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RESUMO 

 

Esta pesquisa, situada na interface entre a Linguística SistêmicoFuncional 

(HALLIDAY, 1978, 1977/2002; EGGINS, 2004; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2004) e os estudos sobre o discurso da sala de aula sob o viés funcionalista (CHRISTIE, 

2002; SCHLEPPEGRELL, 2001, 2006), tem como objetivo geral investigar as 

avaliações presentes nas práticas discursivas de uma professora de Língua Inglesa do 

ensino médio da rede pública de ensino de Ouro Preto, Minas Gerais, quando em 

interação com seus alunos, com o propósito de mapear, categorizar e interpretar suas 

concepções, materializadas em seu discurso, acerca dos usos do livro didático de Língua 

Inglesa, no microcontexto de sua sala de aula. Para tanto, este estudo, de natureza 

qualitativodescritiva e de caráter interpretativista (MOITALOPES, 1994), faz uso de 

ferramentas etnográficas (GREEN; BLOOME, 1997; RODRIGUESJÚNIOR, 2007; 

2012) para a coleta dos dados. As análises tiveram como foco o discurso oral produzido 

pelos colaboradores da pesquisa, registrado por meio da filmagem dos eventos de fala 

que ocorreram no microcontexto da sala de aula investigada. Esses dados, após 

transcrição, constituíram o corpus desta pesquisa, o qual foi analisado com base na 

teoria de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005; MARTIN; ROSE, 2007). A ênfase 

das análises recaiu sobre o aspecto semânticodiscursivo das avaliações de atitude da 

professora, materializadas nas interações entre professora e alunos. As análises 

evidenciaram apenas ocorrências de apreciação, indicando que esse subsistema formou 

a base do mapeamento atitudinal da professora em relação ao livro didático e seus usos. 

Além disso, as análises mostraram que, à medida que utilizava o livro didático em suas 

aulas, a professora construiu um perfil atitudinal de apreciação negativa nas interações 

com seus alunos. Através da análise da atitude avaliativa a pesquisa tentou demonstrar 

como a análise semânticodiscursiva contribuiu para revelar as concepções da 

professora em relação aos usos do livro didático e seu papel na constituição de seu fazer 

pedagógico. 

Palavraschave: linguística sistêmicofuncional; avaliatividade; apreciação; práticas 

discursivas em sala de aula; livro didático de língua inglesa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study addresses the linguistic constructions of appraisal of a teacher of English as 

Foreign Language in interaction with her students, having as the axis of analysis the 

uses of a textbook in her classes. In order to pursue this, in this study I have mapped, 

categorized and interpreted the teacher’s conceptions, present in her discursive 

production, of how reliable was the textbook for teaching and learning English in a 

specific context: high school level students from an educational public system in a 

Brazilian small town. The methodology adopted was based on a descriptive and 

qualitative ground, oriented by an interpretativistic approach (MOITALOPES, 1994), 

whose procedure also followed an ethnographic orientation (GREEN; BLOOME, 1997; 

RODRIGUESJÚNIOR, 2007; 2012) for collecting the data. The focus of analysis was 

the speech events of the microcontext of the classroom in which the linguistic and 

discursive productions of the teacher in interaction with her students could be filmed by 

the researcher. The data was then analyzed through the lens of Appraisal System, 

developed by Martin and White (2005). The emphasis was the investigation of the 

evaluative attitudes of the teacher, that emerged from her discursive interactions with 

the students, towards the uses of the textbook as a resource for teaching and learning the 

target language. The analyses have shown that the great majority of the linguistic 

elements of evaluation that the teacher produced relied on the subsystem of 

appreciation, which seemed to be the most relevant linguistic resource to form the 

teacher’s attitudinal behavior in relation to the uses of the textbook in her classes. More 

specifically still, the analyses have also demonstrated that the more the teacher 

expressed her appreciation towards the uses of the book, the more she construed a 

negative evaluation of it. This finding indicates that Appraisal can be a rich linguistic 

resource to unveil how the interactants’ classroom discourses adopt particular 

standpoints concerning the textbook in use and its role for helping the teacher construe 

her own view or conception of teaching. 

Keywords: Systemic Functional Linguistics; Appraisal; Appreciation; Classroom 

Discursive Practices; Textbook of English. 
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INTRODUÇÃO 
 

A partir de 2012, os alunos das escolas públicas do 1º ao 3º ano do ensino 

médio passaram a receber os livros didáticos de língua inglesa, devido à inédita inclusão 

da língua estrangeira moderna no Programa Nacional do Livro Didático, um marco 

histórico no campo do ensino/aprendizagem de língua estrangeira (LE) no Brasil. Esse 

fato, por si só, já demonstra a relevância deste objeto de estudo para o contexto 

educacional brasileiro.  

Outro exemplo que evidencia esse ganho de importância da LE para o 

governo brasileiro é a criação do programa Inglês sem Fronteiras. Esse programa, 

lançado em dezembro de 2012 pelo Ministério da Educação, foi criado com o objetivo 

de melhorar a proficiência em língua inglesa dos estudantes brasileiros, já que a falta de 

proficiência no idioma tem criado dificuldades para o governo preencher as vagas oferecidas 

pelo Programa Ciência sem Fronteiras – outro programa criado pelo governo federal que 

incentiva o intecâmbio no exterior de alunos de graduação e pósgraduação com bom 

desempenho acadêmico, através do fornecimento de bolsas de estudos.1 

Além disso, o livro didático (LD) sempre foi um dos recursos do trabalho 

pedagógico do professor. Mesmo tendo sua qualidade criticada, dentro e fora do circuito 

acadêmico, como em congressos e seminários por todo o país, seu uso em sala de aula 

ainda parece não ter sido suficientemente questionado, já que ele foi amplamente 

incorporado ao sistema educacional brasileiro através do Programa Nacional do Livro 

Didático. Como destaca o próprio Ministério da Educação (MEC), sua utilização tem 

uma boa aceitação entre os mais diversos membros da sociedade: 

                                                      
1 Mais informações podem ser obtidas através do site do programa: 
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/home 
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Para o Estado e algumas escolas particulares, [os livros didáticos] 
representam um instrumento de controle do sistema escolar, a garantia 
de certa qualidade de ensino e a difusão de valores. Para o professor, 
asseguram um modelo de prática, segurança no processo de 
desenvolvimento do trabalho e eficiência na transmissão de conteúdos 
exigidos por programas ou currículos. Para as famílias, expressam um 
sinal de qualidade na educação (BRASIL, 1998, p. 79). 

 

Talvez essa aceitação reforce o fato de que, em muitas escolas brasileiras, o 

LD ainda seja o único instrumento de que o professor dispõe para buscar um 

conhecimento legitimado para suas aulas (CORACINI, 2011). Avançando um pouco 

mais em suas colocações nesse sentido, Silva (2010), considera que, apesar de todos os 

recursos didáticos disponíveis com o desenvolvimento das tecnologias de informação, o 

LD ainda é “um referencial muito forte para alunos, professores, e estabelecimentos de 

ensino. Por isso, o livro adotado pelo professor de línguas estrangeiras tem uma força 

direcionadora na sua profissão.” (p.212). Cabe aqui acrescentar que o LD também 

representa uma forma de controle do ensino, como destaca o próprio MEC na citação 

acima. 

Outros autores também apontam que, além de ser o mais importante (muitas 

vezes, o único) referencial de informação e fonte de leitura para os professores e, 

também, para os alunos, o LD pode ser visto como propagador de um conhecimento 

legitimado socialmente, o que o leva a ser tomado como fonte de autoridade 

reconhecida e portador de verdades e ideologias (cf. PEREIRA, 2004; OLIVEIRA, 

2008; CARMAGNANI, 2011; CORACINI, 2011a; 2011b) que, por sua vez, encontram

se veladas nos discursos constitutivos das práticas sociais a que se acham vinculadas. 

Silva (2010) acrescenta que, seguramente, tais livros, antes de chegarem às mãos dos 

alunos, são analisados pelo MEC, a partir de critérios que manifestam perspectivas 

atuais de língua e ensino, o que acarreta um crescimento do interesse pelo que esse 



12 
 

objeto de estudo representa para a prática pedagógica e para a relação professoralunos 

e seus efeitos educacionais. Como destaca o Guia do LD de língua estrangeira moderna, 

referente ao Programa Nacional do Livro Didático Ensino Médio (PNLDEM) 2012, 

 
[...] o livro didático deve ser entendido como uma produção que está 
vinculada a valores, posições ideológicas, visões de língua, de ensino 
de língua, de aluno, de professor, e de papel das línguas estrangeiras 
na escola. Assim, a escolha do livro didático de língua estrangeira faz 
parte da definição dos rumos do ensino médio público brasileiro. 
(BRASIL, 2011, p.8) 

 

Tais considerações tanto aumentam o nosso interesse sobre este objeto de 

estudo como reiteram sua relevância para a conjuntura atual do ensino da LE no Brasil. 

Mesmo ciente da diversidade de fontes de informação disponíveis para os 

professores, é fato que a maioria deles, em virtude da falta de tempo, carga horária 

excessiva, e até mesmo por falta de conhecimento ou interesse sobre o assunto, utiliza 

apenas o LD em suas aulas, sem se darem conta de que, deste modo, ele se torna o fim, 

o produto da sua prática, e não um meio, um recurso para a realização de suas aulas. 

Dessa forma, o LD ganha ainda mais importância dentro do contexto escolar, “pois, 

muitas vezes, [o livro] define o conteúdo do ano letivo, o planejamento das aulas, as 

propostas de avaliação e os métodos e técnicas de ensino a serem utilizadas pelo 

professor.” (SANTOSJORGE; TENUTA, 2011, p. 124). 

No que tange aos usos do LD, Silva (2010, p.216) chama a atenção para o 

fato de que ainda existem poucas pesquisas sobre questões a eles relacionadas e sobre 

“[...] os aspectos ligados aos usos desse material pelo professor e pelo aluno dentro e 

fora da sala de aula, que também podem nortear as práticas de adaptação, 

complementação, ou até mesmo de substituição de itens.” 
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Considerando a atual política para o LD2, que estimula os docentes a 

conhecerem, discutirem e escolherem o livro a ser adotado na escola, penso ser 

relevante compreender as concepções que permeiam os usos que os professores fazem 

desse material pedagógico em sua sala de aula, pois são eles que “escolhem e usam” os 

livros em suas práticas, atuando como mediadores na relação entre o LD e o aluno.  

O interesse pelo tema surgiu ao longo de mais de 10 anos de caminhada 

como professora de língua estrangeira, atuando em diferentes contextos: escolas 

públicas, particulares e cursos livres de idiomas, já que o livro didático sempre esteve 

presente na minha prática, seja como recurso didático para as aulas, seja como fonte de 

pesquisa para preparalas. Além disso, no ano de 2010, fui convidada a exercer a função 

de coordenadora de línguas estrangeiras na escola da rede privada de ensino na qual 

atuo há mais de 10 anos como professora de língua inglesa. Uma das minhas tarefas 

nessa nova função era a de fazer reuniões com os professores de línguas estrangeiras 

com o intuito de escolher o “melhor” livro didático para ser utilizado no ano seguinte. A 

partir desse momento, uma inquietação surgiu: quais são os usos do LD na sala de aula, 

visto que o LD pode exercer grande influência na prática dos docentes? O interesse em 

compreender os usos do LD em sala de aula de língua estrangeira levoume a escrever 

um projeto de mestrado que tentasse responder, inicialmente, a essa pergunta. 

Diante dessas colocações, as perguntas que orientaram a condução desta 

pesquisa foram: 1) Quais são as concepções dos professores de língua inglesa quanto 

aos usos dos LD de LE dentro do microcontexto da sala de aula? 2) Como a linguagem 

utilizada pelos participantes – professores e alunos – pode revelar essas concepções? 3) 

                                                      
2 Refirome aos documentos oficiais que servem de parâmetro para as práticas discursivas dos professores 

de LI, definindo, de certa forma, os usos do LD na sala de aula. O Programa Nacional do Livro Didático 
Ensino Médio  PNLEM, o Guia de livros didáticos PNLD 2012, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
do Ensino Médio  PCNEM e as Orientações Curriculares para o Ensino médio  OCEM 2006 são 
exemplos disso. 
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Que elementos linguísticos instanciam ou concretizam, no discurso da professora, 

posicionamentos avaliativos em relação aos usos do LD nas interações em sala de aula? 

Para responder a essas perguntas, adotamos o Sistema de Avaliatividade 

(SA) como teoria orientadora para o tratamento dos dados desta pesquisa. O arcabouço 

teórico selecionado para realizar a análise e a discussão dos dados apoiase, 

principalmente, nos trabalhos de Martin e White (2005), Martin e Rose (2007) e de 

Vian Jr., Souza e Almeida (2010). 

 O Sistema de Avaliatividade (Appraisal System) trata da forma como 

interlocutores expressam seus pensamentos, pontos de vista, sentimentos, atitudes e 

julgamentos. Essa teoria considera que, ao produzir um discurso, oral ou escrito, os 

interlocutores atribuem avaliações aos diversos aspectos de suas experiências, crenças e 

relações, através das escolhas linguísticas que fazem.  

Segundo Pereira (2010, p.11), os estudos envolvendo o Sistema de 

Avaliatividade (doravante SA) são mais contemporâneos, pois é “somente com a 

publicação do livro de Martin e White (2005) que o sistema toma as proporções atuais 

(...) [,já que] se trata de um quadro em desenvolvimento precisando de aperfeiçoamento 

e contribuições.” A autora acrescenta que só nós últimos anos é que a teoria começou a 

ser mais utilizada no Brasil. 

No campo educacional, foco desta pesquisa, ainda existem poucos estudos 

que utilizam esse quadro teórico, o que aumenta a relevância desta investigação. Nesse 

âmbito, destacamse alguns estudos como o de Almeida (2006), que faz uma descrição 

das categorias de avaliatividade evidenciadas no discurso de uma professora 

universitária, em interação com seus alunos; sua tese de doutorado, defendida em 20083, 

                                                      
3
 Essa tese foi publicada neste ano como capítulo do livro organizado por Orlando Vian Jr. e Cida 

Caltabiano: Lingua(gem) e suas múltiplas faces, pela Editora Mercado de Letras, de SP. O texto analisa 
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analisa os recursos léxicogramaticais de atitude no discurso de dois professores 

universitários. 

Outro estudo é o de Guimarães (2011), que investiga como o discurso do 

aluno pode ser uma ferramenta de (re)encaminhamento das ações metodológicas do 

professor, a fim de evitar discrepâncias entre teoria e prática; e o trabalho de Rossi 

(2012), que investiga em que medida o subsistema de Gradação aparece nas descrições 

dos gêneros discursivos em livros didáticos e de que maneira essas descrições lidam 

com o conceito de gênero. Nesse âmbito, podemos ainda inserir a pesquisa de Carvalho 

(2011), que analisa a apreciação em anúncios publicitários de livros didáticos de língua 

inglesa como uma forma de investigar o processo decisório da escolha do livro feita 

pelo professor. Portanto, podese dizer que esta dissertação propõese a uma 

contribuição à área, na medida em que não se tem notícia de outro trabalho que associe 

o quadro teórico da avaliatividade aos usos do livro didático em sala de aula e às 

práticas discursivas dentro do âmbito educacional. 

Essa teoria (que será mais detalhada no capítulo teórico), por mostrar como 

as práticas discursivas, no campo semântico da avaliação, constituem o texto e vice

versa, mostrouse oportuna para este estudo, pois permite que as opiniões dos 

interlocutores (neste caso, professora e alunos), ou seja, suas avaliações, possam ser 

mapeadas e identificadas como um evento interativo diretamente relacionado ao 

contexto que o circunscreve: a aula, fato essencial para a compreensão de como os 

participantes da pesquisa – professora e alunos – apresentavam, julgavam e avaliavam o 

material em questão.  

 

                                                                                                                                                            
os discursos de dois professores universitários, um do curso de Letras e outro do Direito, “[...] 
destacando os elementos léxicogramaticais que expressam as avaliações realizadas em sala de aula e o 
que essa escolha significa no processo de interação professor e aluno.” (ALMEIDA, 2013, p. 182) 
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Objetivos e alguns apontamentos metodológicos 

 

Considerando as colocações feitas até aqui, o objetivo geral desta pesquisa é 

investigar as avaliações presentes nas práticas discursivas de uma professora de língua 

inglesa do ensino médio da rede pública de ensino na cidade de Ouro PretoMG, em 

interação com seus alunos, com o propósito de mapear, categorizar e interpretar suas 

concepções, materializadas em seu discurso, quando dos usos do LD de língua inglesa, 

no microcontexto de sua sala de aula. Mais especificamente, buscase: 1) analisar a 

influência da linguagem avaliativa para a identificação das concepções dos usos do LD 

na prática discursiva da professora investigada; 2) mapear um perfil atitudinal presente 

nas produções discursivas da professora; 3) contribuir com os estudos sobre LD dentro 

do campo da Linguística Aplicada, com foco nas práticas discursivas. 

