lingua inglesa hoje em dia é fundamental”, mas 

ao enunciar: “alemão, espanhol e francês”, ela se refere às disciplinas, mesmo que por 

desconhecimento, escritos em letras minúsculas no início de cada idioma. Outro enunciado 

que também apresenta o sentido de língua “falada” é o de Elaine:   
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“Para os alunos aprender mais ou seja está exercitando o Inglês que é muito 

importante” (Elaine, 16 anos, trabalha) - Registro obtido em 16/04/08. 

 

Aqui, o que percebemos é que Elaine está se referindo a língua inglesa como a língua 

“falada”, mas o que Elaine não parece perceber é que escreve com letra maiúscula o 

“Inglês”. 

 

E, para encerrarmos as análises desta seção, trazemos o enunciado de Thais: 

 

“Significa um meio de aprender uma língua nova, um novo conhecimento, um novo 

obstáculo para ser comprido, com outras matérias, apesar de não ser tão 

aprofundado o inglês em algumas escolas, ele também é considerado uma matéria 

como as outras” (Thais, 14 anos) - Registro obtido em 17/04/2008.  

 

Ao analisarmos os sentidos que emergem das escritas dos sujeitos que escrevem 

“Inglês”  com letra maiúscula ou escrevem “língua”,  “inglês” ou “língua inglesa” com letra 

minúscula, percebemos que os sujeitos, não perceberam em suas escritas os sentidos que se 

tem ao escreverem LI com letra maiúscula ou língua inglesa/inglês com letra minúscula. Por a 

pesquisa ter acontecido dentro da escola, talvez a preocupação dos sujeitos estivesse em 

enunciar o que “veio de dentro para fora”, não se preocupando com as questões formais da 

língua. Se considerarmos que, “a situação social mais imediata e o meio social mais amplo 

determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a estrutura da 

enunciação” Bakhtin (2004, p. 113, grifos do autor), compreendemos que os sujeitos 

escrevem para um outro interlocutor e este, por sua vez, está interessado nos sentidos, não na 

correção linguística. 

Quanto aos sentidos depreendidos nesse primeiro momento para o 

ensino/aprendizagem da LI no contexto escolar, compreendemos que os sujeitos sabem da 

responsabilidade que a escola tem em oferecer um ensino de qualidade e não de “base” ; além 

disso, compreendem que a escola não oferece opção de outras LEs como disciplinas 

extracurriculares. Os sujeitos também sinalizaram que a escola se preocupa em incluir os 

alunos, através da LI, para que tenham oportunidades futuras, seja no trabalho ou na 

continuação dos estudos.  

Nas análises que foram realizadas na materialidade linguística dos sujeitos, 

percebemos que os sujeitos parecem ter uma preocupação com o futuro, mas um futuro não 



86 

  

muito distante. Os enunciados sinalizam que alguns sujeitos apresentam noções das ideologias 

dos documentos oficiais da Educação e da escola, enquanto que outros sujeitos sinalizam não 

ter. 

 Esses foram alguns sentidos dentre outros, que também poderiam ser apontados pelo 

leitor, que trouxemos para finalizar este eixo, pois, segundo Bakhtin (2003, p. 297): “cada 

enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela 

identidade da esfera de comunicação discursiva”. Diante da compreensão que os enunciados 

dos sujeitos são plenos de ecos e que os enunciados dos sujeitos podem estar ligados pela 

identidade da esfera na qual estão contidos, passamos, a partir de agora, a lançar nosso olhar 

para compreender quais os sentidos atribuídos pelos sujeitos para o ensino/ aprendizagem da 

LI no contexto de EP para além da escola. 

4.2 OS SENTIDOS DO ENSINO/APRENDIZAGEM DA LI PARA ALÉM DA ESCOLA 

Para este eixo, separamos, para uma interlocução com o leitor os enunciados dos 

sujeitos de acordo com algumas regularidades que foram percebidas na materialidade 

linguística que nos foi apresentada. A análise para relembrar, tem por objetivo compreender, 

nos discursos dos alunos das 8as séries do EF, os sentidos do ensino/aprendizagem da língua 

inglesa no contexto de EP. 

 Para darmos início às análises, selecionamos os enunciados de Thais, Carlos e 

Andresa na intenção de compreender mais alguns sentidos construídos pelos sujeitos ao 

responderem à pergunta: Na sua opinião, por que a língua inglesa é ensinada nas escolas?  

 

“Para nos preparar para o futuro. Pq mais tarde vamos precisar do inglês em nossa 

vida”  (Thais, 14 anos) - Registro obtido em 17/04/2008.  

 

“Para preparar os alunos para o futuro. Ex: Se uma pessoa quer trabalhar em uma 

empresa qualquer e necessita o inglês aí ela não vai ter problema por que ela 

aprendeu na escola!” (Carlos, 13 anos) - Registro obtido em 16/04/2008. 
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“Porque no nosso futuro quando a gente for procurar um emprego a gente vai 

precisar do inglês e para crescer na vida como cidadão” (Andreza, 14 anos) - 

Registro obtido em 16/04/2008. 

 

Ao refletirmos sobre os dizeres dos três sujeitos, a primeira regularidade percebida foi 

a de futuridade sinalizado pelo o uso da palavra “futuro”. Nos dizeres de Thais e Carlos, 

percebemos a proximidade na construção frasal: “Para nos preparar para o futuro” (Thais) e 

“Para preparar os alunos para o futuro” (Carlos).  Ao assim escreverem, ambos sinalizam 

que a escola prepara “os alunos” para o “futuro” . Thais compreende a importância do inglês 

ao dizer: “Pq mais tarde vamos precisar do inglês em nossa vida”. Ao escrever: “o mais 

tarde”, sinaliza para um tempo não muito distante. Percebemos que Thais não discursa 

diretamente do benefício do aprendizado da língua para a oportunidade de emprego, mas 

discursa “Pq mais tarde vamos precisar do inglês em nossa vida”. A partir do foi enunciado, 

Thais sinaliza compreender que o ensino da LI na escola, beneficia o social e para o “uso”, 

seja para a comunicação, a música, entretenimentos ou outros.  

Quanto ao enunciado de Carlos, percebemos que ele constrói o sentido para a 

exigência da LI no mercado de trabalho ao declarar: “Se uma pessoa quer trabalhar em uma 

empresa qualquer e necessita o inglês aí ela não vai ter problema por que ela aprendeu na 

escola!”. Carlos, ao terminar o enunciado com “aprendeu na escola!”, parece nos apresentar 

um sentido de valor e de reconhecimento por a escola ter lhe ensinado o inglês, contribuindo 

para a qualificação para o trabalho. Conforme Santos (1997, p. 198), devido às incertezas do 

mercado de trabalho, 

 
Considera-se que é cada vez mais importante fornecer aos estudantes uma formação 
cultural sólida e ampla, quadros teóricos e analíticos gerais, uma visão global do 
mundo e das suas transformações de modo a desenvolver neles o espírito crítico, a 
criatividade, a disponibilidade para a inovação, a ambição pessoal, a atitude positiva 
perante o trabalho árduo e em equipa, e a capacidade de negociação que os preparem 
para enfrentar com êxito as exigências cada vez mais sofisticadas do processo 
produtivo. 
 
 

Na construção do sentido de Carlos, percebemos que há algo de ideológico em sua 

afirmação, pois aponta para um “mito” de que o inglês previne o problema para a 

oportunidade de emprego. Se voltarmos ao estado da arte na seção 1.2, o estudo realizado por 

Rosa, esta recorre a Alves (2003, p. 98) que afirma que “[...] mesmo se todos pudessem se 

qualificar – que, no caso específico aqui, seria aprender inglês, não haveria vagas suficientes: 

o mercado não é para todos”.  



88 

  

Segundo Bakhtin (2003, p. 289, grifos do autor), “a relação valorativa do falante com 

o objeto do seu discurso (seja qual for esse objeto) também determina a escolha dos recursos 

lexicais, gramaticais e composicionais do enunciado”, sendo assim, outro sentido para o 

enunciado de Carlos em “aprendeu na escola!” pode estar na inclusão, ou seja, a escola inclui 

o aluno no mercado de trabalho ao aprender a LI.  