Para tanto, este estudo, de natureza qualitativodescritiva e de caráter 

interpretativista (MOITALOPES, 1994), faz uso de ferramentas etnográficas (GREEN; 

BLOOME, 1997; RODRIGUESJÚNIOR, 2007; 2012) para a coleta dos dados, pois 

considera a sala de aula um ambiente de aprendizagem constituído, recursivamente, 

pelas práticas discursivas dos professores e alunos (ERICKSON, 2001). Concernente a 

isso, as análises têm por foco o discurso oral produzido pelos colaboradores da 

pesquisa, registrado por meio de filmagem dos eventos de fala ocorridos no micro

contexto da sala de aula investigada. Tais dados, após sua transcrição, constituíram o 

corpus desta pesquisa, que foi analisado com base na teoria de Avaliatividade 

(MARTIN; WHITE, 2005; MARTIN; ROSE, 2007). A ênfase das análises recaiu sobre 

o aspecto semânticodiscursivo das avaliações de atitude da professora, em geral as 

avaliações de apreciação, materializadas nas interações entre professora e alunos, 
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desvelando como as concepções da professora em relação aos usos dos LD de LE foram 

reconfiguradas, colaborativamente, pelas práticas discursivas da docente em interação 

com seus alunos. Enfatizamos o subsistema de apreciação nas análises por ter sido o 

recurso semânticodiscursivo com o maior número de ocorrências nos excertos 

analisados, fato esse que já se esperava, uma vez que a pesquisa lida com o dinamismo 

de um artefato cultural4: os usos do LD. 

Dessa forma, esta proposta investigativa situase na interface entre a 

Linguística SistêmicoFuncional (HALLIDAY, 1978; 1977/2002; EGGINS, 2004; 

HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004) – sintetizada no capítulo sobre o referencial 

teórico – e os estudos sobre o discurso da sala de aula do ponto de vista funcionalista. 

Dentre esses últimos, destacamos os trabalhos de Christie (2002) e de Schleppegrell 

(2001; 2006), comentados a seguir. 

 

Christie e Schleppegrell e o contexto educacional 

 

Em seu livro Classroom Discourse Analysis: A functional perspective, 

Christie (2002) orientase pela Linguística Sistêmicofuncional (LSF) e pela teoria de 

Bernstein sobre a natureza do discurso pedagógico para apresentar um modelo 

sistemático de análise do discurso da sala de aula. Ao discutir seus aportes teóricos, a 

autora visa mostrar a relevância do seu modelo para uma visão da aula enquanto 

experiência estruturada (structured experience) e para a noção de atividades de sala de 

                                                      
4 Segundo Halliday e Matthiessen (2004, p.3), quando falamos, produzimos um texto, podendo este ser 
explorado de vários pontos de vista. Porém, é possível distinguir dois pontos de vista principais e que são 
complementares entre si: 1) o texto é visto como um objeto, um artefato cultural, cujo foco está no 
porquê dos seus significados e valores a ele associados; 2) texto como um instrumento (specimen) cujo 
foco está no texto por si só; isto é, no que ele revela sobre o sistema de linguagem em que foi produzido, 
seja ele escrito ou falado. 
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aula (classroom work) como prática social. Adaptando a teoria de Bernstein a fim de 

informar a análise linguística empreendida, a autora sugere que o discurso pedagógico 

pode ser pensado, em menor proporção, como constituinte de gêneros do currículo 

(curriculum genres) e, às vezes, em unidades maiores, tratadas como macrogêneros do 

currículo (curriculum macrogenres). Esses conceitos devem ser analisados e 

compreendidos em termos de dois registros nomeados como: primeira ordem (first 

order) ou registro regulador (regulative register), que tem a ver com os objetivos gerais, 

direção, ritmo e sequência das atividades de sala de aula; e segunda ordem (second 

order) ou registro instrucional (instructional register), que diz respeito ao conteúdo 

ensinado e aprendido. Através de suas análises, a autora busca demonstrar como 

 

uma análise do discurso desse tipo provida pela gramática sistêmico 
funcional permite analisar e interpretar padrões de linguagem da sala 
de aula que funcionam para posicionar de forma variada o professor 
(ou agente de controle simbólico) e o aluno (ou o sujeito 
pedagógico)5. (CHRISTIE, 2002, p. 179) 

 

Chamamos atenção para o fato de que Christie (2002, p.114) também faz 

referência ao Sistema de Avaliatividade quando analisa alguns significados 

interpessoais nas interações produzidas em sala de aula, pautandose pelos recursos 

linguísticos que envolvem as avaliações de apreciação e julgamento. 

Outra pesquisadora que tem influenciado sobremaneira o campo da LSF e 

Educação é Mary J. Schleppegrell. Em artigo publicado em 2001, a autora discute a 

linguagem da escolarização (language of schooling). Para tanto, ela analisa algumas 

                                                      
5
 Tradução minha do original: “a discourse analysis of the kind provided by the systemic functional 

grammar permits some analysis and interpretation of patterns of classroom language as they function 
variously to position both teacher (or agent of symbolic control) and student  (or pedagogic subject).” 
(CHRISTIE, 2002, p. 179) Todas as traduções presentes neste estudo são de minha autoria e 
responsabilidade. 
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características linguísticas de textos escolares, relacionando as escolhas gramaticais e 

lexicais dos enunciadores/escritores às funções que a linguagem realiza no contexto 

escolar. Nesse artigo, a autora descreve as estratégias para a estruturação de frases e as 

escolhas lexicais típicas dos registros educacionais que estão representadas nos textos 

que os alunos leem e precisam usar em suas tarefas escolares. Segundo a autora, nem 

todas as crianças que começam a estudar possuem o mesmo preparo para usar a 

linguagem de acordo com as expectativas da escola (SCHLEPPEGRELL, 2001, p.4). 

Ao descrever as fontes lexical e gramatical que se realizam nesse contexto instrucional, 

ou seja, as características de registro, a autora mostra que a apresentação da informação, 

na escola, além de explicitar relações lógicas, requer um léxico técnico e específico. Seu 

artigo verifica que: 1) o autoritarismo se reflete na escolha do modo declarativo da 

oração e o uso de recursos gramaticais e lexicais no lugar da entoação para transmitir o 

posicionamento ou atitude do falante/escritor em relação ao que é dito; 2) um elevado 

grau de estrutura é esperado na linguagem em meio escolar, que é realizado através da 

elaboração de sintagmas nominais, frase, em vez de segmentação prosódica, e de 

estratégias de nominalização e incorporação de estruturas oracionais. Essas 

características são funcionais para a criação de textos que os alunos leem e que a escola 

espera que eles escrevam. 

Em outro artigo, intitulado The challenges of academic language in school 

subjects, a autora apresenta a perspectiva linguística funcional para enfrentar os desafios 

da aprendizagem focados em como a linguagem funciona na educação para construir 

conhecimento. À luz da Linguística Sistêmicofuncional (doravante LSF), a autora 

enfatiza a relação linguagem e contexto, ao falar da teoria e, em seguida, expõe alguns 

exemplos da linguagem utilizada pelas disciplinas escolares com o objetivo de ilustrar 
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os seis desafios característicos da linguagem acadêmica, mostrando como linguagem e 

significado podem ser encarados de modo a ajudar professores e alunos a compreender 

e a responder aos desafios das disciplinas escolares. Os desafios da linguagem 

acadêmica discutidos pela autora são: a densidade da linguagem e uso da abstração na 

escrita; a natureza multissemiótica do conhecimento construído pela linguagem 

acadêmica; a tecnicalidade da linguagem utilizada e a voz autoral projetada na escrita. 

Schleppegrell finaliza o artigo com o levantamento de algumas implicações 

pedagógicas, chamando a atenção para o fato de se colocar o foco no ensino de todos os 

conteúdos na linguagem (language-based content teaching), de modo a permitir que os 

alunos possam ser bem sucedidos com o uso da linguagem acadêmica. 

Conforme resenhamos, os estudos de ambas as autoras revelamse 

pertinentes para esta pesquisa por analisarem o discurso em sala de aula de professores 

em interação com seus alunos. A base de suas discussões é eminentemente linguístico

discursiva, a partir do aporte teóricometodológico da LSF. Em vista disso, é plausível 

afirmar que as investigações das referidas autoras interconectamse com as deste 

trabalho, já que esta dissertação se vale de ferramentas semânticodiscursivas também 

legatárias da LSF, para mostrar o papel da linguagem avaliativa para a constituição do 

discurso da professora em interação com seus alunos. 

Apresentada a proposta de investigação, sua justificativa, relevância e 

objetivos, explico, na próxima seção, como o texto desta dissertação está organizado. 
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Organização da dissertação 

 

Esta dissertação está dividida em cinco partes. A primeira parte é a 

Introdução, na qual foram apresentadas a proposta, a justificativa, a relevância e os 

objetivos do estudo. No Capítulo 1, apresento o arcabouço teórico utilizado para dar 

suporte à investigação. Em seguida, abordo, no Capítulo 2, os procedimentos 

metodológicos adotados por este estudo. No Capítulo 3, contemplo as análises e 

discussões dos resultados obtidos. Finalizo a dissertação com uma seção dedicada às 

Considerações Finais, na qual as perguntas de pesquisa são respondidas tendo em vista 

as análises e reflexões empreendidas ao longo desta investigação. 
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CAPÍTULO 1: REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, apresentamos o referencial teórico do SA, explorando os 

recursos léxicogramaticais utilizados neste estudo. Por ser uma teoria legatária dos 

pressupostos teóricos da LSF, dividimos este capítulo em duas partes: na primeira, 

refletimos teoricamente a respeito dos princípios básicos da LSF que fundamentam o 

SA. Para tanto, abordamos as noções de metafunções e contexto, pautandonos 

principalmente nos trabalhos de Halliday (1977/2002; 1978), Halliday e Matthiessen 

(2004), Halliday e Hasan (1989), Eggins (2004) e Christie (2002). Na segunda parte, 

explicamos o SA em si, seus subsistemas, com seus tipos e subtipos, utilizando 

exemplos apresentados pelos pesquisadores da teoria e também do corpus de análise 

desta pesquisa. Em virtude dos resultados das análises, o campo semânticodiscursivo 

de atitude ganha realce por ter sido o subsistema com o maior número de ocorrências no 

corpus e, por isso, enfatizado durante as análises. 

 

1.1 Os fundamentos da LSF para o Sistema de Avaliatividade 

 

Como já dito na Introdução, este trabalho utiliza a perspectiva teórico

metodológica do SA desenvolvida por Martin e White (2005), que se ancora nas bases 

epistemológicas da LSF de Michael A. K. Halliday e seus seguidores. 

 A LSF enxerga a língua como sistema semiótico social que organiza e 

significa toda a experiência humana. Sob essa ótica, a linguagem é tanto sistêmica, pois 

implica um sistema de escolhas feitas pelas pessoas para produzir significados, quanto 

multifuncional, porque realiza três tipos de significados simultaneamente. É nesse 
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sentido que Martin e White (2005, p. 7) afirmam que a LSF fornece lentes 

complementares ao analista para interpretar a língua em uso. Uma dessas lentes é essa 

noção de tipos de significados. 

Halliday chama esses significados possíveis de metafunções da linguagem, 

que se dividem em três funções: ideacional, interpessoal e textual. Como essas 

metafunções estão interligadas à construção do discurso, logo, toda sentença presente 

em um texto é multifuncional (HALLIDAY, 1978).  

 

1.1.1 As metafunções da linguagem 

 

A metafunção ideacional referese aos aspectos da léxicogramática que 

estão diretamente envolvidos na representação do mundo e de experiências. Dela 

derivam os significados ideacionais responsáveis por “representar” a realidade, criando 

e refletindo determinados conceitos e crenças. Está relacionada com a forma como os 

participantes interpretam esse mundo, as relações sociais e pessoais. Referese, ainda, à 

língua em termos de conteúdo e ideias, já que, para a LSF, é através da linguagem que o 

falante codifica suas próprias experiências individuais como um membro da cultura. 

Especificamente, segundo Halliday e Matthiessen (2004), é pela oração que 

expressamos uma variedade de significados ideacionais da nossa própria experiência, 

que são os processos do mundo exterior, concretos e abstratos, e os processos da 

consciência: ver, gostar, pensar, falar, e assim por diante.  

Em seu aspecto ideacional, a gramática da oração se realiza através do 

sistema de transitividade. Nessa perspectiva, a realidade é representada por orações que 

são compostas e analisadas em termos de processos (verbos), de participantes 
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envolvidos nesses processos (nomes e pronomes pessoais) e de circunstâncias (grupos 

adverbiais e sintagmas preposicionados). Christie (2002) aponta em seu estudo que os 

tipos de processos e os papéis dos participantes envolvidos são formas importantes de 

medidas do conteúdo experiencial encontrado nos discursos de sala de aula. Ainda 

acrescenta que 

 
É da natureza de todas as atividades pedagógicas que algumas 
escolhas linguísticas tenham a ver com os comportamentos dos 
participantes na atividade, enquanto outras têm a ver com o 
"conteúdo" ou campo de instrução da informação que está em 
questão.6 (p.15) 

 

A metafunção interpessoal, por sua vez, diz respeito aos papéis e às 

relações sociais estabelecidos na interação. São as opiniões, as atitudes e os julgamentos 

do falante, representadas na linguagem e manifestadas através dos sistemas de modo e 

de modalidade. Essa metafunção é tanto interacional quanto pessoal, constituindo, 

consequentemente, um componente da linguagem que serve para organizar e expressar 

o mundo interior e exterior do sujeito. 

O sistema de modo diz respeito aos papéis que os participantes de uma 

interação representam e atribuem ao seu interlocutor. Ele organiza a sentença em dois 

constituintes: o modo oracional e o resíduo. O primeiro é formado por dois elementos: 

1) o sujeito, que faz parte do grupo nominal, responsável pela realização da oração; 2) o 

finito, que faz parte de um grupo verbal, é responsável pelas relações temporais e 

modais da oração. Já o resíduo possui três constituintes: o predicador, que é um 

elemento lexical ou que faz parte do grupo verbal; o complemento e os adjuntos (cf. 

HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 106122). 

                                                      
6 “It is of the nature of all pedagogic activity that some language choices are to do with the behaviors of 

the participants in the activity, while others are to do with the 'content' or instructional field of 
information which is at issue.” (CHRISTIE, 2002, p.15) 
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O sistema de modalidade emerge da região semântica da incerteza, ou seja, 

as escolhas que se estabelecem entre o sim e o não. Em outras palavras, a modalidade 

trabalha outras possibilidades de significados de níveis intermediários de 

indeterminação, como “às vezes” e “talvez”, abrindo o campo semântico do sistema de 

polaridade – escolhas entre sim e não. (cf. HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 

146145).  

Para a gramática sistêmicofuncional, a modalidade é considerada um 

julgamento do falante ou um pedido de julgamento do ouvinte. É através dela que o 

falante se posiciona, expressa uma opinião, por isso a modalidade está diretamente 

relacionada à avaliação. Nas palavras de Halliday e Matthiessen (2004, p.146): “Com a 

modalidade, a dimensão [semântica] é aquela da avaliação: a modalidade constrói uma 

região da incerteza onde eu posso expressar, ou pedir a você para expressar uma 

avaliação da validade do que está sendo dito.”7 Dessa forma, a modalidade referese à 

categoria semântica das proposições, sendo realizadas pelo modo indicativo; já a 

modulação referese à categoria semântica das propostas, sendo realizada pelo modo 

imperativo, como mostra a figura abaixo: 

 

                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1  Tipos de modalidade (adaptado)  
Fonte: Halliday e Matthiessen, 2004, p.150 

                                                      
7 “With modality the dimension is that of assessment: modality construes a region of uncertainty where I 

can express, or ask you to express, an assessment of the validity of what is being said.” (HALLIDAY; 
MATTHIESSEN, 2004, p.146) 
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Para Eggins (2004, p. 174), a modalização também é vista como uma forma 

de expressão de atitude em relação ao que se fala, que sempre anuncia, de forma 

implícita, um julgamento do falante. Porém, referenciando Halliday, a autora observa 

que o uso de certos adjuntos de modo, como “Eu acho”, “Eu penso que”, “Eu suponho” 

etc. realizam o julgamento de forma mais explícita, tornando mais óbvia a voz autoral 

do julgamento. Para Martin e White (2005, p. 57), Eggins também sugere que, 

gramaticalmente, podemos relacionar as categorias do campo semântico da atitude, 

mas, especificamente, do subtipo da apreciação: reação, composição e valoração, 

relativas aos processos mentais de afeição, percepção e cognição, respectivamente. Em 

outras palavras, essas categorias relacionamse com o modo de enxergarmos as coisas. 

A reação relacionase à emoção (o que nos agrada, o que desejamos), a composição 

relacionase à nossa percepção da organização e qualidade das coisas e a valoração a 

nossas opiniões. A partir disso, os autores argumentam que o quadro teórico da 

avaliativiade pode ser interpretado metafuncionalmente “com a reação orientada para o 

significado interpessoal, a composição para a organização textual e a valoração aos 

valores ideacionais8” (p. 57). 

De acordo com Halliday e Matthiessen (2004), no processo de interação, 

lançamos mão de diferentes papéis de fala e as mudanças de modo envolvem, 

necessariamente, uma tomada de decisão particular no discurso, por parte do falante, na 

interação faceaface com o ouvinte. Considerando os discursos de sala de aula, Christie 

(2002, p. 16) argumenta que professores e alunos ocupam vários papéis durante as 

interações e a identificação desses diferentes papéis por parte dos alunos e dos 

professores tornase um meio importante de se medir as responsabilidades assumidas 

                                                      
8 “with reaction oriented to interpersonal significance, composition to textual organization and valuation 

to ideational worth.” (MARTIN E WHITE, 2005, p.57) 
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por cada um. Aponta também que a modalidade é outro recurso significativo da função 

interpessoal, uma vez que os professores tendem a usar um alto grau de modalidade 

para indicar a importância de uma atividade a ser perseguida pelo aluno ou, às vezes, 

usam um grau de modalidade baixa ou média para fazer indicações de comportamento 

mais indireto. (CHRISTIE, 2002, p. 16).  

Ainda sobre a metafunção interpessoal, Halliday e Mattiessen (2004, p.61) 

afirmam que o tipo de estrutura privilegiado na realização dessa metafunção é o 

prosódico – estruturas compostas por “formas de expressão contínuas, usualmente com 

fronteiras indeterminadas.”9  A estrutura prosódica referese a como o significado está 

distribuído ao longo do fluxo do discurso, semelhante ao que se tem na fala. Esse tipo 

de estrutura difere da segmental, aquela estrutura com limites bem definidos, ancorada 

pela estrutura gramatical e que é privilegiada na realização da metafunção ideacional. 

Conforme Martin e White (2005, p. 1819), essa reutilização da noção de prosódia feita 

por Halliday é sobremaneira relevante para as análises das avaliações nos 

discursos/textos, pois a avaliatividade pode ultrapassar o significado de um índice 

avaliativo, abarcando várias fases do discurso. 

Por fim, a função textual referese às decisões tomadas pelo falante com 

relação à distribuição da informação, ou seja, a organização textual da mensagem. É 

realizada pelo sistema de tema e rema. O tema é visto como o ponto de partida da 

mensagem da oração, escolhido pelo falante, que localiza e orienta a oração dentro do 

seu contexto (HALLIDAY, 1977/2002; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). Refere

se ao assunto da mensagem, o tema central do texto. A parte restante da oração, na qual 

o tema desenvolvese, é chamada de rema. O sistema gramatical do tema é 

                                                      
9 “(…) continuous forms of expression, often with indeterminate boundaries (…).” (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004, p.61) 
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complementado pela operação de unidades de informação, constituída pelos elementos 

Dado e Novo. As unidades de informação são próprias do discurso, pois são realizadas 

através do seu sistema fonológico de entonação (HALLIDAY, 1977/2002; 

HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). Nas palavras de Christie (2002, p.19), 

 

Padrões de distribuição de tema nas interações em sala de aula são 
muito reveladores, pois é através das escolhas do tema que o discurso 
é desenvolvido e levado adiante. Quem controla o tema, para que fins, 
e em que pontos da lição, diz muito sobre a organização geral do texto 
em sala de aula e sobre as responsabilidades relativas assumidas pelos 
participantes10. 

 

Verificase que, na abordagem sistêmicofuncional, as palavras, os 

enunciados e os textos são considerados à luz das funções desempenhadas: os papéis 

sociais atrelados a situações comunicativas são refletidos na linguagem. Dessa forma, a 

LSF tenciona investigar a língua em uso em contextos culturais e situacionais 

específicos, focando seus aspectos contextuais, como quem está dizendo o que para 

quem, em que lugar e através de que meio. É nesse sentido que a LSF enxerga as 

práticas discursivas no âmbito semânticodiscursivo, por ser considerada uma 

abordagem textual. 

Eggins (2004, p.3) resume toda essa discussão explicando que uma 

abordagem sistêmicofuncional requer a compreensão de quatro princípios sobre a 

linguagem: “1) o uso da língua é funcional; 2) sua função é criar significados; 3) estes 

significados são influenciados pelo contexto social e cultural no qual eles são trocados; 

                                                      
10 “Patterns of theme distribution in classroom talk are very revealing,for it is through the theme choices 

that the discourse is developed and carried forward. Who controls theme, to what ends, and at what 
points in the lesson, tells a lot about the overall organization of the classroom text and about the relative 
responsibilities assumed by participants.” (CHRISTIE, 2002, p.19) 
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4) o processo de uso da língua é semiótico, um processo de criar significados por meio 

de escolhas.”11 

 

1.1.2 A noção de contexto da LSF 

 

Podese dizer que, na LSF, existem dois pontos cruciais: a 

multifuncionalidade dos itens na oração e a compreensão de que a unidade maior de 

funcionamento é o texto. Neste caso, o texto é entendido como um processo 

sociossemiótico, no qual os significados criados pelo sistema social são trocados entre 

seus membros, ou seja, ele é o meio pelo qual tais interações acontecem: é pela forma 

de textos que os significados são codificados através do sistema semântico.  

É dentro desse raciocínio que Halliday (1977/2002, p. 53) define texto como 

“uma instância de significado social em um contexto de situação específico.”12 Em 

outros termos, o texto é entendido como um evento intersubjetivo no qual os 

participantes (locutor e interlocutor) trocam significados em um contexto de situação 

cuja característica essencial é a interação entre ambos. Nessa perspectiva, para se 

compreender um texto é necessário ter em mente o contexto em que ele foi produzido. 

Por isso a noção de contexto é central na LSF, pois aponta para “o ambiente total no 

qual um texto se desdobra.”13 (HALLIDAY; HASAN, 1989, p.11).  

                                                      
11 “1.that language use is functional, 2.that its function is to make meanings, 3.that these meanings are 

influenced by the social and cultural context in which they are exchanged, 4. that the process of using 
language is a semiotic process, a process of making meanings by choosing.” (EGGINS, 2004, p.3) 

 
12 “(…) a text is an instance of social meaning in particular context of situation.” (HALLIDAY 

(1977/2002, p. 53) 
 
13 “(…) the total environment in which a text unfolds.” (HALLIDAY; HASAN, 1989, p.11) 
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Apoiado nos estudos do antropólogo e etnógrafo Malinowski, a LSF 

entende que o contexto de situação (ou registro) “é o ambiente imediato no qual um 

texto está realmente funcionando.”14 (HALLIDAY; HASAN, 1989, p.44). Ele diz 

respeito ao contexto interno do texto e está relacionado às escolhas linguísticas. Através 

dele é possível dizer quem está envolvido na interação, sobre o que se trata e, ainda, 

determinar o papel desempenhado pela linguagem na situação. Halliday, ao desenvolver 

essa ideia, mostra que há uma relação sistemática entre a organização da língua (os três 

tipos de significados relacionados às metafunções) e os elementos contextuais. Para ele, 

o contexto de situação de um texto é definido por três variáveis (variáveis de registro): 

1) o campo do discurso (field): a natureza da prática social, ou do que a interação trata; 

2) as relações do discurso (tenor), ou os papéis sociais desempenhados e as relações 

interpessoais presentes no discurso; 3) o modo do discurso (mode), ou como a língua é 

organizada para atingir os objetivos aos quais se destina (RODRIGUESJUNIOR, 

2006). 

Com relação a essas variáveis, Halliday e Hasan (1989) afirmam que o 

modo referese à organização simbólica do texto, seu status e sua função no contexto, 

incluindo o canal e o modo retórico – persuasivo, exposição, didático etc. Cada um 

desses componentes da situação tende a determinar a seleção das escolhas dos 

componentes semânticos correspondentes, isto é, cada uma dessas variáveis de registro 

está relacionada a uma das metafunções descritas anteriormente: o campo do discurso é 

expresso pela metafunção ideacional; a relação (tenor) entre os participantes é expressa 

pela metafunção interpessoal; e o modo é expresso pela metafunção textual (cf. 

HALLIDAY, 1977/2002, 1978). Essa relação está expressa pela figura a seguir: 

                                                      
14 "(…) is the immediate environment in which a text is actually functioning.” (HALLIDAY; HASAN, 

1989, p.44) 
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 FIGURA 2  Metafunções em relação às variáveis de registro (traduzido)  
 Fonte: Martin e White, 2005, p.27 

 

Já o contexto de cultura (ou gênero) está relacionado às práticas 

discursivas de uma determinada cultura. Referese à dimensão mais abrangente do 

contexto, que indica como as pessoas utilizam a linguagem para alcançar seus objetivos 

culturalmente motivados (cf. EGGINS, 2004). Em outras palavras, é através dele que se 

torna possível identificar o propósito de uma interação. Por isso, RodriguesJunior 

(2006) explica que atribuir sentido a um texto envolve não só a análise das variáveis de 

registro, mas requer que ele esteja localizado em uma atividade culturalmente aceita que 

diz respeito ao seu contexto de cultura. A partir disso, a figura 2 pode ser 

recontextualizada da seguinte forma: 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIGURA 3  Registro recontextualizado pelo Gênero (traduzido)  
 Fonte: Martin e White, 2005, p.32 
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É nesse sentido que Martin e White (2005, p.3233) consideram o gênero 

como: um processo social – porque ocorre com a participação de outras pessoas; 

orientado – pois é usado para alcançar objetivos; e organizado em etapas – já que para 

se alcançar esses objetivos é preciso seguir alguns passos.  Dessa forma, na perspectiva 

da Avaliatividade, o interesse está “(...) na gama de avaliações que o gênero executa 

para atingir seus objetivos e como ele desenrola essas avaliações de uma etapa a 

outra.”15 (Ibidem, p.33). Essa noção de contexto (registro e gênero), legatária da LSF, 

forma outra lente que complementa o SA. 

 

1.2 O Sistema de Avaliatividade 

 

Retomando o que já foi dito na seção 1.1, ao explorar a dimensão 

interpessoal da linguagem, a partir do sistema de modo, a LSF fornece informações 

importantes sobre o posicionamento dos falantes. Com o objetivo de desenvolver ainda 

mais os estudos nesse campo semântico, Martin e White (2005) propuseram o sistema 

de Avaliatividade (Appraisal system), que fornece ferramentas teóricometodológicas 

para analisar a linguagem da avaliação, como o próprio nome do livro sugere: The 

Language of Evaluation. 

Ao lado dos sistemas de negociação e envolvimento, o SA é um dos três 

principais recursos semânticos do discurso que constrói o significado interpessoal (cf. 

MARTIN; WHITE, 2005, p.3435). Esse sistema considera que o interlocutor, ao 

atribuir avaliações aos diversos aspectos das suas experiências, crenças e relações, faz 

escolhas linguísticas, determinando diferentes ocorrências de atitude, julgamento ou 

                                                      
15 “[…] in the range of evaluations the genre draws on to achieve its goals and how it plays out these    
     evaluations from one stage of the genre to another.” (MARTIN; WHITE, 2005, p.33) 
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apreciação. Ao categorizar essas ocorrências de avaliação, Martin e White (2005) 

estabelecem o SA.  

A Avaliatividade, enquanto um sistema de significados interpessoais, 

ancorase na natureza interacional do discurso (seja ele falado ou escrito) como 

negociação (MARTIN; ROSE, 2007). Essa ideia considera o discurso mais do que 

palavras nas orações; o foco está no significado além das palavras: o discurso é tratado 

como mais que uma manifestação da atividade social e, o social, por sua vez, é 

entendido como sendo construído através dos textos pelos papeis constitutivos dos 

significados na vida social. Por isso, a interpretação dos discursos sociais pode ser feita 

a partir de textos dentro de seus contextos sociais. Martin e Rose (2007, p.1) explicam 

essa ideia no trecho abaixo: 

 
O discurso social raramente consiste apenas de orações individuais; 
preferencialmente, os contextos sociais se desenvolvemse como uma 
sequência de significados que constitui os textos. Uma vez que cada 
texto é produzido na interação entre falantes ou entre escritores e 
leitores (potenciais), nós podemos usálo para interpretar a interação 
que ele manifesta. E, uma vez que cada interação é uma instância da 
cultura do falante, também podemos usar o texto para interpretar a 
cultura que ele manifesta.16 

 

Quando uma pessoa produz um discurso (oral ou escrito), ela dispõe de 

diversos recursos linguísticos oferecidos pela linguagem para manifestar seu 

posicionamento em relação ao pensamento que expressa, isto é, para que possa realizar 

avaliações positivas ou negativas sobre o mundo que a cerca, as pessoas, os 

acontecimentos, os objetos etc. Nas palavras de Vian Jr, (2009, p.107),  

 

                                                      
16 “Social discourse rarely consists of just single clauses, rather social contexts develop as sequences of 

meanings comprising texts. Since each text is produced interactively between speakers, and between 
writers and (potential) readers, we can use it to interpret the interaction it manifests. And since each 
interaction is an instance of the speakers' culture, we can also use the text to interpret aspects of the 
culture it manifests.” (MARTIN; ROSE, 2007, p.1) 
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A relação entre linguagem e contexto e as possibilidades de avaliações 
que podem ser feitas pelos usuários nos contextos em que interagem 
fazem emergir o Sistema de Avaliatividade como um sistema de 
recursos interpessoais à disposição do produtor de textos para que se 
posicione em relação ao que expressa. 

 

Segundo Almeida (2006, p.2), o termo appraisal, traduzido para o 

português como avaliatividade, é utilizado para se referir à “opinião sobre as coisas e 

sobre o mundo refletindo a ideologia, as crenças e a cultura que são evidenciados por 

meio das escolhas linguísticas no discurso.” Tais afirmações reforçam a ideia defendida 

nesta dissertação de que uma análise das práticas discursivas da professora por meio do 

SA é passível de revelar suas concepções quando dos usos do LD na sala de aula. 

O SA realizase através de três domínios de interação, ou subsistemas: 

atitude, engajamento e gradação. O subsistema de atitude relacionase com os 

sentimentos produzidos nas interações, incluindo as emoções, julgamentos de valor 

sobre pessoas, comportamentos ou coisas (apreciação estética). Esse sistema se 

subdivide em afeto, julgamento e apreciação. O afeto referese aos elementos 

atitudinais relativos à emoção; o julgamento diz respeito aos significados que remetem à 

aceitabilidade do comportamento humano em relação a valores morais e normas sociais 

previamente estabelecidas e compartilhadas; a apreciação associase à avaliação de 

fenômenos semióticos e naturais, no âmbito da estética, ou seja, o modo como eles são 

valorizados em determinado campo.  

De acordo com Martin e White (2005), esses subsistemas podem ser 

classificados de acordo com a polaridade, positiva ou negativa, e podem se instanciar de 

forma direta ou indireta. Na primeira forma, também identificada como inscrita ou 

explícita, os significados atitudinais realizamse diretamente no discurso, através de 
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termos atitudinais explícitos que carregam significados positivos ou negativos. Por 

exemplo (os valores de apreciação positiva estão sublinhados): 

  

“O material didático adotado é muito rico e variado. Os assuntos são muito 
interessantes e as seções são organizadas de forma a ativar o conhecimento 
prévio dos alunos, dar insumos significativos na LI (com textos de diversos 
gêneros, gravações e propostas de vídeos e imagens) que enriquecem o 
vocabulário dos alunos e os estimulam a usar a LI.” (Fonte: questionário 
respondido por professora constante do Anexo C) 

 

Na segunda forma, também chamada de invocada ou implícita, os 

significados são ativados no texto a partir de “(...) implicações e inferências, das quais 

esperase que o leitor/ouvinte interprete os eventos descritos ou o estado de coisas como 

positivo ou negativo, de acordo com o sistema de valores que eles trazem.” (WHITE, 

2004, p.180). Por exemplo: 

 
“Sim, lemos a avaliação, mas o grupo de professores decidiu analisar os livros 
separadamente e depois nos encontramos para discutir qual livro seria 
apropriado ao perfil dos nossos alunos.” (Fonte: questionário respondido por 
professora constante do Anexo C) 

 

Neste exemplo, a professora referese às avaliações das coleções aprovadas 

pelo MEC que o Guia (PNLDEM 2012) traz para auxiliar o professor no processo de 

escolha do livro. Além dessas avaliações, o Guia também sugere a forma como a 

escolha do livro deve ser feita pelos professores, a fim de evitar empecilhos criados por 

opiniões pessoais. Dessa forma, propõe que os professores organizemse em grupos 

para planejar a leitura e discussão do Guia (BRASIL, 2011, p.12). A descrição da 

atitude tomada pelo grupo de professores posiciona o leitor para uma avaliação negativa 

do Guia, já que eles decidiram fazer o contrário do que o Guia indicava. As sentenças 

não contêm valores avaliativos explícitos, nem significados que transmitam, em si, 
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avaliações negativas. Obviamente, esse depoimento da professora tem o potencial de 

ativar essa avaliação negativa, dependendo do ponto de vista que cada leitor traz para o 

texto. Do meu ponto de vista, entendo que a descrição acima sinaliza para uma 

apreciação negativa do guia. 