Talvez por Thais e Andreza estarem se referindo a um tempo futuro, elas se incluíram 

ao que enunciaram quando fizeram uso do “nos, vamos” e “nossa/a gente”. Por sinalizarem 

que se incluem ao que enunciaram, os sujeitos apontam ter como referência os “outros”, ou 

seja, aquelas pessoas que servem como exemplo e que acabam por sofrerem tais exigências 

para a oportunidade de emprego ou para a necessidade do conhecimento do inglês para uso 

próprio.  

A partir do que foi enunciado, depreendemos que as vozes circulam e que todos os 

sujeitos têm uma representação do que os espera no futuro, porque ouvem discursos na mídia, 

na própria escola, no contexto familiar e outros, a respeito da importância da LI para o futuro.  

Retomando o enunciado: “Porque no nosso futuro quando a gente for procurar um 

emprego a gente vai precisar do inglês”, Andreza igualmente constrói um sentido que se 

aproxima dos dizeres de Thais e Carlos quanto à importância da LI na hora de procurar um 

emprego. Segundo a pesquisa realizada por Bernardo (2007, p. 97, grifos da autora), “[...] a 

escola pública é o único lugar de aprendizado desse idioma, é de se esperar que seu ensino 

seja eficaz e significativo para eles, possibilitando-lhes o acesso ao direito de formação 

integral do indivíduo a fim de que possam exercer a tão proclamada ‘cidadania’”.  

A partir do que lemos, tanto Andreza, como Thais e Carlos apresentam, em seus 

enunciados, uma proximidade na forma de olhar a EP, assim como também apresentado no 

estudo de Bernardo (2007), ao compreenderem que a LI é aprendida na escola e que a escola 

possibilita acesso à formação e, no final, a proximidade entre “cidadania” e “cidadão” 

enunciado por Andreza.  

O enunciado “para crescer na vida como cidadão” parece sinalizar sentidos que são 

construídos tanto no social do sujeito como no ideológico da escola. Se voltarmos ao contexto 

em que a pesquisa foi realizada, Andreza respondeu ao questionário na escola e em sala de 

aula, o que pode ter interferido em sua resposta ao trazer, para seu enunciado, palavras que ali 

circulam. Bakhtin (2004, p. 112, grifos do autor) explica que: “qualquer que seja o aspecto da 

expressão-enunciação considerado, ele será determinado pelas condições reais da enunciação 

em questão, isto é, antes de tudo pela situação social mais imediata”. O dizer de Andreza 

sinaliza ser um reflexo da linguagem que circula na escola, como anteriormente discutido e 
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que, provavelmente, são advindos das professoras, as prováveis interlocutoras dos discursos 

de “cidadania” e conhecedoras dos documentos oficiais da educação.  

Outro enunciado que podemos trazer para a discussão é o de Hellen que para a 

pergunta Como está o seu inglês? Nos apresentou a seguinte resposta: 

 

“Eu não sou muito fã do inglês. Mas me esforço por que sei que futu ramente 

presicarei desta língua” (Hellen, 13 anos) - Registro obtido em 17/04/2008.  

 

Em seu discurso, Hellen se aproxima dos enunciados de Thais, Carlos e Andreza 

quanto à compreensão da importância do inglês. Ao enunciar “sei que”, Hellen sinaliza ter 

conhecimento que no futuro, precisará do inglês, que reforçado pela expressão “futu 

ramente”, Hellen constrói um sentido que se volta para o mundo do trabalho. Hellen, mesmo 

não sendo “muito fã do inglês”, traz para seu enunciado algo que, para ela, é importante 

sabermos: “Mas me esforço”. Ao tentarmos compreender o sentido do “esforço”, partimos da 

idéia de que o aprendizado da LI parece exigir de Hellen uma dedicação maior, visto que ela 

já de início, declara não ser “muito fã”  da língua.  

Ao lermos o enunciado de Helen percebemos que o contato com o idioma não a atrai, 

até porque, não parece haver prazer para seu aprendizado. Já por outro lado, sinaliza perceber 

uma relação de poder atribuída à LI, que aponta para uma relação entre futuro e trabalho que 

faz com que se empenhe em aprender o idioma, não pelo desejo, até porque declara não ser 

“muito fã do inglês”, mas pela necessidade de se dominar uma LE. 

Quanto ao sentido de status e poder da LI apresentado no enunciado de Hellen, 

também os depreendemos em outros dois enunciados, os de Diana e Cristina e, para o 

momento, faremos um gancho, para apresentarmos os dois enunciados e trazermos algumas 

reflexões. 

Para a pergunta: O que significa, para você, aprender a língua inglesa na escola? O 

enunciado de status se faz perceber quando Diana respondeu: 

 

“É um conceito de grande nobreza” (Diana, 15 anos) - Registro obtido em 

17/04/2008. 

 

E para a pergunta: Na sua opinião, por que a língua inglesa é ensinada nas escolas? 

Percebemos o inglês como uma língua de poder quando Cristina respondeu: 
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“Para ser uma pessoa esclarecida e porque se fala muito que o inglês é a língua do 

futuro” (Cristina, 13 anos) - Registro obtido em 17/04/2008. 

 

  A partir dos enunciados apresentados, compreendemos que os sujeitos parecem 

acreditar no status e poder da LI. A LI é compreendida como língua de prestígio não somente 

profissional, mas também social e culturalmente. Segundo Rajagopalan (2003, p. 65), “a 

língua estrangeira sempre representou prestígio” e, portanto, ocupa um lugar de poder, 

trazendo aos discursos dos sujeitos sentidos de que é necessário estarem preparados 

previamente para uma possível utilização da LI no futuro. 

Retomando a análise do enunciado de Hellen, ao lançarmos nosso olhar para o “mas”, 

este revela que, mesmo embora não goste de aprender a LI, é necessário que se aprenda, e ela 

mesma reconhece que “precisarei desta língua”. Ao refletirmos sobre o “precisar” da língua, 

podemos compreender que a necessidade de uma LE é uma exigência que vem de fora dos 

muros da escola. Hellen demonstra certa maturidade, até porque, as exigências para o 

mercado de trabalho é uma realidade.  

Próximo ao que Hellen enuncia sobre não ser “muito fã” da LI, temos o enunciado de 

Denis que igualmente declara não ser um apreciador do inglês ao se posicionar quando 

solicitamos que preenchesse como quisesse o seguinte comando: A língua inglesa...   

 

“... não fais o meu tipo mais eu tenho que aprender de qualquer maneira!” (Denis, 13 

anos) - Registro obtido em 17/04/2008. 

 

Logo de início, Denis tem a intenção de declarar que o Inglês não faz o tipo, mas o 

que quis ele dizer em “fazer o meu tipo”? Existe uma LE adequada para cada tipo de pessoa? 

A que tipo ele se referiu?  

Estas foram algumas perguntas que nos fizemos para início desta análise, quando o 

sujeito parece se mostrar insatisfeito por estar aprendendo a LI como LE. Denis sinaliza a 

língua inglesa “não faz o seu tipo”. O sujeito poderia apontar, então, que seu interesse em 

aprender uma LE estaria no aprendizado do francês, espanhol ou até mesmo do alemão. Denis 

não diz que não gosta de aprender uma LE, mas parece ter interesse em outras culturas e 

aprendizado em LE que sinaliza não ser o inglês, mas sim uma língua que “fizesse seu tipo”.  

Denis parece demonstrar que não concorda em ser homogeneizado pela imposição do 

ensino de uma LE que, no caso, seria o inglês, o que nos leva a compreender que Denis parece 
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estar em conflito com a imposição da LI como disciplina curricular obrigatória. Para Bakhtin 

(2003), o processo de homogeneização sempre encontra resistência, assim como, percebemos 

nessa análise. Denis sinaliza que, na escola, os alunos estão sujeitos às imposições, o que gera 

tensões e conflitos. Segundo Bakhtin (2004, p. 107): 

 
 
Pode-se, no entanto dizer que toda enunciação efetiva, seja qual for a sua forma, 
contém sempre, com maior ou menor nitidez, a indicação de um acordo ou de um 
desacordo com alguma coisa. Os contextos não estão simplesmente justapostos, 
como se fossem indiferentes uns aos outros; enconra-se numa situaçãode interação e 
de conflito tenso e ininterrupto. 
 