Cabe aqui dizer que as análises detectaram que as atitudes invocadas 

apareceram de forma mais significativa em relação ao número de ocorrências no corpus. 

Por isso, a subseção seguinte enfatizará esse tipo de realização de atitude. 

Uma característica diferencial das avaliações de atitude está no fato de que 

elas são graduáveis, ou seja, é possível dizer qual a força do nosso sentimento por 

alguém ou alguma pessoa, conforme Martin e Rose (2007). Em virtude de nossas 

escolhas, algumas atitudes podem ter o seu volume amplificado ou amenizado.  

O subsistema responsável por essas escolhas é o da gradação. Esse 

subsistema referese à organização escalar das avaliações. Sendo responsável pela 

função de intensificar ou amenizar os significados atitudinais. Para Martin e White 

(2005), a semântica da gradação é essencial para o SA, pois tanto a atitude quando o 

engajamento são passíveis de terem valores graduáveis. Esse susbsistema subdividese 

em força e foco. A força referese à intensidade com que os significados atitudinais são 

realizados no discurso, incluindo recursos para atribuir graus de intensidade ou de 

quantidade às avaliações. Por isso o eixo da força subdividese em intensificação e 

quantificação. O eixo do foco diz respeito à precisão das avaliações. É a dimensão da 

gradação que lida com as fontes lexicais responsáveis por tornar algo não mensurável 

passível de gradação, como os significados experienciais. Um excerto do corpus 

analisado, apresentado abaixo, traz um exemplo de como esse subsistema pode realizar
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se linguisticamente no discurso (os índices atitudinais estão sublinhados. Os referentes à 

gradação estão em negrito): 

 
Excerto 1 

(A professora está corrigindo com os alunos o exercício 6 da página 158) 
P Nesse aí também não é um texto ééééé que fala sobre o mesmo tema não. São frases 
isoladas. Então, tinha que entender cada contexto separado, né? Quando é assim é mais 
complicado. Tá tudo isolado. 
A1 – Aí é foda... 
P – É. Isso mesmo. 
[P=professora; A=aluno] 

 

O Excerto 1 traz uma parte da aula em que a professora corrige exercícios 

do livro com os alunos. No momento da interação com A1, a professora constrói uma 

representação de avaliação negativa do LD utilizado. (Essa construção será melhor 

explicada no capítulo de analise e discussão dos dados.) A professora ainda amplifica a 

força dessa apreciação negativa ao utilizar um elemento de gradação: o intensificador de 

força mais, criando a expressão mais complicado.  Ao concordar com A1, a professora 

também intensifica essa avaliação negativa com o uso do item lexical mesmo, que pode 

ser entendido, neste contexto, como um elemento de gradação, pois funciona como 

intensificador do foco negativo dessa avaliação de atitude. 

O engajamento lida com a fonte das atitudes que introduzem vozes 

adicionais no discurso, via projeção, modalização ou concessão. É por meio desse 

sistema que os falantes/escritores se posicionam perante o discurso. Ele dividese em 

monoglóssico: quando existe apenas uma voz no discurso; e heteroglóssico: quando se 

detecta a presença de mais de uma voz no discurso. 

A figura abaixo resume os recursos semânticos do SA. 
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FIGURA 4 – Visão geral dos recursos do sistema de Avaliatividade 
Fonte: Martin e White, 2005, p.38 

 

1.2.1 As realizações indiretas 

 

Como já foi acima explicado, a atitude explícita (inscrita) acontece quando 

uma avaliação positiva ou negativa é materializada no discurso, podendo ser 

intensificada para mais ou para menos. Já as realizações indiretas (invocadas) dependem 

da interpretação do interlocutor (cf. MARTIN; WHITE, 2005, p. 6168), pois sua 

característica principal é a ausência de léxico atitudinal. Então, surge a pergunta: como 

identificar uma avaliação realizada dessa forma? 

No geral, Martin e White (2005, p.62) chamam a atenção para o fato de os 

significados ideacionais serem suficientes para invocar uma avaliação. Porém, destacam 

que, inicialmente, analisar as avaliações invocadas utilizando apenas as seleções 
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ideacionais introduziria a problemática da subjetividade nas análises, assim como 

considerar somente as avaliações inscritas implicaria em ignorar a maioria dos sentidos 

de um discurso. 

 Em artigo publicado em 2004, White já destacava essa preocupação 

afirmando que: 

Ao passarmos da ativação direta para a indireta, saímos do que certas 
tradições angloamericanas vêem como ‘semântica’ para entrar no que 
elas consideram ‘pragmática’, ou seja, passamos de significados vistos 
como inscritos no texto para significados vistos como operando 
apenas no contexto. Dessa forma, aqueles que trabalham com noções 
analíticas filosóficas da ‘semântica’ podem querer excluir essas 
formulações de tratamentos da ‘linguagem avaliativa’, argumentando 
que não há nada na linguagem em si que seja atitudinal. Embora essa 
interpretação possa parecer atraente na medida em que evitaria 
complicações e produziria análises textuais mais facilmente 
replicáveis, isso significaria que grande parte do trabalho avaliativo 
feito pelos textos seria simplesmente ignorado. Esse tipo de análise 
não somente seria incapaz de lidar com o papel da avaliação implícita 
em geral, como também não levaria em conta a interação, muitas 
vezes crucial em termos retóricos. (White, 2004, p.181) 

. 

Consoante isso, Martin e White (2005, p.62) assinalam ser fundamental a 

especificação de uma posição de leitura ao se analisar as avaliações invocadas. Eles 

apontam três tipos de posicionamentos: a leitura tática, a complacente e a resistente. A 

tática seria aquela leitura tipicamente parcial e interessada com o objetivo de implantar 

um texto para fins sociais, diferentes daqueles para os quais foi criado. Já a leitura 

resistente seria o contrário da tática, no sentido de que se opõe à leitura naturalizada do 

texto pela coseleção de seus significados, enquanto a leitura complacente concorda 

com a proposta original (natural) de leitura do texto.  

Ciente disso, a postura de leitura adotada neste estudo pode ser considerada 

tática, já que usamos as avaliações presentes no discurso da professora para servir aos 
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objetivos deste estudo linguísticodiscursivo expostos no capítulo introdutório e não ao 

objetivo educacional da aula da professora. 

Outro ponto importante com relação às realizações indiretas está no fato de 

que as atitudes podem ocorrer pela interação entre as avaliações inscrita e invocada, 

sendo uma a sinalização para outra. Isso acontece porque o léxico atitudinal pode 

funcionar como um sinalizador das avaliações, ou seja, as inscrições podem nos dizer 

como ler as seleções ideacionais que as cercam (MARTIN; WHITE, 2005, p.63). O 

exemplo abaixo, retirado do corpus, exemplifica essa questão: 

 
Excerto 3 

(A professora está iniciando a correção do exercício 3 da página 157) 
P – Nesse exercício, nós vamos usar esses aqui. (aponta para a lista de pronomes 
escrita no quadro no momento da explicação) De acordo com quem? De acordo com o 
sujeito, Ok? So let’s read the context. Vocês vão perceber que cada sentença é um 
contexto diferente. Uma frase não tem relação com a outra. 
 

 

Neste trecho da aula em que a professora está fazendo a correção de 

exercícios gramaticais com os alunos, é possível perceber que os significados 

ideacionais grifados, em conjunto com o léxico atitudinal diferente, estabelecem uma 

prosódia de avaliação negativa do LD, convidando (invite) o interlocutor a uma 

avaliação que pode ser categorizada como apreciação negativa: já que os contextos de 

cada sentença são diferentes, não possuindo relação entre si, então, esses exercícios 

dificultam o entendimento do aluno. Neste caso, é possível dizer que foi a inscrição 

(diferente) que nos direcionou para uma leitura negativa dos significados atitudinais 

destacados. 
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Deste exemplo, podemos depreender, ainda, que além da natureza 

prosódica17 de realização dos significados interpessoais como os atitudinais, as 

inscrições tendem a dar um colorido maior ao texto do que o ambiente gramatical no 

qual se inserem (cf. MARTIN; WHITE, 2005, p.63). 

Além disso, os significados ideacionais podem ser usados não só para 

convidar (invite), mas para provocar (provoke) uma resposta atitudinal no 

interlocutor/leitor. O exemplo abaixo, retirado do corpus deste estudo, mostra como isso 

ocorre na prática: 

 

“Ele [o livro] é a ferramenta que norteia meu trabalho. (R13  Anexo C) 

 

A resposta da professora ao questionário provoca (provoke) no leitor uma 

avaliação de apreciação positiva do livro, pois o conteúdo semântico do verbo “norteia” 

evoca no leitor o valor social que ela atribui ao livro: ele é seu norte, ou seja, o 

direcionador, aquele que guia o seu trabalho. 

Ainda sobre as realizações indiretas, Martin e White (2005) afirmam que 

construir alguma ação ou situação contrária à expectativa do ouvinte/leitor é um 

mecanismo da linguagem que pode conotar, ou seja, sinalizar (flag) uma atitude. Esse 

mecanismo é chamado pelos autores de counter-expectancy. Segundo Martin e Rose 

(2007, p.57), as conjunções concessivas (referenciadas pela gramática tradicional como 

adversativas) formam esse mecanismo, já que são usadas para monitorar as expectativas 

do leitor/ouvinte. O funcionamento desse mecanismo pode ser observado, retomando o 

exemplo anterior:  

 
                                                      
17 Esse termo já foi discutido na seção 1.1 desta dissertação. 
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“Ele [o livro] é a ferramenta que norteia meu trabalho.[Mas] Faço adaptações para 
atender a tudo que acredito.” (R13 – Anexo C)  

 

No trecho acima, é possível dizer que a professora deixa implícito o uso da 

conjunção concessiva mas ao introduzir a oração: “Faço adaptações para atender a 

tudo que acredito”. Essa conjunção, apesar de oculta, cria um mecanismo de 

expectativa contrária, sinalizando para o leitor que valores atitudinais positivos ou 

negativos estão em jogo (MARTIN; WHITE, 2005, p. 67). Com esse tipo de construção 

oracional, a professora sinaliza para o seu interlocutor que ela está criando uma 

expectativa contrária ao que ela havia criado para ele, ou seja, a expectativa, que antes 

era positiva, passa a ser negativa quando afirma: “[Mas] Faço adaptações para atender 

a tudo que acredito”.  Esse mecanismo de expectativa contrária convida (invite) o leitor 

para uma avaliação negativa do livro: ele é insuficiente; insatisfatório para a professora, 

pois precisa de suas adaptações para atender à sua realidade de sala de aula. 

Adaptando o esquema criado por Martin e White (2005, p. 67), resumimos 

as estratégias de realização da atitude da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FIGURA 5 – Estratégias para a realização da atitude (adaptado) 
Fonte: Martin e White, 2005, p.67  

 

ATITUDE 

Invocada 
(invoked) 
 

Inscrita 
(inscribed) 

Provoca 
(provoke) 

Convida 
(invite) 

Sinaliza 
(flag) 

Proporciona 
(afford) 
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Em virtude dos objetivos desta pesquisa, já explicitados na introdução, e 

como o subsistema da apreciação foi o mais recorrente durante as análises, na próxima 

seção, esclarecemos o sistema de atitude e seus subsistemas, enfatizando as categorias 

de apreciação.  

 

1.2.2 O subsistema de atitude 

 

Esse sistema envolve as três regiões semânticas do discurso que, 

tradicionalmente, eram referenciadas como emoção, ética e estética. O afeto é o 

subdomínio que envolve as emoções e se preocupa com o registro, positivo ou negativo, 

dos sentimentos que envolvem o discurso/texto. Segundo Martin e White (2005, p.42), 

ele responde às seguintes perguntas: “Sentimonos felizes ou tristes, ansiosos ou 

confiantes, interessados ou entediados?”  

O afeto pode ser realizado por vários nichos gramaticais incluindo 

qualidades (epítetos, atributos, adjunto de circunstância), processos (verbos) e 

comentários (adjuntos modais), conforme os exemplos abaixo:  

 

Afeto como “qualidade” 

Um garoto feliz. epíteto 
O garoto estava feliz. Atributo 
O garoto brincava 
felizmente. 

Adjunto de circunstância 

Afeto como “processo” 
O presente agradou o 
garoto. 

Processo (sensorial) 

O garoto sorriu. Processo (comportamental) 
Afeto como 
“comentário” 

Felizmente, ele tirou uma 
longa soneca. 

Adjunto de modo 

 
    FIGURA 6 – Tipos de realização de afeto (adaptado) 
    Fonte: Martin e Rose, 2007, p.64 

 

Para classificar o afeto, os autores sugerem 6 perguntas: 
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1. Os sentimentos são positivos ou negativos? 

2. Os sentimentos são uma onda de emoção ou um estado mental em andamento? 

3. Os sentimentos são construídos como uma reação a algum tipo específico de órgão 

externo ou a um estado mental em andamento? 

4. Os sentimentos são mais ou menos intensos, ou seja, são graduados? 

5. Os sentimentos envolvem intenção ao invés de reação? 

6. Os sentimentos têm a ver com a in/felicidade, in/segurança ou in/satisfação?  

O julgamento referencia a ética nas relações e por isso lida com as atitudes 

direcionadas ao comportamento humano que pode ser admirado ou criticado, elogiado 

ou condenado. As avaliações de julgamento indicam uma visão da aceitabilidade social 

do comportamento humano, através da referência aos sistemas de normas sociais. 

Conforme Martin e Rose (2007, p.67) ele pode ser pensado como uma “forma 

institucionalizada do sentimento, no contexto das propostas (normas sobre como as 

pessoas devem ou não devem se comportar).”18 Assim como o afeto, ele tem dimensões 

positiva e negativa.    

Em geral, os julgamentos podem ser divididos entre aqueles que lidam com 

a estima social e os orientados para a sanção social. O primeiro envolve avaliações que 

podem elevar ou rebaixar o indivíduo na estima de sua comunidade. O segundo baseia

se em regras e regulamentos explicitados pela cultura, ou seja, os julgamentos de 

sanção social são considerados legal ou moralmente implicados. Os julgamentos de 

estima social estão relacionados à normalidade (quão diferente/especial a pessoa é), 

capacidade (quão capaz a pessoa é) e tenacidade (quão decidida uma pessoa é). Já os de 

sanção social têm a ver com a veracidade (quão verdadeira uma pessoa é) e a 

                                                      
18 “(…) the institutionalization of feeling, in the context of proposals (norms about how people should and 

shouldn't behave).” (Martin; Rose, 2007, p.67) 
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propriedade (quão ética uma pessoa é).  Cada uma dessas variedades de julgamento está 

exemplificada abaixo: 

 

Estima social Positivo (admiração) Negativo (crítica) 
normalidade padrão, corriqueiro, médio... 

sortudo, felizardo,...  
elegante, na moda... 

excêntrico, estranho ... 
azarado, infeliz... 
cafona, fora de moda... 

capacidade habilidoso, inteligente... 
vigoroso, poderoso... 
lúcido, centrado... 

fraco, lento, estúpido... 
insano, neurótico.... 

tenacidade corajoso, valente... 
confiável, responsável... 
decidido, perseverante... 

covarde, impetuoso... 
pouco confiável, irresponsável... 
disperso, distraído... 

Sanção social Positivo (elogio) Negativo (condenação) 
veracidade honesto, sincero, verdadeiro... 

autêntico, genuíno... 
Falso, desonesto... 
Enganador, manipulador.... 

propriedade Bom, ético, justo, carinhoso.... Mau, imoral, injusto, cruel... 
     
 FIGURA 7 – Tipos de julgamento (adaptado) 
      Fonte: Martin e Rose, 2007, p.68 

A apreciação é o subdomínio da atitude que envolve os significados 

utilizados para fazer avaliações das coisas – produtos do trabalho humano, de 

fenômenos naturais ou o estado das coisas – a partir das referências de valor de um 

determinado campo, que podem ser positivas ou negativas. Assim como o afeto e o 

julgamento, ele pode ser classificado de acordo com a polaridade (positiva/negativa). 

A apreciação é realizada tanto pelos elementos lexicais quanto pelas orações 

completas, como afirma Almeida (2010, p.108). Epítetos/atributos, processos, adjuntos 

circunstanciais e nominalizações são os elementos léxicogramaticais mais recorrentes 

nas apreciações.  

Em termos gerais, a apreciação pode ser dividida em três tipos: 

a) Composição – referese aos sentimentos ligados à organização e à elaboração dos 

objetos, no que tange à proporcionalidade dos produtos e processos avaliados e aos 

seus detalhes. Dividese em dois subtipos: Proporção e Complexidade. Com base 
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nas perguntas sugeridas por Martin e White (2005) e Martin e Rose (2007), foram 

feitas perguntas hipotéticas aos enunciados nos trechos de fala da professora para 

verificar se as instanciações avaliativas selecionadas faziam parte desses subtipos: 

“O livro é bem elaborado?” (proporção); “É difícil de seguir, de entender?” 

(complexidade) 

b) reação – corresponde a como as coisas captam atenção das pessoas. Segundo 

Martin e White (2005, p. 57), a Reação está relacionada com a emoção. A 

subcategoria Impacto descreve o efeito emocional de um objeto sobre as pessoas, 

devendo ser feita a seguinte pergunta, hipoteticamente: “Isso mexe comigo?” A 

subcategoria Qualidade relacionase ao desejo de avaliar a qualidade das coisas. A 

pergunta hipotética que se faz é “Gosto disso?” 

c) valoração: diz respeito ao valor social das coisas. Essa classificação referese ao 

valor social que atribuímos aos objetos e está relacionada a avaliações do que é 

positivo ou negativo para um grupo. Com base nas perguntas sugeridas por Martin e 

White (2005) e Martin e Rose (2007), as perguntas hipotéticas feitas aos enunciados 

mapeados a fim de identificar essa subcategoria foram: O livro (ou suas partes) vale 

a pena?”; “Levanta questões importantes?”; “É significativo?” 

Apresentamos abaixo, alguns exemplos ilustrativos. 

 

Apreciação Positiva  Negativa  
Reação: 
impacto 

Chamativo, cativante, atrativo, 
notável, surpreendente.... 

Sem-graça, tedioso, cansativo, seco, 
monótono, comum, previsível... 

Reação: 
qualidade 

Adorável, lindo, bom, 
atraente... 

Ruim, feio, grotesco, repulsivo, 
comum.... 

Composição: 
proporção 

Equilibrado, harmonioso, 
simétrico, consistente, bem 
elaborado, lógico.... 

Sem equilíbrio, discordante, 
irregular, contraditório, 
desorganizado... 

Composição: 
complexidade: 

Simples, puro, claro, preciso, 
rico, detalhado.... 

Complicado, obscuro, vago, 
simplista,... 

Valoração Penetrante, profundo, 
inovador, criativo, único, 

Superficial, reducionista, 
convencional, insignificante, 
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autêntico, excepcional, 
valioso... 

ultrapassado, comum, sem valor, 
caro demais... 

 
 FIGURA 8 – Tipos de apreciação (adaptado) 
 Fonte: Martin e White, 2005, p.56 

 

 Ao referenciar Suzanne Eggins (2004), Martin e White (2005, p.57) 

sugerem que os subtipos da apreciação estão gramaticalmente relacionados aos 

processos mentais, ou seja, ao modo como olhamos as coisas. Dessa forma, a reação 

relacionase à afeição (emotivo: “Isso me agrada”; desiderativo: “Eu quero isso”; a 

composição relacionase à percepção (nossa visão da ordem); e a valoração relacionase 

à cognição (nossas opiniões). Como alternativa, acrescentam que o quadro da 

apreciação pode ser interpretado, metafuncionalmente, como mostra a figura abaixo: 

 
Apreciação Tipo de processo mental Metafunção 

reação afeição interpessoal 

composição percepção textual 

valoração cognição Ideacional 
  
 FIGURA 9 – Subtipos de apreciação 
 Fonte: Martin e White, 2005, p.57 

 

Aplicando esses conceitos ao contexto deste estudo, defendemos que, 

quando um professor representa discursivamente suas atitudes avaliativas em relação 

aos usos do LD, ele pode estar agindo no sentido de sinalizar, aos outros agentes 

educacionais (coordenadores, representantes administrativos, etc.) e também a si 

mesmo, a eficácia de determinada prática; a necessidade do redirecionamento de certas 

estratégias; ou até certas concepções teóricopedagógicas consideradas por ele como 

ultrapassadas, mas que, contudo, continuam cristalizadas em sua prática pedagógica, 

mesmo que ele não saiba quão ideológico seja seu discurso. Por isso, a importância de 

se associar o quadro teóricometodológico da Avaliatividade ao estudo das práticas 
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discursivas de professores, já que esta teoria fornece todas as ferramentas teórico

metodológicas para que essas concepções sejam analisadas de maneira semântico

discursiva. 

Apresentado o referencial teórico, no capítulo seguinte discorremos sobre a 

proposta de metodologia empreendida neste estudo. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, abordo a metodologia adotada na pesquisa, dividindoo em 

quatro seções, a saber: na primeira, faço uma explanação sobre a natureza e o formato 

da pesquisa; na segunda, trato do contexto e dos participantes da pesquisa; na terceira, 

da coleta de dados e seus instrumentos; e, finalmente, na quarta seção, apresento os 

procedimentos adotados para a análise dos dados. 

 

2.1 A natureza da pesquisa  

 

Devido à natureza do objeto investigado – as concepções dos usos do LD 

nas práticas discursivas dos participantes (professores e alunos) em sala de aula, esta 

pesquisa classificase como qualitativodescritiva e de caráter interpretativo. Nesse 

sentido, as análises empreendidas efetivaramse por meio da operacionalização do 

quadro teóricometodológico do SA proposto por Martin e White (2005), conforme 

antecipado no capítulo anterior. 

Segundo Burns (1999), a pesquisa qualitativa preocupase em entender o 

contexto de pesquisa através de uma perspectiva êmica, ou seja, sua base está em 

entender o fenômeno estudado a partir da perspectiva dos participantes da pesquisa e 

não do pesquisador, que deve tratar o contexto estudado da forma como ele ocorre, 

naturalmente, sem tentar controlar as variáveis que permeiam tal contexto.  

Selinger e Shohamy (1989) ressaltam a utilidade da abordagem qualitativa 

em pesquisas sobre a aquisição de LE, quando o investigador está preocupado em 

descobrir ou descrever um fenômeno em seu estado natural ou contexto. Acrescentam 
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que a pesquisa qualitativa evita as armadilhas quando uma pesquisa em linguagem é 

realizada apenas a partir de definições experimentais.  

Corroborando tais fatos, Bogdan e Biklen (1998), citados por Vieira

Abrahão (2006, p.220), acrescentam que “os pesquisadores qualitativos são aqueles que 

investigam como os participantes da pesquisa estão experienciando, como eles 

interpretam as suas experiências, e como eles próprios estruturam o mundo social no 

qual vivem”. 

Conforme apresentei anteriormente, esta pesquisa procurou conhecer e 

refletir sobre a prática discursiva do professor em torno dos usos do LD em sala de aula 

de LI. Buscouse compreender como as avaliações inscritas, presentes no discurso da 

professora em interação com seus alunos no contexto da sala de aula, poderiam ser 

reveladoras das suas concepções sobre o LD.  

Diante do exposto, entendo que a perspectiva qualitativa de pesquisa foi a 

mais plausível para a proposta deste estudo, já que ela me permite observar as práticas 

discursivas dos participantes da sala de aula quanto aos usos do LD, dentro do seu 

próprio contexto de interação e, assim, servir de base para as análises interpretativas dos 

elementos léxicogramaticais de avaliatividade presentes no discurso da professora. Isso 

porque a linguagem é constituída por seu contexto de uso, da mesma forma que o 

contexto de uso constituise a partir das práticas discursivas dos sujeitos sociais que nele 

se inserem (cf. MARTIN; ROSE, 2007).  

Ciente dessas características, neste estudo, a sala de aula foi tomada como 

locus de investigação onde se instanciaram as práticas discursivas da professora

colaboradora. Sendo assim, ao levar em consideração a natureza da pesquisa e o fato de 

que me ative ao processo vivenciado por um grupo (professora e alunos), dentro do 
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contexto de uma sala de aula específica, optei pelo uso de ferramentas etnográficas 

(GREEN; BLOOME, 1997) para adentrar esse ambiente, observálo e, assim, coletar os 

dados necessários para a composição do corpus de pesquisa. 

Ao discutirem sobre os campos físicos e intelectuais da etnografia, Green e 

Bloome (1997) apresentam um novo olhar sobre o que são a etnografia e a pesquisa 

etnográfica, o que complementa as recentes discussões sobre esse assunto feitas nos 

campos das Ciências Sociais e da Educação. Para esses autores, o que define a 

etnografia como um processo de investigação, um produto, uma área de estudo ou uma 

forma de se construir conhecimento sobre o mundo é o seu contexto de uso. Em defesa 

desse argumento, Green e Bloome (1997) analisam e refletem sobre alguns critérios 

referentes à etnografia e a pesquisas etnográficas, fato que os levam a distinguir três 

abordagens distintas para a etnografia no campo das ciências sociais e da educação: 

fazer etnografia, adotar uma perspectiva etnográfica e usar ferramentas etnográficas. 

A primeira abordagem envolve o enquadramento, a conceituação, a condução, a 

interpretação e a redação da pesquisa associada a um amplo, profundo e longo estudo de 

um grupo cultural ou social. A segunda, adotar uma perspectiva etnográfica, os autores 

associam à adoção de uma abordagem mais focada, da parte do pesquisador, para se 

estudar aspectos particulares da vida cotidiana e as práticas culturais de um grupo 

social, “mesmo que em tal abordagem se faça menos do que se compreende por 

etnografia.” (GREEN; BLOOME, 1997, p. 6). Para essa perspectiva, a questão central 

está no uso de teorias de cultura e nas práticas de investigação derivadas da antropologia 

ou da sociologia para guiar a pesquisa. A última abordagem, o uso de ferramentas 

etnográficas, que este estudo adota, referese ao uso de métodos e técnicas comumente 

associadas ao trabalho de campo, como a observação, participativa ou não, gravações 
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em áudio, filmagens, notas de campo, entrevistas, questionários etc. Os mesmos autores 

acrescentam que tais métodos e técnicas “podem ou não ser guiados por teorias culturais 

ou questões que abordem a vida social de um grupo de pessoas”. (Ibid. p. 6) 

Por entender que, assim como os fatos sociais, as práticas discursivas são 

dinâmicas, sóciohistoricamente situadas e construídas, optei pela adoção da terceira 

abordagem, o uso de ferramentas etnográficas, como método de investigação, já que 

essa perspectiva permitiu a utilização de ferramentas típicas do trabalho de campo 

etnográfico, como filmagens, gravações em áudio, observação nãoparticipativa, 

questionários, que me ajudaram a identificar e a compreender os microcontextos 

interacionais, onde se realizaram as prática discursivas da professoracolaboradora e de 

seus alunos. 

No artigo intitulado Etnografia e ensino de línguas estrangeiras: uma 

análise exploratória de seu estado-da-arte no Brasil, RodriguesJunior (2007) faz uma 

reflexão sobre como a etnografia, enquanto lógica de investigação, tem sido adotada, 

tanto como um procedimento orientador quanto em suas aplicações em pesquisas sobre 

o Inglês como LE, no Brasil. Em relação ao ensino de LE, o autor aponta que a 

etnografia como abordagem metodológica é comumente confundida com a teoria da 

pesquisa qualitativa. Para tanto, discute as perspectivas metodológicas sobre etnografia 

sugeridas em WatsonGegeo (1988) e Green, Dixon e Zaharlick (2005). Rodrigues

Junior (2007; 2012) esclarece que as pesquisas essencialmente etnográficas no âmbito 

da Linguística Aplicada (LA) devem atentar para o fato de que o etnógrafo/pesquisador 

precisa acessar o campo com questões previamente estabelecidas, porém, deve permitir

se dar novas orientações aos seus questionamentos a partir da interação com os 

membros do grupo social analisado. Percebese, então, que, para esse autor, existem 
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controvérsias sobre o que realmente pode ser considerado como etnografia no campo de 

estudos da LA e da Educação. Ao explorar os três tipos, supracitados, de pesquisas 

etnográficas em Educação, discutidas por Green e Bloome (1997), RodriguesJúnior 

acrescenta ainda que os procedimentos metodológicos e interpretativos da etnografia 

têm sido usados como instrumentos de coleta de dados ou apenas como perspectiva de 

análise. Ciente disso, entendo que, ao adotar o uso de ferramentas etnográficas como 

método investigativo, esta pesquisa não se propõe, em nenhum momento, a fazer 

etnografia, visto que esse processo depende de um grande tempo de exposição em 

campo e da adoção de teorias culturais, o que não se enquadra na proposta deste estudo. 

À luz dessas colocações, apresento, nas subseções a seguir, o contexto da 

coleta de dados, os procedimentos e instrumentos utilizados, os critérios de seleção dos 

dados para a composição do corpus desta pesquisa e os procedimentos de análise do 

corpus. 

 

2.2 O contexto da pesquisa 

 

A escola 

 

A coleta de dados realizouse na sala de aula de uma professora de LI que 

atua no ensino médio técnico de uma escola pública em Minas Gerais. Além de cursos 

técnicos integrados ao Ensino Médio, são oferecidos cursos técnicos subsequentes, 

cursos de graduação, de pósgraduação, pósmédio e de qualificação profissional. Dessa 

forma, além das coordenações de cursos, nessa instituição existem as coordenações por 

áreas de ensino. A LI possui uma coordenação própria, o que fornece mais autonomia 
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para seus professores. As aulas de LI acontecem em um prédio próprio, denominado 

pavilhão de línguas, destinado às aulas de LI. Essas aulas são sempre geminadas e 

possuem a duração de 50 minutos cada, somando, por dia, duas aulas geminadas de 50 

minutos cada.  

A escolha por essa instituição pautouse, primeiramente, pela abertura 

encontrada para realizar a coleta de dados, visto que já conhecia alguns profissionais 

que trabalhavam, como professores substitutos, nessa escola, o que serviu como “porta 

de entrada” para a pesquisa nesse local19. Outro ponto relevante para a escolha desse 

contexto apoiase no fato de que os usos dos LD indicados pelo Guia estavam certos no 

instituto investigado, pois a adoção do LD indicado pelo Guia para o ano letivo de 2012 

já havia sido decidida pela coordenação e pelos professores de LE que ali atuam.  

  

Os participantes 

 

 Os sujeitoscolaboradores desta pesquisa são a professora (foco do estudo) 

e os seus alunos, observados em interação dentro do contexto de sua prática. A 

professoracolaboradora faz parte do quadro de professores efetivos (concursados) da 

escola há pelo menos quatro anos e possui uma grande experiência em todos os níveis 

de ensino, desde a educação infantil, onde atuava como professora alfabetizadora, até o 

ensino superior. Também possui experiência em cursos livres de idiomas e pós

graduação. Atualmente, além de atuar no ensino médio técnico (do 1º ao 3º ano) da 

escola investigada, ela também é professora de LEM nos cursos de ensino médio 

subsequentes, oferecidos na modalidade de ensino a distância. Ela é doutora em LA pela 

                                                      
19 Hammersley e Atkinson (1995, p. 6367) denominam esses sujeitos sociais de gatekeepers, por serem, 

geralmente, os facilitadores da entrada do(a) pesquisador(a) no campo de investigação. 
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UFMG, com foco em ensino de LI como LE. A coleta dos dados aconteceu em duas 

turmas de 1º ano do EM, cujas aulas aconteciam todas as 5ª e 6ª feiras, nos dois 

primeiros horários: de 7h00 às 7h50 e de 7h50 às 8h40, durante os meses de maio e 

junho do ano letivo de 2012. As turmas observadas eram bem heterogêneas: a faixa 

etária dos alunos variava entre 15 e 18 anos e cada turma contava com 35 alunos, em 

média, e todos já haviam recebido o LD que foi entregue na escola pelo PNLDEM

2012. 

A seleção das turmas para acompanhamento e filmagem das aulas foi feita, 

em conjunto com a professora, de modo que minha presença em suas aulas não 

atrapalhasse a rotina de seu trabalho, ficando a seu critério minha permissão para 

acompanhar as turmas. 