 

Retomando o enunciado de Denis, este evoca do contexto escolar apontando conflitos 

relacionados à linguagem, escola, disciplina da LI e até aspectos que podem estar 

relacionados à constituição de sua identidade. Quanto à ausência por parte do sujeito de 

interesse em aprender a língua, acaba por privá-lo de ampliar os “horizontes culturais”, 

(RAJAGOPALAN, 2003). 

Para encerrar, trazemos o enunciado “eu tenho que aprender de qualquer maneira!”, o 

qual sinaliza que Denis tenta denunciar as forças centrípetas, nas quais o poder é exercido 

pelo currículo da escola para o ensino da LI. A partir do foi analisado, compreendemos que, 

mesmo a relação de Denis com o aprendizado da LI por imposição, acaba por ser um 

aprendizado que a escola oferece como uma língua indispensável para acompanhar as 

evoluções da modernidade.  

Prosseguindo um pouco mais com as análises, nos centramos na pergunta: O que 

significa, para você, aprender a língua inglesa na escola? Denis e Alexandre responderam:  

Denis e Alexandre responderam: 

 

“Inglês para mim significa que se a pessoa for para outro pais ela tera um 

desenvolvimento para falar e tambem para escutar” (Denis, 13 anos) - Registro 

obtido em 17/04/2008.  

 

“É importante para nos até no uso do computador, os manuais de instruções, e caso 

nos quando crescermos se formos viajar um dia por isso eu acho muito importante 

para nós” (Alexandre, 13 anos) - Registro obtido em 16/04/2008.  
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A princípio, agrupamos as duas respostas devido à regularidade do “viajar” em: “for 

para outro pais, e “se formos viajar”. Após a leitura cuidadosa da primeira resposta, 

percebemos que Denis não compreendeu a pergunta em questão. Na releitura para 

entendermos o porquê do equívoco, a pista estava no início de sua resposta, onde Denis com a 

suposta retomada de sua pergunta nos deu a impressão que compreendeu a pergunta como 

sendo: O que significa, para você, a língua inglesa? Como nosso interesse está em analisar a 

materialidade linguística apresentada, vamos partir da resposta que temos e de como 

originalmente nos foi apresentada pelo sujeito.  

Ao analisarmos, “se a pessoa for para outro pais ela tera um desenvolvimento para 

falar e tambem para escutar”, Denis, nos apresenta uma compreensão de que uma viagem 

para “outro pais” acaba  por  desenvolver as habilidades da fala e da audição da pessoa. Ao 

enunciar “ela tera um desenvolvimento”, o sujeito não parece ter dúvida dessa afirmação, pois 

o verbo “ter”, apresentado por Denis no tempo futuro “terá”,  confirma e enfatiza sua 

compreensão do desenvolvimento da língua inglesa. Denis sinaliza também que a pessoa que 

está fazendo a viagem “para outro pais” já possui um conhecimento prévio da língua, talvez 

um conhecimento aprendido na EP, pois afirma que “tera um desenvolvimento”. O tempo 

futuro, aqui empregado, aponta que a pessoa já tem um conhecimento “básico” e esta 

aprimorando, em especial, as duas habilidades citadas como ouvir e falar na oportunidade de 

uma viagem para “para outro pais”.  

Denis parece compreender que o processo de aprendizagem do inglês acontece na 

interação, pela linguagem e no social, o que implica uma interlocução. A habilidade da fala 

enunciada por Denis, no pensamento bakhtiniano, é a enunciação definida como “[...] um 

puro produto da interação social, quer se trate de um ato de fala determinado pela situação 

imediata ou pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida de uma 

determinada comunidade linguística” (BAKHTIN, 2004, p. 121). O sujeito sinaliza que o 

processo de construção do conhecimento do aluno só se efetivará durante a relação do aluno 

com o outro interacional e, somente a partir desta relação com o outro, o aprendiz poderá 

construir seu processo de aprendizagem, assim como “desenvolver” a oralidade e a audição 

para a compreensão da língua. Para Bakhtin (2004, p. 154), “é apenas através da enunciação 

que a língua toma contato com a comunicação, imbui-se do seu poder vital e torna-se uma 

realidade”. Denis aponta para a interação verbal, a qual constitui a realidade fundamental da 

língua.  

Podemos compreender, a partir dos enunciados de Denis, que no seu contexto escolar 

se aprende um inglês “de base”, o que foi reforçado nos enunciados de Thais, Fernanda, Ana 
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Flávia, mas, ao ser praticado num país cuja língua oficial é o inglês, sai da “base”  para um 

processo de desenvolvimento das habilidades, ou até mesmo para fluência da língua. 

Passamos agora para a análise do enunciado de Alexandre, que respondeu: “É 

importante para nos até no uso do computador, os manuais de instruções, e caso nos quando 

crescermos se formos viajar um dia por isso eu acho muito importante para nós”, percebemos 

que esse sujeito, em seu texto, fez uso da primeira pessoa do plural “nós”.  O uso da primeira 

pessoa do plural sinaliza que Alexandre se sente incluído em tudo que o disse e concorda com 

o que foi enunciado. Em sua resposta, percebemos que não retoma a pergunta do questionário, 

mas nas entrelinhas podemos perceber a presença do “aprender” em seu enunciado ao se 

referir que considera importante aprender inglês na escola para: o “uso do computador”, 

“leitura dos manuais de instruções” e caso faça uma a viagem. O operador argumentativo 

“até”,  enunciado por Alexandre no início do texto, aponta para o sentido do “também”, ou 

seja, que o inglês não é importante somente dentro da escola, onde se aprende, por exemplo: a 

ler, escrever, falar, ouvir e cumprir com as atividades escolares, mas “também” é importante 

para além da escola ao poder desfrutar os benefícios da tecnologia como no uso do 

“computador”, na leitura e compreensão dos textos em inglês dos “manuais de instruções” e 

para a comunicação em uma viagem.  

Alexandre sinaliza viver num mundo globalizado e acaba por tornar-se globalizado 

também ao ser usuário das tecnologias que caracterizam a pluralidade da vida moderna. 

Também sinaliza, em seu enunciado, conviver com uma série de vantagens que a língua 

inglesa oferece em seu cotidiano.  

Assim como a língua inglesa foi enunciada no cotidiano de Alexandre, outros três 

sujeitos também se posicionaram ao responder: “ Na sua opinião, por que a língua inglesa é 

ensinada nas escolas?”  

 

“Por que ela é usada no nosso dia- dia” (Andréia, 16 anos) - Registro obtido em 

17/04/2008. 

 

E Brenda para a mesma pergunta responde:  

 

“... está presente no nosso dia a dia. E o meu Futuro eu imagino com o Inglês” 

(Brenda, 13 anos) - Registro obtido em 16/04/2008. 
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E em resposta a outra pergunta: Preencha como quiser. A língua inglesa..., Andréia 

respondeu:  

 

“É muito importante para todos por que? Até num produto que você for comprar tem 

algum nome em inglês” (Andréia, 16 anos) - Registro obtido em 17/04/2008. 

 

Os três enunciados apresentados mobilizam sentidos quanto à presença da língua 

inglesa no cotidiano dos sujeitos. Num olhar um pouco mais apurado, percebemos que a 

presença da língua inglesa no cotidiano de Denis, Alexandre e Andréia, acaba por exigir 

algumas habilidades dos sujeitos para o desempenho de algumas funções como: 1) no 

enunciado de Denis, a habilidade de falar e escutar “desenvolvimento para falar e tambem 

para escutar”; 2) no enunciado de Alexandre, para o “uso do computador”, a habilidade de 

ler e escrever, a habilidade da leitura, quando enunciou “leitura dos manuais de instruções” 

e, no caso de viajar, “se formos viajar”, a habilidade de falar e escutar; 3) a habilidade de ler 

enunciada por Andréia: “num produto que você for comprar tem algum nome em inglês”. A 

partir desses enunciados, compreendemos que, se por um lado os sujeitos percebem a língua 

inglesa no seu cotidiano; por outro lado, não explicitam que cotidianamente também 

desenvolvem habilidades com o uso da língua no atual mundo. 

Retomando nossas análises para compreendermos os sentidos produzidos pelos 

sujeitos, percebemos o plurilingüismo social (heteroglossia) presente em todos os enunciados, 

já que esses são compostos de diversas vozes. A partir dos enunciados, depreendemos que os 

sujeitos compreendem a língua inglesa de forma diferente, apontando para sentidos como: 

língua para uso pessoal em viagens e computador; língua que possibilita o emprego, do 

futuro, de poder, de status, língua que inclui, e assim, outros que foram descritos, além dos 

que os sujeitos construíram, mas não textualizaram. 