O que guiou minha escolha pelo Ensino Médio é o que está exposto no 

próprio Guia de LD: por ser última etapa do ensino, antes da formação superior, o EM 

apresenta grande complexidade para os alunos, por ser a ligação entre o ensino 

fundamental e a educação superior, e “por ter a particularidade de atender a 

adolescentes, jovens e adultos com histórias de vida significativas e expectativas 

próprias no que diz respeito à escolarização, à melhoria das condições de vida, à 

empregabilidade, entre outras.” (BRASIL,2011, p. 5). Ademais, o EM exerce um papel 

mediador entre a escola e o mercado de trabalho. Essa característica peculiar do EM, a 

de consolidação e aprimoramento intelectual do ser humano, assim como a de 

preparação para o mercado de trabalho, é acentuada também no art. 35 da LDB, que 

estabelece como finalidades desse nível de ensino: 

 
I  a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II  a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
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flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; 
III  o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico. (BRASIL, 1996) 

 

Além disso, a opção pela pesquisa no EM deveuse também à carência de 

estudos sobre esse nível escolar – quase todos os trabalhos sobre uso do LD que 

encontrei referemse ao Ensino Fundamental. 

Já a opção pelo 1º ano do Ensino Médio justificouse por dois motivos: 1) o 

fato de que, nesse estágio, as turmas utilizariam o LD indicado pelo Guia pela primeira 

vez, o que me propiciaria observar algo novo para o campo de LE: os usos do LD 

indicado pelo Guia no seu primeiro ano de inserção nas escolas públicas; 2) a 

necessidade de restringir o universo de pesquisa, para tornála exequível no tempo 

reservado à conclusão do Mestrado, já que a observação de aulas em todas as turmas do 

Ensino Médio exigiria um tempo muito maior em campo.  

 

O livro didático 

 

O livro utilizado pelas turmas foi o Freeway, volume 1, uma obra coletiva 

desenvolvida e produzida pela editora Richmond Educação. Esse livro, aprovado pelo 

PNLDEM 2012, organizase em torno de oito unidades temáticas, estruturadas pelos 

seguintes eixos: conteúdo temático; desenvolvimento textualdiscursivo; 

desenvolvimento lexical e pragmático; desenvolvimento estrutural; Living and Learning 

(em inglês no Manual do Professor). A organização interna das unidades contempla 

seções com títulos que remetem o usuário à metáfora da via expressa (Freeway) que 

identifica a coleção. A cada duas unidades, encontrase a seção Project, composta de 
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atividades a serem realizadas fora dos muros da escola. O volume 1 contém ainda vários 

apêndices: Self Study; Vocabulary Work; Grammar Reference; Glossary; Transcripts; 

Self Study Answer Key; List of Irregular Verbs; Reference for Further Studies, Extra 

Reading, Pronunciation Practice, e Reading Strategies, este último contendo 

explicações em português sobre as diversas estratégias que o aluno deve ativar para ler 

qualquer texto em inglês. 

 

As aulas observadas – visão geral 

 

De modo geral, durante as aulas observadas, a professoracolaboradora 

trabalhou com os alunos a unidade 2, cujo tema era educação e vida escolar. Como o 

período de observação coincidiu com uma semana de provas, aplicadas em bloco, nas 

aulas observadas antes desse período a professora trabalhou vários exercícios e 

atividades localizadas nos apêndices do livro referentes à unidade 1, cujo tema era 

conceito de família. Durante essas aulas, a professora deu explicações no quadro e fez a 

correção oral das atividades. Essas atividades e exercícios, que foram referenciados 

pelos participantes (tanto professora quanto alunos) durantes as aulas filmadas, 

encontramse fotocopiadas no ANEXO F desta dissertação. 

 

2.3 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

 

Um breve esclarecimento 
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Antes de iniciar a coleta de dados, fiz um primeiro contato com a 

coordenação de Línguas Estrangeiras, que me recebeu com receio em virtude de um dos 

meus instrumentos de coleta ter sido a filmagem das aulas. Percebi certa resistência por 

parte do coordenador, que não considerava necessário esse procedimento. Porém, ele 

deixou essa questão para ser resolvida entre mim e a professora. Logo após esse contato, 

conversei com a professoracolaboradora, que demonstrou estar muito aberta a esse tipo 

de questão. Ela não colocou nenhum empecilho para que eu fizesse as filmagens, 

abrindo as portas de sua sala de aula para minha entrada. Conforme relatou durante essa 

conversa informal, ela entendia a minha necessidade de filmar as aulas, pois ela também 

já teve que passar por isso durante seus mestrado e doutorado. Sendo assim, com o 

consentimento da professora, obtive a autorização (ANEXO A) do coordenador para 

iniciar a minha pesquisa na instituição. 

Um dado técnico a ser informado é que todos os procedimentos de coleta 

adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos, conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. No entanto, 

antes de iniciar a coleta dos dados, todos os alunos participantes e a professora 

colaboradora receberam um termo de consentimento livre e esclarecido20 (TCLE), que 

foi previamente aprovado pelo Conselho de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de 

Ouro Preto. Devido à menor idade de alguns alunos, também foi criado um TCLE para 

os pais dos alunos, de modo que fossem informados de todos os procedimentos para a 

realização desta pesquisa. 

Tendo em mente a perspectiva de investigação apontada anteriormente, o 

desenvolvimento prático deste estudo ocorreu através das observações de campo, das 

                                                      
20 Os termos enviados para os pais, alunos e professora encontramse no ANEXO B desta pesquisa. 
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filmagens das aulas, do uso do questionário semiaberto, concomitantemente com a 

transcrição das filmagens, para posterior análise e discussão dos resultados.  

 

O Questionário 

 

O primeiro passo para iniciar a coleta dos dados foi a elaboração de um 

questionário semiaberto direcionado à professora, para que eu pudesse observar como 

ela constituía suas práticas discursivas em relação aos usos do LD em sala de aula. 

Optei pelo questionário semiaberto, pois ele permitia que a participante pudesse explicar 

o seu ponto de vista sobre alguma questão. Do questionário (ANEXO C) constam 16 

questões que foram enviadas para a professora via e-mail eletrônico. A sugestão de 

responder ao questionário por e-mail partiu da própria professoracolaboradora.  

 

As Observações e notas de campo 

 

Após a realização de todas as questões técnicas supracitadas, iniciei a 

observação das aulas e a filmagem durante o período de maio a junho do ano letivo de 

2012. Orientada pelo conjunto de questões da pesquisa, já mencionadas na introdução 

desta dissertação, durante as observações, minha atenção esteve voltada para as práticas 

discursivas da professora com o livro didático no momento em que ela e os alunos o 

estavam utilizando.  

Nas observações, também adotei o caderno de campo, no qual realizei 

anotações dos episódios mais relevantes de cada aula em relação aos usos do livro pela 
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professora, dos exercícios e provas passados no quadro, etc. Esses dados foram 

essenciais para a contextualização dos trechos de fala durante as análises. 

Foram observadas 28 aulas da professoracolaboradora, sendo 14 delas no 

1º ano e 14 no 2º ano do Ensino Médio. 

 

A filmagem  

 

Além da observação, as aulas da professora também foram filmadas para 

posterior transcrição. 

Ao adentrar a sala de aula para realizar a filmagem, fui muito bem recebida 

pela professora e seus alunos, que pareciam estar acostumados com a prática de 

pesquisa, pois a escola sempre recebe estagiários de cursos de Letras. Apesar disso, 

optei por não iniciar as filmagens nos primeiros dias de inserção no campo, pois 

sabemos que a presença de um observador e uma filmadora costuma gerar insegurança e 

inibição (cf. ERICKSON, no prelo). Dessa forma, nos primeiros dias de 

acompanhamento, considerei que seria melhor restringirme a observar e a anotar os 

procedimentos da professora em interação com seus alunos, para que eles se 

habituassem à minha presença e ficassem mais à vontade. Em todas as aulas, não foi 

possível registrar os 10 minutos iniciais, por causa da montagem do equipamento. 

Todas as salas ficam trancadas e só são abertas quando o professor chega. Por isso, não 

era possível montar o equipamento de filmagem antes da chegada da professora, pois só 

ela possuía a chave para abrir a sala. 

Em suma, o caminho metodológico percorrido por esta pesquisa perpassa 

por estes três instrumentos: 1) do questionário emergem as concepções da professora 
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em relação aos usos do LD; 2) dos dados em vídeo emergem a realizações linguísticas 

de avaliatividade e os aspectos do contexto imediato; 3) das notas de campo emergem 

elementos extras para a contextualização das interações em sala de aula e das avaliações 

do LD. Essa movimentação poderá ser vista na prática durante o processo de análises 

dos dados. 

 

2.4 Organização dos dados 

  

 Como o foco desta pesquisa está no discurso da sala de aula, mais 

precisamente nas concepções da professora em interação com seus alunos sobre os usos 

do LD, reveladas em sua prática discursiva, privilegiamos os dados obtidos com as 

filmagens para a construção do corpus, já que esses dados permitiam estudar os 

microcontextos das interações no ambiente da sala de aula. 

A amplitude desses dados impôs a retomada dos objetivos específicos 

expostos na Introdução dessa dissertação para que fosse possível delimitar e organizar 

um corpus de análise. Dessa forma, inicialmente, fizemos a transcrição das aulas 

observadas nas quais a professora utilizou o LD e, em seguida, o mapeamento dos 

trechos de fala em que a professora e seus alunos utilizam o LD. A menção ao livro ou a 

alguma parte dele (como exercícios, textos, o autor, etc.) pela professora, no momento 

de interação com seus alunos, foi o ponto de partida discursivo para o mapeamento dos 

trechos de fala.  

A transcrição das aulas permitiu que os trechos mapeados pudessem ser 

lidos e analisados à luz do Sistema de Avaliatividade. Optei por fazer uma livre 

transcrição, já que a teoria de análise escolhida é uma teoria semânticodiscursiva, que 
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leva em consideração a natureza interacional do discurso como uma negociação, seja ele 

escrito ou falado (cf. MARTIN; ROSE, 2007). Assim, minha preocupação esteve 

voltada para os significados das avaliações explícitas reveladas nos trechos de fala 

mapeados. 

Das doze aulas filmadas, foram transcritas oito. O critério de escolha das 

aulas para transcrição teve como base o uso do LD pela professora durante as aulas. 

Essas aulas encontramse transcritas no ANEXO E. Como as aulas transcritas são 

geminadas e sem intervalo entre elas, os trechos de fala mapeados foram identificados 

por números, de modo a facilitar o processo de análise. A numeração dos excertos 

obedeceu à ordem cronológica das aulas. Dessa forma, os excertos de 1 a 6 são 

referentes às duas aulas do dia 17052012; os excertos 7 e 8 referemse às aulas do dia 

18052012, e assim por diante. Todos os excertos foram analisados de maneira 

qualitativointerpretativista (MOITA LOPES, 1994), com base no SA, e encontramse 

organizados no ANEXO D desta dissertação. 

Além dos trechos de fala mapeados, os dados obtidos com o questionário e 

as notas de campos também foram referenciados durante as análises. Esses dados foram 

essenciais para a contextualização dos excertos analisados e para a discussão dos dados. 

Por isso eles também foram considerados parte integrante do corpus.  

Explicado o caminho percorrido para a construção dos dados, apresento, na 

seção a seguir, os procedimentos de análise. 

 

2.5  Metodologia de análise 
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Ao se abordar um texto para a realização de uma análise da avaliatividade, 

Martin e White (2005, p.70) apresentam dois tipos de movimento que posicionam o 

analista diante de seu objeto de investigação: um movimento descendente (top-down) ou 

ascendente (bottom-up). Em outras palavras, as opções seriam: iniciar as análises no 

nível da prosódia21 e depois assinalar as realizações linguísticas; ou iniciar por essas 

realizações e, em seguida, considerar suas expansões prosódicas. No processo de 

apropriação do quadro teórico, utilizei o procedimento da primeira opção, isto é, o 

levantamento dos trechos ou frases avaliativas considerando todo o corpus. Entretanto, 

durante a análise dos trechos mapeados, a segunda opção também foi utilizada.  

A fim de estruturar a análise do corpus, estabelecemos alguns 

procedimentos de análise a partir da retomada dos objetivos específicos e das perguntas 

de pesquisa já expostos na Introdução. Esses procedimentos seguiram a proposta de 

análise da avaliatividade de Martin e White (2005) e estão elencados a seguir: 

1) identificação dos elementos de avaliatividade; 

2) categorização desses elementos; 

3) interpretação qualitativa dos itens avaliativos. 

O primeiro procedimento abrangeu a identificação, nos trechos de fala 

selecionados, de possíveis elementos de avaliatividade que apontaram linguisticamente, 

de forma inscrita, para as construções discursivas de avaliação, relativas aos usos do LD 

presentes nas interações entre professora e alunos. Para tanto, foi realizada a 

identificação dos elementos da léxicogramática (epítetos, atributos, adjuntos de 

circunstância, modo etc) que apontavam semanticamente para as avaliações positivas ou 

negativas do LD nas interações. Essa identificação foi feita manualmente, por meio da 

                                                      
21 Refirome a noção de prosódia avaliativa, conforme apontado no referencial teórico seção 1.1 
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marcação dos índices considerados avaliativos, como pode ser verificado no excerto 

abaixo: 

Excerto1 
(A professora está corrigindo, com os alunos, o exercício 6 da página 158) 
P Nesse aí também não é um texto ééééé que fala sobre o mesmo tema não. São 
frases isoladas. Então tinha que entender cada contexto separado, né? Quando é 
assim é mais complicado. Tá tudo isolado. 
A – Aí é foda... 

P – É. Isso mesmo. 
[P = Professora; A = Aluno] 
 

O segundo procedimento consistiu na classificação dessas inscrições. Para 

tal, foi preciso delimitar quais seriam as categorias de análise. Ao analisar os dados, 

observei que os elementos avaliativos que mais apareceram nos dados foram os que 

dizem respeito à atitude, mais precisamente, às avaliações de apreciação, fato que 

conduziume a delimitar as análises tendo em mente esse perfil atitudinal, embora os 

outros elementos tenham surgido com menor frequência.  A partir disso, foram 

selecionadas as subcategorias do subsistema de apreciação: composição, reação, 

valoração. Considerando que as categorias de análise semântica não são tão específicas 

como geralmente ocorre nas categorias gramaticais, realizei a categorização tendo em 

mente que imprecisões poderiam acontecer no primeiro momento, já que as avaliações 

devem ser interpretadas e compreendidas de acordo com o contexto em que ocorrem 

(MARTIN; WHITE, 2005; MARTIN; ROSE, 2007). Tal classificação seguiu os 

critérios e categorias, estabelecidos por Martin e White (2005) no modelo de 

Avaliatividade, já explicados no referencial teórico. 

O último passo concretizado foi o procedimento de interpretação (cf. 

MOITA LOPES, 1994). De acordo com os propósitos desta pesquisa, foi feita uma 

análise qualitativa dos tipos de atitude encontrados nos excertos, situando os exemplos 

em contexto. Dessa forma, foi possível mostrar a frequência de uso de cada tipo de 
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atitude categorizada, fazendo um mapeamento dessas escolhas nas práticas discursivas 

da professora em interação com seus alunos. Além disso, também foi feito um 

contraponto dessas escolhas com as concepções da professora presentes no questionário, 

lançando mão, quando necessário, das notas de campo. Através disso, demonstro como 

ocorreu a triangulação dos dados desta pesquisa, passo necessário para melhor 

responder às perguntas de pesquisa e identificar o perfil atitudinal da professora

colaboradora.  

Cabe aqui ressaltar que, durante essa etapa de análise, foram enfatizadas 

enfatizamos as avaliações de atitude encontradas nos excertos em função dos objetivos 

da pesquisa. Porém, quando necessário para a explicação das avaliações, o sistema de 

gradação também foi referenciado. 

Uma vez elencados os procedimentos metodológicos, no próximo capítulo, 

apresento as analises e discuto os resultados do processo categorização.   
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Este capítulo apresenta as análises feitas a partir da perspectiva qualitativo

interpretativista, com foco nos elementos de avaliatividade presentes nas práticas 

discursivas da professora em relação aos usos de LD em sala de aula, quando em 

interação com seus alunos. Para tanto, é exposto o resultado do mapeamento dos trechos 

de fala da professora, que sinalizam, de maneira inscrita ou invocada, as realizações 

linguísticas das avaliações. Em seguida, os dados são interpretados a fim de que sejam 

discutidos os possíveis significados dos posicionamentos avaliativos da professora em 

relação ao LD.  

 

3.1 Considerações preliminares 

 

Como destacado no referencial teórico, o foco deste trabalho recai nos 

traços de avaliatividade, referentes à atitude da professora em relação ao livro adotado. 

Assim, após identificar os índices de atitude22 (epítetos, processos, adjuntos de modo, 

frequência etc.) que indicavam semanticamente as avaliações de atitude nos trechos de 

fala mapeados (ANEXO D), iniciase o processo de categorização, que consiste no 

segundo procedimento de análise.  

Como será exposto mais adiante, as análises enfatizam o campo semântico 

da atitude, já que a apreciação foi o subsistema recorrente nos trechos de fala 

selecionados, fato já esperado, pois este estudo lida com o dinamismo de um artefato 

cultural: os usos do livro didático. 

                                                      
22 Estes índices foram sublinhados nos excertos mapeados durante toda a análise. 
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Apesar de o foco das análises ter recaído sobre campo semântico da 

apreciação, o sistema de gradação também foi referenciado, quando necessário, pois 

uma característica distintiva dos significados atitudinais é sua graduabilidade (cf. 

MARTIN; ROSE, 2007, p. 42).  

Durante as análises, será possível perceber que essa referência fezse 

necessária pelo fato de a gradação ter ocorrido como pano de fundo para as avaliações 

de apreciação. Em virtude disso, as análises foram divididas e organizadas em seções 

que abordam os subtipos da apreciação encontrados no corpus. 

Retomando Martin e White (2005, p. 67), observase ainda que a 

identificação e posterior classificação dos significados atitudinais não é uma tarefa 

simples, já que sua realização pode ocorrer de forma indireta/invocada, ou seja, 

implicitamente, não se limitando apenas aos adjetivos ou advérbios. A possibilidade de 

escolhas linguísticas para a materialização desses significados é vasta, por isso as 

avaliações devem ser interpretadas e compreendidas de acordo com o contexto em que 

ocorrem.  

Consoante essas colocações, apresento, a seguir, os excertos selecionados 

com suas respectivas análises, situando os exemplos em contexto. 

 

3.2 – Avaliações de apreciação 

 

Parafraseando o que já foi dito no capítulo teórico, o subsistema de 

apreciação diz respeito às realizações linguísticas que materializam a avaliação da 

forma, aparência, composição, impacto e significados de artefatos culturais, textos, 

objetos concertos, naturais ou abstratos. As avaliações de apreciação podem ser 
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categorizadas de acordo com: a polaridade, positiva/negativa; sua forma de realização, 

inscrita ou invocada; e seus subtipos, Reação, Composição e Valoração. Durante as 

análises, foram identificados apenas os três subtipos, como será discutido nas subseções 

adiante. 

Como para se chegar à classificação das avaliações de apreciação mapeadas 

foram considerados não só os índices atitudinais como também o contexto de realização 

das apreciações, discutirei a análise de cada subcategoria, separadamente, nas subseções 

a seguir. 

 

3.2.1 – Apreciação por composição 

   

  Relembrando o que foi explicado no referencial teórico, a subcategoria 

de composição diz respeito à materialização linguística dos sentimentos ligados à 

organização e à elaboração dos objetos e artefatos culturais, como o livro didático 

referenciado neste estudo. Dividese em dois subtipos: Proporção (O livro é bem 

elaborado?) e Complexidade (É difícil de seguir, de entender?). 

Avaliação 1 

Excerto 1 (A professora está corrigindo com os alunos o exercício 6 da página 158) 
P Nesse aí também não é um texto ééééé que fala sobre o mesmo tema não. São frases 
isoladas. Então tinha que entender cada contexto separado, né? Quando é assim é mais 
complicado. Tá tudo isolado. 
A1 – Aí é foda... 
P – É. Isso mesmo. 
[P=professora; A=aluno] 

[apreciação negativa inscrita do tipo composição /complexidade] 
 
 

O Excerto 1 traz uma parte da aula em que a professora está corrigindo 

exercícios do livro com os alunos. No momento da interação com A1, a professora 
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constrói uma representação de avaliação negativa do LD que utiliza em suas aulas. As 

escolhas linguísticas feitas pela professora nesse trecho expressam um significado 

atitudinal de apreciação negativa de forma inscrita, ou seja, explicita. Os adjetivos 

isoladas, separado, complicado, isolado expressam semanticamente um significado 

negativo, deixando transparecer a relação de Composição/complexidade estabelecida 

pela avaliação da professora: a falta de contextualização dos exercícios gramaticais, ou 

seja, a existência apenas de frases isoladas, sem um contexto comum, o que dificulta o 

entendimento do aluno. A professora ainda amplifica a força dessa apreciação negativa 

ao utilizar um elemento de gradação: o intensificador de força mais, criando a 

expressão: mais complicado. Esse aspecto negativo também é evidenciado na fala do 

aluno, que utiliza o adjetivo pejorativo foda, que, na verdade, funciona como um 

intensificador de força dessa avaliação negativa. 

Segundo Martin e Rose (2003), metáforas e xingamentos também são 

considerados léxicos atitudinais, exercendo a função de amplificadores das avaliações 

atitudinais. Esse léxico atitudinal foda pode ser entendido como um elemento do 

sistema de gradação que amplifica a força dessa apreciação negativa feita pela 

professora. A partir da afirmação do aluno “Aí é foda”, a professora intensifica ainda 

mais a sua apreciação negativa do LD: fica mais difícil para o aluno entender os 

exercícios com frases sem contexto. Isso fica visível no momento em que ela concorda 

com a avaliação do aluno: “É. Isso mesmo.” O uso do item lexical mesmo também é um 

elemento de gradação, pois funciona como intensificador do foco negativo dessa 

avaliação de atitude do tipo apreciação.   

Ao responder ao questionário, a professora também reforça essa apreciação 

negativa do tipo composição/complexidade acerca do LD, em virtude da 
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descontextualização de seus exercícios gramaticais, já mostrada nos excertos 1, 3 e 8, 

como pode ser visto nos trechos abaixo.  

Avaliação 2 

“(...) No entanto, percebo que algumas das atividades com foco na gramática são 
constituídas de frases ou pequenos contextos isolados tornando-os pouco significativos, 
repetitivos e às vezes ambíguos.” (R16 – ANEXO C)  

[apreciação negativa inscrita do tipo composição/complexidade] 
 
 

Avaliação 3 

“Concordo, só acho que as atividades de gramática deveriam ser mais 
contextualizadas.” (R6 – ANEXO C)  

[apreciação negativa inscrita do tipo composição/complexidade] 
  

No entanto, notase que essa apreciação negativa aparece, de forma inscrita, 

através do uso dos índices atitudinais sublinhados: se as atividades gramaticais 

possuem essas características, então o livro fica difícil de entender, retomando a 

apreciação de composição/complexidade também detectada em sua prática discursiva, 

como pode ser verificado no Excerto 1. Essa avaliação desencadeada pela fala da 

professora, no Excerto 1, e corroborada em suas respostas ao questionário apontam para 

a problemática do ensino de gramática descontextualizada, também exposta pela 

avaliação abaixo: 

Avaliação 4 

Excerto 3 (A professora está iniciando a correção do exercício 3 da página 157) 
P – Nesse exercício nós vamos usar esses aqui. (aponta para a lista de pronomes escrita 
no quadro no momento da explicação) De acordo com quem? De acordo com o sujeito, 
Ok? So let’s read the context. Vocês vão perceber que cada sentença é um contexto 
diferente. Uma frase não tem relação com a outra. 

[apreciação negativa invocada do tipo composição/complexidade] 
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Ainda com relação à falta de contextualização dos exercícios gramaticais do 

LD, o Excerto 3 traz mais um exemplo de apreciação negativa  do tipo 

composição/complexidade, que ocorre de forma invocada. Nesse trecho da aula em que 

a professora está fazendo a correção de exercícios gramaticais com os alunos, é possível 

perceber que os significados ideacionais destacados, em conjunto com o léxico 

atitudinal diferente, estabelecem uma prosódia de avaliação negativa do LD, 

convidando (invite) o interlocutor a uma avaliação que pode ser categorizada como 

apreciação, do subtipo composição/complexidade: já que os contextos de cada sentença 

são diferentes, não possuindo relação entre si, então esses exercícios dificultam o 

entendimento do aluno. Por isso a professora inicia a correção desse exercício 

gramatical, explicando o que seus alunos deveriam ter levado em consideração para 

fazêlo. Considerando que a apreciação também é realizada pelas orações completas (cf. 

ALMEIDA, 2010, p.108), não só pelos elementos lexicais, ao enunciar Uma frase não 

tem relação com a outra, a professora reforça essa avaliação negativa, devido à carga 

semântica que sua oração carrega: as frases estão desconectadas, ou seja, 

descontextualizadas. Tal fato enfatiza a relação de composição/complexidade da 

apreciação feita pela professora. Esse tipo de avaliação é o que Martin e White (2005, 

p.6167) explicam como sendo realizações indiretas, conforme exposto no referencial 

teórico. 

Em outra aula, transcrita na íntegra, no Anexo E, na qual a professora está 

realizando exercícios do livro com seus alunos, o Excerto 8, transcrito abaixo, realiza 

uma avaliação negativa do LD, categorizada como uma apreciação invocada do subtipo 

composição/complexidade e que também está relacionada à falta de contexto dos 

exercícios gramaticais, já observada nos excertos anteriores. 
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Avaliação 5 

Excerto 8 (A professora está explicando o exercício da pagina 17) 
P – Como é que cê ia... usá as preposições sem ter umaaaa referência? Tem que tê 
referência. Agora a da painting aqui, ó... 
A5 next to. 
P – Next to. Com a figura, tá onde? Next to. Por isso é que muita gente não tava 
conseguindo. Faltou o contexto.  
A4 Mais não deu tempo de eu fazer essa não...  
P  Sem contexto fica difícil. The Royal Family took the picture… Ó! eles tiraram a foto 
onde? 
[P=professora; A=aluno] 

[apreciação negativa invocada do tipo composição/complexidade] 
 

 Novamente, o significado atitudinal expresso por essa avaliação de 

apreciação não se realiza apenas pelo adjetivo (ou atributo em oração relacional) difícil, 

mas também pela seleção de significados ideacionais enunciados pela professora em 

interação com seus alunos. A prosódia atitudinal negativa é percebida, principalmente, 

pelas orações: Por isso é que muita gente não tava conseguindo, Faltou o contexto, Sem 

contexto fica difícil. Tal realização prosódica evoca o significado atitudinal da avaliação 

de apreciação negativa já apontada na análise do Excerto 3: a falta do contexto nos 

exercícios gramaticais torna o exercício mais difícil para o aluno realizar.  

Avaliação 6 

Excerto 10 (A professora está discutindo com os alunos sobre as diferenças entre uma 
festa de graduação americana e uma brasileira.) 
P  O material ainda traz uma outra informação que é um ritual, sei lá, alguma coisa 
diferente que acontece nesse baile. Aqui no Brasil também tem uma coisa que é 
diferente. Normalmente não tem alguns presentes que as pessoas ganham nesse dia? 

 [apreciação negativa invocada do tipo composição/complexidade] 
 
 

O Excerto 10, referente à outra aula transcrita, na íntegra, no Anexo E, 

também traz uma representação avaliativa implícita negativa do LD, que pode ser 

categorizada como uma apreciação do tipo composição/complexidade (unclear). Nessa 

aula, a professora inicia a unidade 2 do livro e, no momento em que discute com os 
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alunos sobre as diferenças entre as festas de graduação americana e brasileira, ela evoca 

uma apreciação negativa de que o livro traz algumas informações que não são claras 

para o professor. Esse significado atitudinal pode ser conotado (flag) através das 

escolhas linguísticas feitas por ela em seus enunciados. O fato exposto pela fala da 

professora, de que o material traz uma outra informação, pode ser interpretado, 

negativamente, como uma informação obscura (unclear), ou seja, a informação contida 

no livro não está clara para a professora.  

Além disso, o expletivo (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 133134) 

sei lá, na fala da professora, sinaliza essa obscuridade em relação à informação contida 

no livro. Considerando a metafunção interpessoal da linguagem, Halliday e Matthiessen 

(2004, p.133134) apresentam os expletivos como elementos que podem figurar fora da 

estrutura de modo e resíduo típica das orações no campo interpessoal. Tais elementos 

são estruturas características de diálogos e enfatizam a natureza interacional do discurso 

oral. Os expletivos são uma das formas de o falante expressar sua atitude ou estado 

mental atual e, por isso, são importantes para a compreensão do significado interpessoal 

das orações.  

Ainda evocando essa ideia, temos os índices atitudinais alguma coisa 

diferente que, utilizados no mesmo grupo nominal, enfatizam que a informação contida 

no livro não está clara para a professora. O item lexical coisa já traz em si essa ideia de 

indefinição; algo que não está claro, por isso não é nomeado. Dessa forma, esse léxico 

pode ser lido pelo sistema de gradação como um amplificador de força da avaliação 

negativa mencionada acima. 

Avaliação 7 

Excerto 7 (A professora está revisando a matéria que será necessária para os 
alunos fazerem os exercícios do livro)  
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P – (...) Saber usar ele como sujeito e saber usar ele como objeto, vai aparecer no 
exercício da página 158, ó: esse aqui. Deixa eu por, assim ó, para vocês identificarem 
que quando chegar neste momento aqui cês vão ter que saber a diferença desses dois. 
Tá bom? Tá. Então vamos ver o quê que tá pedindo lá no livro pra gente ver se 
precisa de mais informação. Eu acho que ainda precisa de informação. Olha só. 
Number 5, on page 128. Write these numbers in words. Example: Então você tem o 
número 27, cê tem que escrever in words. Então, você escreve: twentyseven. Todo 
mundo entendeu o que é pra fazer? A5? 
A5 – Lógico, prof. 
[P=professora; A=aluno] 

[apreciação negativa invocada do tipo composição/complexidade] 
 

 
No Excerto 7, temos outro exemplo de avaliação negativa do LD. No 

momento em que a professora está revisando com os alunos a matéria necessária para 

realizarem as atividades do livro, ela constrói discursivamente uma apreciação 

categorizada de composição negativa do tipo complexidade (unclear): a instrução do 

exercício contida no livro não está clara para a professora, sendo necessária mais 

informação para os alunos. Mais uma vez, o significado atitudinal dessa avaliação 

realizase não pelo léxico atitudinal apenas, mas sim pelas orações completas 

(ALMEIDA, 2010, p.108), em destaque no excerto. Considerando o sistema de modo 

(MOOD) da oração: “Eu acho que ainda precisa de informação”, verificase que a 

professora enfatiza a apreciação negativa do livro ao deixar inscrita a autoria de sua 

avaliação do material. Para tanto, ela recorre ao recurso da modalização para cuja 

construção lança mão do adjunto modal “Eu acho”. Conforme apresentado no 

referencial teórico, esse tipo de adjunto torna mais explicita a autoria das expressões de 

atitude (EGGINS, 2004, p.174). 