Quanto à escola, os sujeitos reconhecem sua função para o ensino da LI, como foi 

anteriormente observado no primeiro eixo, e as vozes que circulam na escola, apareceram 

refletidas em alguns enunciados assim como no primeiro eixo.  

Em toda a análise, não percebemos críticas ao ensino da LI na escola, mas percebemos 

sentidos de interesse por parte de alguns para o aprendizado de outras LEs. Nos enunciados 

analisados, há presença de outras vozes que estavam voltadas para o contexto da escola. O 

que chamou a atenção, nas análises desse eixo, foi que, mesmo os sujeitos produzindo 
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sentidos para além da escola, as vozes traduzem a noção do sujeito de pertencimento à escola 

onde a pesquisa foi realizada. 

Retomando a análise dos enunciados que foram apresentados anteriormente, para a 

regularidade “de futuro” compreendemos que os sujeitos compreendem a importância da LI e 

que a língua abre as portas para uma oportunidade de emprego. Os enunciados de Carlos e 

Andreza declaram a relação da LI com futuro e trabalho. Segundo um levantamento da 

importância do ensino da LI na escola, Bernardo (2007, p. 102) revela que: “na oitava série, 

60% relacionou essa importância à obtenção de um emprego no futuro, revelando que o 

trabalho é a grande preocupação da maioria dos alunos desta série”.  

Quanto aos enunciados de Thais e Hellen, não vemos declarado em seus escritos “o 

Inglês é importante para o nosso futuro”, mas implicitamente podemos perceber 

aproximações em: “Pq mais tarde vamos precisar do inglês em nossa vida”  (Thais) e “Mas 

me esforço por que sei que futu ramente presicarei desta língua” (Hellen).  

Percebemos, a partir das análises, fortes indícios de que a LI, futuro e emprego se 

agregam nos enunciados dos sujeitos e apontam que investir ou se “esforçar”, no aprendizado 

da LI na escola vale à pena, pois sinalizam que aprender a LI assegura, no futuro, uma 

colocação no mercado de trabalho. Rosa (2003, p. 102, grifos da autora) em seu trabalho 

adverte que: “mesmo se todos os alunos das escolas públicas pudessem se qualificar – o que, 

no nível imaginário, significa, entre outras coisas, “dominar” a LI - isso não lhes garantiria, 

necessariamente, um emprego no mercado de trabalho atual”.  

Diante do que lemos, podemos entender que os sujeitos trazem uma crença de que um 

componente curricular tem o “poder” de assegurar o futuro. A análise também compreendeu 

que o futuro parece ser uma preocupação no presente dos sujeitos, pois são percebidos nos 

termos enunciados: “preparar”, “necessita” , “vai precisar”, “sei”,  “esforço” e precisarei.           

Também depreendemos que, mesmo contra a vontade do sujeito, o aprendizado da 

língua inglesa, ainda é visto como um investimento para o futuro seja ele aprendido na escola 

ou fora dela. A partir dos enunciados analisados, compreendemos que a LI apresenta uma 

representação simbólica de status e poder. Retomando as palavras de Bakhtin (2004, p. 101), 

que apresentamos no início do capítulo 3, podemos compreender que “[...] o “papel 

organizador da palavra estrangeira – palavra que transporta consigo forças e estruturas 

estrangeiras [...] – fez com que, na consciência histórica dos povos, a palavra estrangeira se 

fundisse com a idéia de poder, de força, de santidade, de verdade”.  

Os sentidos, por nós analisados passam, a partir de agora, a deixar passagem para que 

nossas considerações, nunca finais, venham a fazer uma retrospectiva do que foi 
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compreendido com as análises, assim como, sugestões para refletirmos a partir do que foi 

depreendido.  
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5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

Ao considerarmos que a discursividade na materialidade linguística provém de 

sujeitos com atitudes, que adquirem conhecimentos e aprendem, podemos compreender os 

sujeitos desta pesquisa como seres sociais e dialógicos, assim como observado no sujeito 

bakhtiniano, que é relacional e, que se apresenta neste trabalho justamente na/da mediação 

entre o eu-outro dialógicos.  

Se novamente nos remetermos às escritas de Bakhtin (2004), lemos que o autor 

referencia o sujeito como participante, atuante e que faz parte de uma cadeia viva de 

enunciados da qual é integrante e membro, ou seja, é sujeito da ação do outros.  

O papel dos outros, para quem se constrói o enunciado, é excepcionalmente grande, 
como já sabemos. Já dissemos que esses outros, para os quais o meu pensamento 
pela primeira vez se torna um pensamento real (e deste modo também para mim 
mesmo), não são ouvintes passivos mas participantes ativos da comunicação 
discursiva. (BAKHTIN, 2003, p. 301, grifos do autor). 

O meio educacional e o sócio-político percebido em visita a escola e nas entrelinhas 

dos enunciados dos sujeitos, foram notados tanto nas diversidades discursivas, como em 

alguns enunciados reflexivos que foram analisados. Segundo Bakhtin, (2004, p.112, grifo do 

autor), “qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação considerado, ele será 

determinado pelas condições reais da enunciação em questão, isto é, antes de tudo pela 

situação social mais imediata”.  

Pela análise, percebemos que os sujeitos entendem a LI na escola como uma prática 

social e dialógica e, segundo Bakhtin, as relações dialógicas são entendidas “como unidade da 

interação social; não como um complexo de relações entre palavras, mas como um complexo 

de relações entre pessoas socialmente organizadas” (FARACO, 2006, p. 64). 

Ao compreendermos o sujeito como social e interativo, temos como pressuposto que 

todos os sujeitos envolvidos no processo do ensino/aprendizagem de uma LE, seja na escola 

ou fora dela, possuem concepções, crenças, atitudes e idéias próprias a respeito de ensinar e 

aprender.  

O ensino da LE privilegia o processo de aprendizagem, baseado na idéia de que o 

sujeito enquanto indivíduo culturalmente localizado e com suas características particulares, é 

um sujeito participante das interações e de relações com os outros, seja na sala de aula ou nas 

diferentes esferas sociais e como em qualquer outra interação social os sujeitos que são 
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participantes do ambiente escolar, que constantemente buscam se situar e serem situados 

dentro desse contexto. “É nessa atmosfera heterogênea que o sujeito, mergulhado nas 

múltiplas relações e dimensões da interação socioideológica, vai se constituindo 

discursivamente, assimilando vozes sociais e, ao mesmo tempo, suas interrelações dialógicas” 

(FARACO, 2006, p. 81).  

Na análise do corpus da pesquisa percebemos que os sujeitos entendem a LI na escola 

como uma prática social e dialógica e, segundo Bakhtin, as relações dialógicas são entendidas 

“como unidade da interação social; não como um complexo de relações entre palavras, mas 

como um complexo de relações entre pessoas socialmente organizadas” (FARACO, 2006, p. 

64). 

A partir do que analisamos, depreendemos que os sujeitos apresentam uma identidade 

que se aproxima da “modernidade líquida” (BAUMAN, 2005), pois enunciam interesses para 

o aprendizado da LI. Os sujeitos mantêm referências nos “outros”, no convívio social e se 

percebem em um mundo globalizado, o que demonstram estar em constante movimento de 

suas identidades.  

Como exemplo do que analisamos, alguns sujeitos revelam, em sua materialidade 

linguística, estarem inseridos nas novas tecnologias, como produto da pós-modernidade e que, 

cada vez mais, ocupam uma posição de naturalização no cotidiano deles, além de ser algo que 

os interessa. Segundo Bauman (2005), a marca da pós-modernidade traz consigo a busca pela 

liberdade e dos rápidos movimentos das mudanças, sejam, as tecnológicas, culturais ou do 

cotidiano que os sujeitos têm vivido que, de certa forma, apresenta-se um mundo incerto e 

(in)controlável. Esse momento em que os sujeitos estão vivendo, ou seja, o da pós-

modernidade, que marca uma transição nos mais variados aspectos que passam em suas vidas, 

é definido por Bauman (2005) como modernidade “líquida”, “fluída”, e muito mais dinâmica 

que modernidade “sólida”. 

Diferentemente de algumas pesquisas, os sujeitos desta pesquisa sinalizam 

compreender a hegemonia da LI e não parecem reagir negativamente ao se inserirem no 

aprendizado da língua na escola, pois sinalizam que a LI, por meio da relação de poder e 

status que possui (talvez imaginária), traga contribuições para suas realizações pessoais, para 

o uso da língua e profissionais para o futuro. Em relação à possível oportunidade profissional, 

Santos (1997, p. 196)  reflete que “a educação cindiu-se entre a cultura geral e a formação 

profissional e o trabalho, entre o trabalho não qualificado e o trabalho qualificado”. Ao 

encontro dessas reflexões, vale, para esse momento, trazer as palavras de Rajagopalan (2003, 
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p. 59), quando afirma que, “nunca na história da humanidade a identidade linguística das 

pessoas esteve tão sujeita como nos dias de hoje às influências estrangeiras”.  

A partir da análise dos discursos produzidos pelos sujeitos, percebemos que eles 

denunciam não poder optar pelo ensino da LE na escola. Ainda que sua obrigatoriedade seja 

questionada pelos sujeitos, concluímos que, pelo sim ou pelo não, os sujeitos procuram estar 

preparados para aprender a língua e se preparem para a “globalização” através da língua e 

para as exigências do mercado de trabalho. A análise permitiu reconhecer, na materialidade 

linguística, enunciados provenientes de alunos jovens, que se mostraram estar à vontade ao 

enunciarem seus posicionamentos, desejos e compreensões. 

 Ao resgatarmos os objetivos da pesquisa, a análise dos sentidos apresentados nos 

enunciados dos sujeitos nos dois eixos, nos permitiram concluir para o primeiro objetivo: 

depreender nos discursos dos sujeitos, quais as funções da escola pública estadual quanto ao 

ensino da LI, que as funções da escola são: de preparar o aluno para o futuro; incentivar o 

ensino da LI para que aprendam; contribuir para que os alunos tenham um futuro melhor; dar 

a “base”  da LI; manter os alunos na escola para aprender e proteger da marginalidade; 

oferecer cursos extracurriculares para o ensino de outras LEs; envolver os alunos na 

aprendizagem da LI; incluir o aluno tanto social como culturalmente; possibilitar acesso à 

formação; oferecer “mais”, para além do que o aluno já sabe; avaliar o aprendizado do aluno, 

que é visto como um “obstáculo a ser cumprido e cobrar do aluno a aprendizagem. 

Para o segundo objetivo que é analisar as reflexões dos sujeitos sobre os sentidos de 

aprender a língua inglesa na escola para sua vida social, acadêmica e profissional, nossas 

compreensões foram as seguintes: a LI ocupa um lugar de destaque na sociedade e os sujeitos 

se mostraram interessados em, a partir da LI, ocupar esse mesmo destaque propiciado pelo 

poder e status, pois a LI se apresenta como um constitutivo de valores e crenças. Quanto ao 

profissional, todos os sujeitos reconhecem a importância da LI como um “passaporte” para 

uma oportunidade de emprego. Outras reflexões foram que aprender a LI na escola cria 

oportunidades para futuro/emprego; que o aprendizado da língua inglesa beneficia o social 

seja para “uso” na comunicação, música, entretenimentos e outros. A LI por alguns sujeitos é 

compreendida como uma exigência para o mercado de trabalho e também sinalizaram que o 

inglês é importante para o futuro. Referente ao aprendizado da LI, os sujeitos enunciam que 

língua é importante na escola e para além da escola e que a LI tem uma representação 

simbólica de status e poder. Quanto à importância da LI para a academia nada foi enunciado, 

ficando aqui uma abertura para futuras pesquisas.  
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Para o último objetivo, o de compreender os interesses dos sujeitos para o aprendizado 

da LI no contexto de EP, concluímos como anteriormente apresentado, que a maioria tem 

interesse em aprender a LI tanto na escola como fora dela. Mesmo não sendo do agrado de 

alguns sujeitos a disciplina da LI, os sujeitos procuram corresponder às exigências para o 

aprendizado. Concluímos também que os sujeitos têm interesse em aprender outros idiomas 

através de disciplinas extracurriculares e que a LI, é compreendida como um investimento 

futuro. Também analisamos que o interesse para o aprendizado da LI na escola passa a ser 

visto positivamente, já que há uma economia financeira por não precisar procurar o ensino 

fora da escola. 

Os sujeitos enunciam que esperam que a escola se envolva mais com a comunidade e 

com os seus problemas sociais, criando estratégias para manter os alunos dentro da escola, 

assim como os sujeitos esperam que a escola saia de um ensino de “base” da LI para um 

ensino de profundidade. 

A linguagem, seja ela verbal ou não-verbal, encontra-se em todas as esferas da 

atividade humana e em nossos pensamentos como também em nossas relações com os outros. 

Por compreendermos que a linguagem está presente nas diferentes esferas sociais, inclusive 

na escola, percebemos que nossos sujeitos apropriam-se da linguagem que circula nessas 

esferas como forma de se colocarem no mundo através das palavras que é “[...] uma espécie 

de ponte lançada entre mim e os outros” (BAKHTIN, 2004, p. 113). 

Ao tentarmos compreender a escola, mesmo não fazendo parte dos nossos objetivos, 

percebemos que ela, ao oferecer o ensino da LI, sugere e força os alunos a assumirem novos 

posicionamentos, que também são exigidos por uma sociedade que está em constante ritmo de 

crescimento. Quanto a outros sentidos percebidos nos enunciados dos sujeitos, os quais não se 

incluem em nossos objetivos de pesquisa, se referem: à escola como um espaço de querer o 

bem do aluno ao oferecer a LI ao menos favorecidos financeiramente; a escola oferecer um 

inglês superficial enquanto que as escolas particulares aprofundam os conhecimentos das LEs 

e que a escola, para alguns sujeitos, é compreendida como um lugar de aprendizado para as 

LEs.  

Outros sentidos também depreendidos que vale para esse momento resgatar são os 

sentidos de que a LI é percebida no cotidiano dos sujeitos; os sujeitos trazem uma crença de 

que um componente curricular (LI) tem o poder de assegurar o futuro; a LI para alguns 

sujeitos gera conflitos pela imposição de seu ensino pelo currículo da escola; o lugar de aluno 

é na escola; os sujeitos produzem sentidos sobre a LI que para eles significam no contexto 

sócio-cultural em que se inserem; os sujeitos ecoam sobre os documentos oficiais da educação 
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que circulam na escola; os sujeitos reconhecem a importância do ensino/aprendizagem da LI 

no contexto da EP e por fim na ótica dos sujeitos, a função do aluno na escola é “aprender”. 

Após estas reflexões, tomamos por empréstimo os dizeres de Gee (2005, p. 151, tradução 

nossa) que nos auxiliam a compreender que, a partir das vozes dos sujeitos, eles têm 

consciência das responsabilidades e das experiências que ainda precisam ter com a língua, 

pois “a aprendizagem é um processo que implica uma consciência seguida por educação [...] 

ou através de certas experiências de vida que desencadeiam consciente reflexão”.  

Após apontarmos tantos outros sentidos atribuídos pelos sujeitos para o 

ensino/aprendizagem da LI no contexto escolar, passamos a refletir que mesmo nos propondo 

a alcançar três objetivos específicos para a pesquisa, ainda emergiram das vozes dos sujeitos 

outros sentidos que não foram aprofundados aqui, mas que deixam brechas para outros textos 

e outras investigações. Sendo assim, confirmamos a importância de dar voz aos alunos para 

que possam expressar suas opiniões sobre que LEs devem ser ofertadas pela escola, para que 

os alunos aprendam pelo prazer ou pelo desejo, e não pela obrigatoriedade. As sugestões dos 

conteúdos a serem trabalhados na disciplina podem trazer contribuições para o aprendizado, 

desde que seja de interesse dos alunos saber, conhecer e explorar. Entendemos, que os 

conteúdos de interesse dos alunos somados a outros, que também seja do interesse do 

professor trabalhar contribuem para o ensino/aprendizagem da LE. Nestas interlocuções, as 

sugestões dos alunos podem auxiliar a construir, em coletividade, junto aos profissionais da 

escola, sentidos para o aprendizado da LE. Compreendemos a participação dos alunos em sua 

própria educação motivadora, o que faz com que eles se sintam parte integrante do processo 

do ensino/aprendizagem e alunos participativos no contexto da escola.  

Percebemos, nas entrelinhas dos enunciados, que muitos sujeitos parecem ainda 

acreditar na educação pública, mesmo percebendo algumas falhas no ensino, na adequação da 

língua, do material didático, da sala de aula sem estrutura ou a falta da multimídia. Os sujeitos 

sinalizam que acreditam numa escola que ensina e que prepara os alunos. Ao lermos “... é 

bom ser ensinada nas escolas para preparar a pessoa pro que der e vier” (Carlos, 13 anos - 

Registro obtido em 16/04/2008), percebemos que já é passado o tempo de reflexão e 

mobilização, para, a partir do que foi depreendido nas análises, tentarmos fazer algo para não 

tirar dos alunos a credibilidade que as EPs ainda sinalizam ter. 

Entre as muitas compreensões que foram depreendidas e apresentadas no trabalho, 

percebemos que não podemos esgotar os sentidos dos discursos dos sujeitos, o que nos motiva 

a prosseguirmos em outras pesquisas, ao entendermos que: “com o tempo, tornamo-nos mais 

maduros, vamos conhecendo mais coisas, porém o modo como trabalhamos o que sabemos 
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sempre dependerá da maneira com que estudamos no início muitas coisas que ignorávamos” 

(ECO, 2005, p. 5). Estas são as palavras de Humberto Eco que tomamos por empréstimo por 

sintetizar algumas compreensões obtidas ao final dessa caminhada. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO/PROJETO- PILOTO  

 

 
NOME:_________________________________________________SÉRIE:____________ 
 
TURNO:______________________IDADE:____________________DATA:____________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                                                                                                                                                                                                  OBRIGADA! 
  
 

 

- Você já teve algumas experiências com o estudo da língua inglesa, contatos com a 

escrita, com a fala, tradução, e exercícios. Após estas 

experiências, que significado ou sentido tem a língua inglesa para você? 
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APÊNDICE B - TEXTOS RESULTANTES DO QUESTIONÁRIO NO PROJETO-

PILOTO 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
S1. (EEB Francisco de Araújo Brusque) 
 A língua inglesa é muito importante hoje em dia, mesmo para quem não pretende sair do 
Brasil. Em músicas, filmes. Pelo menos uma noção do inglês todo mundo deve ter. (Carla, 14 
anos). 
 
S2. (EEB Feliciano Pires) 
A língua inglesa é usada no mundo todo, é importante ter conhecimento, saber o significado 
de uma música, poder se comunicar em outros países, e para conseguir emprego ter o inglês 
básico é essencial hoje em dia. (Mara, 14 anos). 
 
S3. (EEB Feliciano Pires) 
Fiz três anos de curso de inglês, apesar de saber que é uma língua importante nunca levei a 
sério. Acho uma língua um pouco difícil, talvez porque não me identifico muito com ela. 
Pretendo voltar a fazer inglês porque sei que é a língua mais importante e é interessante tê-la 
no meu currículo futuramente. (Marta, 14 anos). 
 
S4. (EEB João XXIII) 
Sim, já obtive o contato da escrita, fala e exercícios, na escola, por exemplo, como os de 
tradução, através das músicas que ouvimos nos dias de hoje. E acredito que a Língua Inglesa 
tem grande importância, tanto para o mercado, que hoje é essencial, quanto para o lazer, 
exemplo; quando formos viajar, facilitando a comunicação! (Daniela, 14 anos). 
 
S5. (EEB João XXIII) 
Sim no colégio é ensinado desde a 4ª série +/_ , portanto há muitos anos, mas que foi 
aprofundado fazem quatro anos. Faço 2 horas semanais e em um ano me formo. 
Faço inglês por saber que é importante para o meu futuro profissional, mas também gosto e 
tenho facilidade. (Ângela, 15 anos)  
 
 
  
Obs.: 
S = Sujeito  
Os registros foram transcritos conforme o original. 
 
 

PESQUISA DE CAMPO 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: QUESTIONÁRIO 

8ªs SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 
VESPERTINO 

DATA: 23, 24, 25 /ABRIL/2007. 
 
- Você já teve algumas experiências com o estudo da língua inglesa, contatos com a 

escrita, com a fala, tradução, e exercícios. Após estas 

experiências, que significado ou sentido tem a língua inglesa para você? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS NO PROJETO-PIL OTO 
 

 
1)  Você estuda inglês desde que série? 

2)  Quando soube que ia começar a estudar inglês na escola ficou contente? 

3) O que você mais gosta no inglês? 

4) O que você não gosta na aula de inglês? 

5) Você acha que a sala no geral gosta ou não de estudar inglês? 

6) E você gosta de estudar inglês? 

7)   Como está seu inglês? 

8)   E a sua professora acha que você está assim? 

9)   Hoje você gosta mais, menos ou igual do inglês de quando começou a estudar? 

10)  Você acha que deveria estudar inglês da quinta série? Por quê? 

11) Se você tivesse que dar uma dica para sua professora para tornar a aula mais agradável, 

qual seria? 

12) Você acha que quando você estiver no último ano do ensino médio vai ter prazer em 

estudar o inglês? 

13) Tem alguma coisa que você gostaria de contar do seu inglês ou das aulas de inglês? 

14) Me diga um ponto positivo para se aprender inglês? 

15) E um negativo? 

16) Gostou da entrevista? 
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APÊNDICE D - ENTREVISTAS INDIVIDUAIS GRAVADAS NO PR OJETO-PILOTO 
 

 
 
 
 
 
 

P: Você estuda inglês desde que série? 
 
S1: Desde o jardim um. 
S2: Eu acho que desde o jardim. 
 
P: Quando soube que ia começar a estudar inglês na escola ficou contente? 
 
S1: Sim, empolgada. 
S2: Não mudou nada... Só mais uma matéria no colégio. 
 
P: O que você mais gosta no inglês? 
 
S1: Eu não gosto de escrever, eu gosto de falar e de ler.  
S2: Falar, porque sou boa! 
 
P: O que você não gosta na aula de inglês? 
 
S1: Fazer tarefa e escrever, aqui no caso fazer tarefa! Como é chato essas tarefas! 
S2: Do aluno que empaca que faz as coisas erradas, que é burro! 
 
P: Você acha que a sala no geral gosta ou não de estudar inglês?  
 
S1: Ai... Eles são bem empolgados... Quando sabem, todo mundo quer responder... Quando 
não sabem... Ficam todos em silêncio. 
S2: Não faz diferença. 
P (intervenção): Você disse que no geral não faz diferença e você esta nesse geral? 
S2: Eu gosto... Gosto porque sou boa!  Porque se não fosse, não queria nem saber!  
 
P: E você gosta de estudar inglês? 
 
S1: Por um lado sim, por um lado não. 
P (Intervenção): O que você quer dizer por um lado sim e por outro não? 
S1: Uh... Porque eu gosto do inglês, eu gosto de aprender, de aprender coisas novas.. .E 
quando eu já sei...a maioria dos meus colegas perguntam as coisas...e enquanto a professora 
fica lá explicando, eu fico boiando... Ou eles vêm perguntar pra mim. 
P (intervenção): Boiando? 
S1: É quando eu já sei! Já acabei as coisas e fico sem nada pra fazer.  
S2: Gosto. 
 
P: Como está seu inglês? 
 
S1: Ótimo! 

PESQUISADORA: P: 
SUJEITO 1: S1 - ALUNA DA SEXTA SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 
SUJEITO 2: S2 - ALUNA DA SEGUNDA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
DATA DA ENTREVISTA: 26/MAIO/2007. 
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S2: Bem... Se eu viajar hoje, não passo frio, não passo fome, nenhuma necessidade, ouço 
música, traduzo. 
 
P: E a sua professora acha que você está assim? 
 
S1: Pensa. Ela nunca pergunta nada pra mim, ela quer que os outros respondam... E eu bóio 
mais ainda. 
S2: Sim (risos). 
 
P: Hoje você gosta mais, menos ou igual do inglês de quando começou a estudar? 
 
S1: Ai... Acho que gosto igual, ás vezes um pouco mais, ás vezes um pouco menos, depende 
do dia... mas quando eu chego lá na aula é muito mais legal de quando eu comecei. 
S2: Menos porque já cansei. 
P(intervenção): Cansou do quê? 
S2: Cansei de aprender tanto tempo inglês... É chato, parece que não acaba nunca! É chato! 
 
P:  Você acha que deveria estudar inglês da quinta série? Por quê? 
 
S1: Óbvio! Porque na quinta, a pessoa vai ter mais tempo pra aprender as coisas e quando é 
pequeno está mais disposto pra aula... Tudo o que eu aprendi de pequena eu lembro até hoje 
e coisas que aprendi na aula passada eu não lembro (risadas). 
S2: Antes, porque se hoje aprendemos Português desde a primeira série e não sabemos falar 
bem e não sabemos tudo! Como vamos saber inglês começando mais tarde? 
 
P: Se você tivesse que dar uma dica para sua professora para tornar a aula mais 
agradável, qual seria? 
 
S1: Fazer uma aula mais animada. 
P (intervenção): O que é uma aula animada? 
S1: Chamar a atenção na aula dela! Eu fico boiando e aí dá vontade de dormir na aula 
dela... De tão animada que ela é (tom irônico). 
S2: Só dar aula para quem quer aprender. 
 
P: Você acha que quando você estiver no último ano do ensino médio vai ter prazer em 
estudar o inglês? 
 
S1: Não... Não tanto. Porque eu vou ter outras coisas pra fazer... Vou ter mais 
responsabilidades. 
S2: Não. Bem menos saco! 
 
P: Tem alguma coisa que você gostaria de contar do seu inglês ou das aulas de inglês? 
 
S1: Tipo o quê? 
P: O que quizer dizer. 
S1: Eu sempre sou a primeira a terminar tudo e pego as outras matérias pra fazer, e eles 
ficam lá... E eu acabo a tarefa e eles nem acabaram de fazer! 
S2: Hum... É chato fazer tarefa, detesto!...se tiver que fazer, manda fazer na aula! Fazer em 
casa ninguém gosta. 
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P: Me diga um ponto positivo para se aprender inglês? 
 
S1: É bom pro meu futuro. 
S2: Ter mais coisas no meu currículo. 
 
 
P: E um negativo? 
 
S1: Muita responsabilidade. 
S2: Tempo para estudar. Quem faz aula fora tem que ter tempo pra estudar e ir pro curso, ta 
pagando né? E quem faz na escola, tem tarefa. 
 
P: Gostou da entrevista? 
 
S1: Sim. 
S2: Não foi chata (risos). 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO TRABALHADO NAS 8 as I, II E III 
 
 
 
Data: ......../........../.......... 
Escola: ................................................................................................................................ 
Nome completo: ................................................................................................................. 
Série:..................................   Idade: ........................ Telefone: ............................................ 
Endereço residencial: .......................................................................................................... 
Nº............  Bairro: ...............................  Cidade:............................... Estado...................... 
Esta trabalhando no momento?............... Se sim, em qual Empresa:.................................. 
Você estuda a língua inglesa desde a......... Série. 
 
 

Gostaria que soubesse que respondendo a essas perguntas, você estará contribuindo 
com minha pesquisa sobre a língua inglesa. Suas informações são preciosas e sua 
sinceridade será de grande valor. Pensando em preservar sua identidade, seu nome 
não será revelado, sendo assim, você poderá se sentir mais à vontade para responder 
às perguntas. 

 
 
� O que significa, para você, aprender a língua inglesa na escola? 
� Na sua opinião, por que a língua inglesa é ensinada nas escolas? 
� Como está o seu inglês? 
� Preencha como quiser: 
            A língua inglesa...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

                                               
 
 
                                                                     
 

                                                                                                                  Obrigada. 
 
 
 



114 

  

APÊNDICE F – TEXTOS RESULTANTES DOS SUJEITOS DA 8ª I 
 
 
 
  
 
 
 
 

OBS.: A seguir, os enunciados em negritos fazem parte das análises ou complementa o 
trabalho. 

 
 

� O que significa, para você, aprender a língua inglesa na escola? 
 
 

1) Acho que a lingua inglesa hoje em dia é fundamental, mas tambem, a escola deveria 
colocar outras línguas para aprendermos: como: alemão, espanhol e francês, em pequenos 
“cursos” num outro periodo. Assim os estudantes ficariam na escola aprendendo, em vez 
de ficar vadiando nas ruas. (Fernanda/ 8ª I/ 13 anos).   
 
2) Para mim, a lingua inglesa, é um preparamento para o futuro. É muito importante ter 
aula de inglês na escola, por mais básico que seje, ele te dara uma vantagem no futuro. 
(Ana Flávia / 8ª I/ 14 anos/ trabalha).  

 
3) Inglês para mim significa que se a pessoa for para outro pais ela tera um 
desenvolvimento para falar e tambem para escutar. (Denis/ 8ª I/ 13 anos).   

 
4) Significa que a escola esta mesmo empenhada em nos fazer futuros intelectuais. Aprender, 
agora, na escola, facilitará o meu futuro incerto. Porque Inglês é Inglês. (Hellen/ 8ª I/ 13 
anos).   

 
5) Significa um meio de aprender uma língua nova, um novo conhecimento, um novo 
obstáculo para ser comprido, com outras matérias, apesar de não ser tão aprofundado o 
inglês em algumas escolas, ele também é considerado uma matéria como as outras. (Thais/ 
8ª I/ 14 anos). 
 
 

� Na sua opinião, por que a língua inglesa é ensinada nas escolas? 
 

 

1) é ensinada para termos uma “ base” do ingles para quando sermos mais velhos e fazer 
um curso de ingles já temos uma noção”.   (Fernanda / 8ª I/ 13 anos).  
  
2) Para um futuro melhor, já que o inglês é uma lingua mundial. (Ana Flávia / 8ª I/ 14 anos/ 
trabalha).  
 

PESQUISA DE CAMPO  
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3) Eu acho que a lingua inglesa é bom para ter um bom desenvolvimento no trabalho e para 
se precisar ir para outro Pais as pessoas que estão estudando a lingua inglesa teram um bom 
saber do que eles estão falando. (Denis / 8ª I/ 13 anos).  
 
4) Por que muitas pessoas não tem condições para fazer m curso fora. Sendo assim, a 
escola ensina o inglês. É uma oportunidade! (Hellen / 8ª I/ 13 anos).  

 
5) Para nos preparar para o futuro. Pq mais tarde vamos precisar do inglês em nossa vida. 
(Thais / 8ª I/ 14 anos). 
 

 

� Como está o seu inglês? 
 
 

1) Infelizmente, eu acho que o ensino da língua inglesa nas escolas Publicas é muito ruim, 
não pelos professores, mas sim pelas taticas de ensino. Durante estes 4 anos já aprendemos 
varias coisas mas não o suficiente. (Fernanda / 8ª I/ 13 anos).   
 
2) Bom, não chegou ao ponto de estar ótimo, pois só faço inglês no colégio. Mas futuramente 
pretendo entrar em um curso de inglês. (Ana Flávia / 8ª I/ 14 anos/ trabalha).  
 
3) Eu acho que não esta muito adequato para uma oitava série, mais eu creio que eu vou 
um dia o meu inglês estava muito bem eu acho. (Denis / 8ª I/ 13 anos). 
 
4) Eu não sou muito fã do inglês. 
Mas me esforço por que sei que futu ramente presicarei desta língua. (Hellen/8ª I/13 anos).    
 
5) Com a base do inglês fornecido na escola, na minha opinião o meu inglês não vai muito 
bem. Pois na escola não dá para aprender tudo sobre o inglês, é pouco tempo e ele não é 
muito aprofundado. (Thais / 8ª I/ 14 anos). 
 

 

� Preencha como quiser 
A língua inglesa... 
 

 
1) ...é importante para uma pessoa conseguir um trabalho, mas hoje em dia, os alunos de 
escola publica não tem condisões para pagar um curso de ingles... acho que é uma falta de 
oportunidades e chanses que a tanto desemprego no país. A escolas Públicas deveriam abrir 
um programa com atividades educativas como cursinhos de ingles, espanhos, alemão, 
francês, artes senicas, entre muitas outras atividades. (Fernanda / 8ª I/ 13 anos).   
 
2) ...é uma lingua mundial (como eu ja falei anteriormante), e com um inglês em um nível 
mais avançado o futuro abre portas, pois aparecerão empregos melhores, ou talvez você 
possa cursar em um faculdade nos Estados Unidos (pois lá há faculdades melhores, com 
ensino melhor do que no Brasil). A minha conclusão é: que hoje em dia, você sem o inglês 
não é nada.  (Ana Flávia / 8ª I/ 14 anos/ trabalha). 
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3) ...não fais o meu tipo mais eu tenho que aprender de qualquer maneira! (Denis / 8ª I/ 13 
anos). 
 
4) ...Como já citei. Estudo inglês na escola, e me empenho a saber, por que futuramente 
espero trabalhar. E Hoje em dia é necessário falar Inglês. A língua que se fala em todos os 
países. (Hellen/8ª I/13 anos).    
 
5) …é fundamental para nosso futuro, como em conseguirmos emprego e até para o nosso 
próprio conhecimento. Por isso acho que o inglês deveria ser mais aprofundado nas escolas e 
dar mais oportunidade para o aluno, realmente começar a gostar do inglês. (Thais / 8ª I/ 14 
anos). 
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APÊNDICE G – TEXTOS RESULTANTES DOS SUJEITOS DA 8ª II 
 
 
 
  
 

 
 

 

� O que significa, para você, aprender a língua inglesa na escola? 
 
 

1) E um paso a mais, o inglês esta presente na nossa rotina. (Andréia/ 8ª II/ 16 anos). 
 
2) Para mim significa um futuro bom (Cristina/ 8ª II/ 13 anos). 
 
3) É um conceito de grande nobreza. (Diana/ 8ª II/ 15 anos). 
 
4) Estar mais preparado para o mercado de trabalho (Diego/ 8ª II/ 14 anos).  
 
5) SIGNIFICA mais um aprendizado, e sera bom para arranjar um imprego melhor. 
(Thomas/ 8ª II/ 15 anos/ trabalha). 
 
 

� Na sua opinião, por que a língua inglesa é ensinada nas escolas? 
 

 
1) Por que ela é usada no nosso dia- dia (Andréia/ 8ª II/ 16 anos). 
 
2) Para ser uma pessoa esclarecida e porque se fala muito que o inglês é a língua do 
futuro. (Cristina/ 8ª II/ 13 anos). 
 
3) Para dar mais conceito nas aulas, porque se alguém não pode pagar um curso, pelo 
menos aprende algo nas escolas. (Diana/ 8ª II/ 15 anos). 
 
4) Para preparar o aluno para o mercado do trabalho (Diego/ 8ª II/ 14 anos).  
 
5) Para quem não tem condição de  
Pagar um curso completo ja ajuda no aprendizado para um novo emprego. (Thomas/ 8ª II/ 
15 anos/ trabalha). 
 

 

� Como está o seu inglês? 
 

 

1) rasuavil, por que é a primeira vez que eu fasso inglês. (Andréia/ 8ª II/ 16 anos). 
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2) Não esta muito bom mais eu me esforço (Cristina/ 8ª II/ 13 anos). 
 
3) Eu não faço curso de inglês, mas minha profª de inglês d. Lilian deve achar que meu inglês 
está bom porque minhas notas em inglês são bem boas (Diana/ 8ª II/ 15 anos).  
 
4) Eu acredito que está num nível de bom para ótimo (Diego/ 8ª II/ 14 anos).  
 
5) + ou – (Thomas/ 8ª II/ 15 anos/ trabalha).  
 

 
� Preencha como quiser 
A língua inglesa... 
 
 

1) É muito importante para todos por que? Até num produto que você for comprar tem 
algum nome em inglês. (Andréia/ 8ª II/ 16 anos). 
 
2) ...é uma língua divertida de se aprender porque a professora fala, “para não ter medo de 
errar porque estamos aqui para aprender” (Cristina/ 8ª II/ 13 anos). 
 
3) ...é a matéria que ajudará o nosso futuro ser melhor ainda. Eu adoro estudar inglês, p/ 
mim é uma das melhores matérias, junto com a Educação Física. (Diana/ 8ª II/ 15 anos).  
 
4) ...é interessante e é também uma língua universal com quem podemos nos comunicar com 
quase todas as pessoas do mundo (Diego/ 8ª II/ 14 anos).  
 
5) ...é uma lingua falado no mundo inteiro, é assim que eu me comunícarío se soubese o falar 
melhor com outras (?) no mundo inteíro. (Thomas/ 8ª II/ 15 anos/ trabalha).  
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APÊNDICE H – TEXTOS RESULTANTES DA 8ª III 
 

 
 
  
 
 

 
 

� O que significa, para você, aprender a língua inglesa na escola? 
 
 

1) É importante para nos até no uso do computador, os manuais de instruções, e caso nos 
quando crescermos se formos viajar um dia por isso eu acho muito importante para nós. 
(Alexandre/8ª III/ 13 anos). 
 
2) Eu acho que é bom para o nosso futuro mas tem pessoas que nem sabe o português direito 
e tem que aprender o inglês. Seria bom que os alunos aprende-se o português direito para 
depois aprender a língua inglesa. (Andreza/8ª III/ 14 anos). 
 
3) Para mim significa muita coisa não teria palavras suficiente. A língua inglesa é muito 
importante e Com o plasiado que os professores ensinam da pra entender muitas coisas. 
(Brenda/8ª III/ 13 anos). 
 
4) ignifica me prepara para o futuro (emprego) (Carlos/8ª III/13 anos).  
 
5) Bom é um sinal de que a gente está aprendendo Inglês isso significa tanto como a gente 
está viajando para outras cidades que necessitam o inglês. (Elaine/8ª III/16 anos, trabalha). 
 
 
 
� Na sua opinião, por que a língua inglesa é ensinada nas escolas? 
 
 

1) Para quando crescer-mos ser alguem na vida ter um bom trabalho. (Alexandre/8ª III/ 13 
anos). 
 
2) Porque no nosso futuro quando a gente for procurar um emprego a gente vai precisar 
do inglês e para crescer na vida como cidadão. (Andreza/ 8ª III/ 14 anos). 
 
3) Por que no mundo em que vivemos fose o Ingles é muito importante. Pois tem muitos 
empregos que sem a língua Inglesa ñ pode ser contratado. (Brenda/8ª III/ 13 anos). 
 
4) Para preparar os alunos para o futuro. Ex: Se uma pessoa quer trabalhar em uma 
empresa qualquer e necessita o inglês aí ela não vai ter problema por que ela aprendeu na 
escola! (Carlos/8ª III/13 anos). 
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5) Para os alunos aprender mais ou seja está exercitando o Inglês que é muito importante. 
(Elaine/8ª III/16 anos, trabalha).  
 

� Como está o seu inglês? 
 

 
1) Não muito bem, mas me esforço o maximo para aprender. (Alexandre/8ª III/ 13 anos) 

2) Um pouco ruim. (Andreza/8ª III/ 14 anos). 

3) Eu acho que ta muito bom não sei se é pq eu faço curso. Já sei falar e entender muitas 
coisas. (Brenda/8ª III/ 13 anos). 

4) Bom, mas com algumas dificuldades! (Carlos/8ª III/13 anos). 

5) + ou – não gosto do Inglês. É bom + ñ sou chega a prender o Inglês (Elaine/8ª III/16 anos, 
trabalha).  

 
 
� Preencha como quiser 
A língua inglesa... 
 
 

1) ...é importante para todos até para o futuro, para sermos alguem na vida. (Alexandre/8ª 
III/ 13 anos). 
 
2) ...é necessário para o nosso dia - a - dia (Andreza/ 8ª III/ 14 anos). 
 
3) ...está presente no nosso dia a dia. E o meu Futuro eu imagino com o Ingles. (Brenda/ 
8ª III/ 13 anos). 
 
4) ...é bom ser ensinada nas escolas para preparar a pessoa pro que der e vier. (Carlos/ 8ª 
III/13 anos). 
 
5) ...é muito interresante pois, aprendemos varias formas dela. tanto como verbos, músicas, 
textos essa língua inglesa é importante em nossas vidas pois é a Língua mas falada no 
mundo. (Elaine/8ª III/16 anos, trabalha). 
 
 

 