Avaliação 8 

Excerto 2 (A professora está revendo com os alunos a matéria que será necessária 
para  a realização dos exercícios do livro) 
P  (escrevendo no quadro) Então, olha só: para demonstrar, para mostrar, eu tenho 
THIS, THAT. OK? 
A – Fessora? 
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P – Diga. 
A – Eu, eu não vou fazer esse negócio não. Difícil. (?) vale ponto? 
P – Pois é. Aqui (aponta para as formas do verbo escritas no quadro) nós vimos isso 
isolado, num foi? Isso aqui nós vimos isolado, solto... fica sem sentido mesmo. Nós 
vamos ver aqui na página 129, exercício 8, que cê tem o contexto de uso. Tem uma 
pessoa se apresentando, né? Essa pessoa ela começa se apresentando falando a idade. 
Como é que ela fala a idade dela aí. 
A1 – ééééé... 
[P=professora; A=aluno] 

[apreciação positiva invocada do tipo composição/complexidade] 
 
 

Já no Excerto 2, observase outra ocorrência de realização indireta, 

classificada como do tipo apreciação, estabelecida pela relação de 

composição/complexidade. Porém, a professora constrói uma representação positiva do 

LD, ou seja, a avaliação feita por ela é positiva e não mais negativa, como foi visto nos 

exemplos supracitados. A princípio, poderíamos pensar que se trata de uma apreciação 

negativa, pois o léxico atitudinal em destaque (isolado, solto, sem sentido) na fala da 

professora possui uma carga semântica negativa construindo uma prosódia atitudinal 

negativa. Porém, se analisarmos o contexto de situação em que o trecho se realiza, 

percebemos que esses elementos referemse aos exemplos e explicações que a 

professora havia passado no quadro, pois o objetivo dessa aula era a revisão da matéria 

da prova. No momento em que a professora está explicando o exercício do LD que 

deveria ser feito, a prosódia atitudinal negativa muda através da enunciação da 

professora: “Nós vamos ver aqui na página 129, exercício 8, que cê tem o contexto de 

uso”. Essa oração, num todo, evoca uma avaliação positiva do LD: se os exercícios 

possuem contexto de uso, eles facilitam o entendimento do aluno, pois não estão 

isolados ou soltos. O significado atitudinal dessa avaliação positiva não pode ser 

percebido se considerarmos apenas o léxico atitudinal em destaque, como isolado, solto, 

sem sentido, devido ao caráter disseminativo da linguagem avaliativa, como observa 
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Souza (2006, p.31) em sua dissertação: “a opinião do falante na maioria das vezes não 

se resume em um adjetivo ou em um advérbio, mas tende a se espalhar pelo texto [ou 

discurso], cabendo ao falante captar as marcas de tal julgamento ao longo do texto [ou 

discurso]”. Na fala da professora, citada anteriormente, não existe um léxico atitudinal, 

em especial, que indique uma avaliação do LD; é o enunciado num todo que 

desempenha essa função. Tal fato reforça a ideia da natureza prosódica da atitude e dos 

significados interpessoais em geral, levantada por Martin e Rose (2007, p. 31): 

“Significados interpessoais são frequentemente realizados não só localmente, mas 

tendem a se expandir para fora e colorir uma passagem do discurso, formando uma 

‘prosódia’ da atitude.”23 

Essa avaliação positiva do LD também pode ser notada no questionário 

respondido pela professora, quando indagada sobre como o LD adotado está 

contribuindo para a sua prática: 

 “(...) Outro ponto muito importante é a forma como o vocabulário é trabalhado. Os 
exercícios são contextualizados e as instruções e explicações são apresentadas de 
forma clara e objetiva (...)”.(R16  ANEXO C) 
 

3.2.2 – Apreciação por valoração 

 

Essa subcategoria diz respeito ao valor social atribuído aos objetos e 

artefatos culturais. Relacionase a avaliações do que é positivo ou negativo para um 

grupo. As perguntas hipotéticas eleitas para verificar se as realizações avaliativas 

selecionadas faziam parte dessa subcategoria foram: “O livro (ou suas partes) vale a 

pena?”, “Levanta questões importantes?”, “É significativo?”. 

                                                      
23 “Interpersonal meanings are often realized not just locally, but tend to sprawl out and colour a passage 

of discourse, forming a ‘prosody’ of attitude.” (MARTIN; ROSE, 2007, p. 31) 
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O Excerto 4 traz um exemplo de como a subcategoria de valoração apareceu 

no corpus  deste estudo: 

Avaliação 9 

Excerto 4 (A professora está com o livro na mão, aberto no exercício de gramática da 
p.159. No momento em que os alunos estão fazendo os exercícios do livro, uma aluna 
questiona a professora sobre o exercício 8 - item 5, que ela não conseguia fazer) 
P – É. Só falta ele.  Agora, por que que cê tá confundindo aí? Tá invertido, num tá? 
(vira-se para a turma toda e pergunta:) Quando é que o verbo to be aparece invertido 
com o sujeito? 
A3 – Frase interrogativa. 
P – Isso. Frase interrogativa. Quando a gente tá perguntando, tem que inverter, Talvez 
por isso você não conseguiu identificar.  
A1 (?) 
P – Hum hum. Am I....? É uma frase estranha, pouco usada, né?. Porque normalmente a 
gente não faz esse tipo de pergunta. Você usa isso quando você tá pensando algo... tá? 
[P=professora; A=aluno] 

[apreciação negativa inscrita do tipo valoração] 
 

 
O Excerto 4 traz um exemplo de realização inscrita na qual as escolhas 

linguísticas feitas pela professora desencadeiam uma avaliação negativa do LD do tipo 

apreciação, que foi classificada como pertencente à subcategoria de valoração. Nesse 

trecho da aula, os alunos estão fazendo alguns exercícios do livro selecionados pela 

professora quando uma aluna a questiona sobre um item do exercício 8 (vide ANEXO 

F), que ela não conseguia fazer. A avaliação de apreciação surge no momento de 

interação da professora com a aluna. Os índices de atitude estranha, pouco usada, 

destacados na fala da professora, materializam discursivamente a avaliação do tipo 

valoração (ineffective/useless), pois trazem uma carga semântica negativa, que pode ser 

interpretada, nesse contexto, como algo ineficiente, sem utilidade. Ao utilizar o 

modificador pouco, que pode ser interpretado como um elemento de gradação – 

intensificador de força – a professora amplifica a força de sua avaliação negativa, pois, 

se a frase é pouco usada, significa que ela é muito estranha para o contexto específico.  
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Ainda, ao justificar a estranheza causada pela frase do exercício, a 

professora explica: Porque normalmente a gente não faz esse tipo de pergunta. O 

atributo de circunstância normalmente fortalece a relação de valoração mencionada, 

pois indica que a frase do exercício não é normal, ou seja, comum, o que causa a 

dificuldade da aluna. Associados ao contexto da interação, todos esses índices 

atitudinais constroem discursivamente essa estranheza que a frase do exercício causou 

na professora. Essa avaliação torna ainda mais evidente a questão acerca dos exercícios 

de gramática descontextualizados do livro, que foi exposta pela professora através das 

apreciações de composição discutidas anteriormente. 

Avaliação 10 

Excerto 5 (Um aluno questiona a professora sobre a matéria da prova) 
A ô, fessora. Isso aqui vai cair na prova? (refere-se aos exercícios do livro que eles 
faziam nesta aula) 
P – Isso é o que vai cair na prova. 
A2 – Mas dá pagina 143 não vai cair não...(?) 
P – Gente, a unidade 1 todinha. 
A2 – Mas a.... 
P – Aí cê olha lá em cima (refere-se ao canto superior direito das páginas do livro) 
Tudo o que for relacionado à unidade 1. Do início do livro, do meio do livro, do fim do 
livro. 
[P=professora; A=aluno] 

[apreciação positiva invocada do tipo valoração] 
 

Outro exemplo de apreciação positiva do livro, emitida pela professora, do 

tipo valoração, fica evidente no Excerto 5. Essa atitude invocada foi categorizada como 

valoração, pois passa a ideia de como a professora percebe o LD: significativo/relevante 

para o aluno realizar a prova nesse contexto. Novamente, o significado atitudinal é 

evocado pela fala da professora no momento da interação com seu aluno, quando ele a 

questiona sobre a matéria da prova que seria feita na semana seguinte. As escolhas 

léxicogramaticais em destaque no Excerto 5 sinalizam a carga semântica positiva que a 
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professora deposita no LD, criando uma prosódia atitudinal positiva. A sequência início, 

meio e fim, exposta em seu enunciado, funciona como índices de gradação que 

intensificam a força do significado atitudinal expresso na interação: o livro é importante 

e significativo para os alunos realizarem a prova, pois a professora considera que tudo o 

que está no livro, referente à unidade 1, é essencial para os alunos realizarem a prova. O 

uso do diminutivo todinha também pode ser visto como um elemento de gradação que, 

nesse caso, intensifica a força da avaliação positiva do livro, pois, em língua portuguesa, 

como observa Vian Jr. (2009, p. 120), “o sufixo diminutivo tem um valor avaliativo 

bastante significativo, agregandose não só a epítetos e classificadores, mas também a 

nomes e modificadores.” O uso do item lexical tudo amplifica a força da apreciação de 

valoração feita pela professora: tudo o que está nele é significativo para o aluno realizar 

a prova, isto é, o aluno precisa saber tudo o que está no livro; ele é a base do exame; 

sem ele, não há possibilidade de ser bem sucedido na prova. Essa avaliação aponta para 

o fato de a professora ser dependente do LD para a realização de suas propostas 

avaliativas (provas). 

A partir desse exemplo, um ponto relevante quanto ao uso do LD na sala de 

aula de LI como LE, observado na prática discursiva da professora, está no fato de o 

livro ser considerado um material significativo e facilitador para a aprendizagem dos 

alunos. Quando questionada sobre o uso do LD em sua prática pedagógica, a professora 

deixa transparecer sua visão positiva do livro em questão: 

“O material didático adotado é muito rico e variado. Os assuntos são muito 
interessantes e as seções são organizadas de forma a ativar o conhecimento prévio dos 
alunos, dar insumos significativos na LI (com textos de diversos gêneros, gravações e 
propostas de vídeos e imagens) que enriquecem o vocabulário dos alunos e os 
estimulam a usar a LI. Além disso, há propostas de trabalhos individuais e em grupos 
que desafiam os alunos a resolverem problemas bem próximos do cotidiano deles que 
os instigam a buscar novas fontes, novas ferramentas e novas formas de pensar.”(R16 -  
ANEXO C) 
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Avaliação 11 

Excerto 6 (Com livro na mão, a professora escreve, no quadro, a página e o número do 
exercício a ser feito pelos alunos e diz:)  
P – Olha só: no exercício 6....  
A1 – Então, fessora... 
P  Vamos ver a instrução. 
P – 158, 6? (pergunta para o aluno) 
A1 – Na 129 é que número? 
A2 – 8. 
P – 8. Tá lá no quadro, lá (apontando para o quadro). Só o 8. O resto já foi feito e 
corrigido. 
A3 – E a 9, fessora? 
P – O seu tá em branco; cê tem que fazer tudo.(refere-se ao livro de A1) 
A3 – A 9 a gente não fez não. 
P  Não!? (respondendo a A3) 
A1 – Como é que é? 
P – Então depois vocês fazem em casa. 
A3 – Mas a 9 é difícil... 
P – A 9 é difícil? 
A1 – É difícil. 
A5 – Não é não, não é não, Não é não.... (repete várias vezes) 
P – Não conseguiu fazer, não?! Então tá. Depois eu marco ela também. Mas vamos 
fazer esses outros aqui primeiro. Depois a gente volta nele. 
[P=professora; A=aluno] 

[apreciação positiva invocada do tipo valoração] 
 

O Excerto 6 também traz um exemplo de avaliação implícita de apreciação 

positiva do tipo valoração que aborda outro ponto relevante quanto aos usos do LD na 

prática discursiva da professora. Nesse trecho de fala, a avaliação de atitude por 

apreciação positiva é construída prosodicamente ao longo de todo o diálogo, através da 

combinação do léxico atitudinal (difícil) e enunciados atitudinais com o contexto da 

interação: a professora compartilha da concepção (valor social) de que o livro é o 

principal guia ou direcionador da aula, já que, mesmo após um aluno expor a 

dificuldade de um exercício, a professora manteve o curso de sua aula na correção dos 

exercícios do livro, deixando a dúvida do aluno para ser resolvida depois. Esse valor 

social atribuído ao livro acaba por lhe conferir certa autoridade (cf. SOUZA, 2011) na 
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sala de aula: o foco da professora, naquele momento da interação, centrase no livro e 

não no aluno. Essa apreciação positiva do LD, provocada pelas escolhas linguísticas da 

professora em sua prática discursiva, parece ser contrária à visão negativa do LD, 

revelada por vários autores, de que o LD é visto como única fonte do saber e de 

insumos, não só para o professor, mas também para os alunos, além de ser, ainda, um 

fator norteador das aulas e das decisões do professor (cf. PEREIRA, 2004; OLIVEIRA, 

2008; CARMAGNANI, 2011; CORACINI, 2011a; 2011b; SILVA, 2010; SOUZA, 

2011). Essa visão positiva do LD também foi detectada no questionário respondido pela 

professora: 

Avaliações 12/13 

“Ele [o livro] é a ferramenta que norteia meu trabalho. Faço adaptações para atender 
a tudo que acredito.” (R13  Anexo C) 

[apreciação invocada positiva/negativa do tipo valoração] 
 

A oração acima destacada poderia ter sido iniciada pela professora com a 

conjunção adversativa “mas”, ficando da seguinte forma: “Ele [o livro] é a ferramenta 

que norteia meu trabalho. [MAS] faço adaptações para atender a tudo que acredito.” 

Analisando essa estrutura oracional, verificase a construção de uma avaliação 

invocada, para cuja construção a professora lançou mão do complexo oracional 

hipotaxe, com verbo nãofinito e preposição adversativa elíptica (cf. HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004, p.383  481). Esse tipo de construção oracional cria um 

mecanismo de expectativa contrária, o que Martin e White (2005) chamam de counter-

expectancy. Esse indicador alerta o interlocutor/leitor que valores atitudinais positivos 

ou negativos estão em jogo (MARTIN; WHITE, 2005, p. 67). No exemplo acima, 

inicialmente a professora provoca (provoke) no leitor uma avaliação de apreciação 

positiva do livro através da carga semântica que o verbo “norteia” carrega: aquilo que 
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nos guia, direciona. Essa escolha linguistica sinaliza o valor social que ela atribui ao 

livro: ele é o direcionador, o guia do seu trabalho. No entanto, através do mecanismo de 

expectativa contrária, essa realização avaliativa indireta convida (invite) o leitor para 

uma avaliação de apreciaçãovaloração também negativa do livro: ele é insuficiente, 

insatisfatório para a professora, pois precisa de suas adaptações para atender à sua 

realidade em sala de aula.  

Essas realizações indiretas deixam transparecer que a professora parecer 

estar ciente da tensão teoria e pratica que todo profissional da educação vivencia na sala 

de aula. A princípio, na prática da sala de aula, o livro é avaliado pela professora como 

algo positivo, o guia de suas aulas, portanto instrumento direcionador para a sua prática 

pedagógica. Por outro lado, como apresentado na introdução desse trabalho, muitos 

pesquisadores no campo do LD dizem que essa dependência é problemática. Isso leva

nos a pensar que a professora convive com essa tensão em sua prática pedagógica. 

 

3.2 – Apreciação por reação 

 

Retomando o que já foi dito no referencial teórico, a subcategoria de reação 

diz respeito às reações (emoções) que as coisas provocam nas pessoas. Esse tipo de 

apreciação descreve o impacto emocional de um objeto sobre alguém, neste caso, do LD 

sobre a professora e/ou alunos. Dividese em dois subtipos: Impacto (“O livro mexe 

comigo?” “Chama a minha atenção?) e Qualidade (“Gosto do livro?”, Ele me 

agradou?”). 

Os excertos abaixo trazem exemplos de como a subcategoria de reação 

apareceu no corpus deste estudo: 
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Avaliação 14 

Excerto 11 (A professora está tirando dúvidas individualmente, enquanto os alunos 
realizam as atividades referentes  à unidade 2 [pag. 21]) 
A2 – Professora. 
P – Hum? 
A2 – A gente não vai conseguir fazer essa questão direito não, porque a gente nem sabe 
como é o sistema lá nos Estados Unidos. 
P – Ah, mas o que vocês vêem nos filmes aí? Lembra do Chris? É, tem algumas coisas 
que... Por isso que eu falei, agora a gente vai pensar mais nos filmes que a gente já viu e 
tal. Por isso que a gente vai discutir com os colegas aí. Porque às vezes um assistiu um 
filme, assistiu outro, tem gente que já foi pra lá, já visitou, estudou lá, já sabe como é 
que é (...) 
[P=professora; A=aluno] 

[apreciação negativa invocada do tipo reaçãoqualidade] 
 
 

O Excerto 11 traz um exemplo de apreciação negativa, dessa vez realizado, 

inicialmente, por um aluno e não pela professora. No momento da aula em que a 

professora está tirando dúvidas dos alunos individualmente, um aluno deixa 

transparecer o seu sentimento de frustação/insatisfação com a atividade do livro, 

construindo, implicitamente, uma avaliação de apreciação do tipo reaçãoqualidade 

(Gosto disso?). Durante a interação com a professora, ele relata: A gente não vai 

conseguir fazer essa questão direito não, porque a gente nem sabe como é o sistema lá 

nos Estados Unidos. O significado de suas escolhas lexicais e gramaticais demonstra 

seu sentimento de insatisfação com a proposta de exercício do livro, pois, para que ele e 

seus colegas pudessem realizar a atividade referida, o livro deveria trazer mais 

informação, o que reforça a apreciação negativa feita pela professora explicada no 

exemplo anterior. No entanto, no momento em que a professora interage com esse 

aluno, ela cria uma expectativa contrária a esse sentimento, através do uso da partícula 

concessiva mas. Através dessa expectativa contrária (counter-expectancy), a professora 

tenta transformar o sentimento relativo à impossibilidade de fazer a atividade, por falta 

de informação do livro, em possibilidade, incentivando o aluno a usar o seu 
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conhecimento prévio. Esse fato também reforça a apreciaçãoreação negativa que diz 

respeito à qualidade do LD: o livro é insatisfatório tanto para o aluno quanto para a 

professora. 

Avaliação 15 

Excerto 12 (A professora está corrigindo as atividades referentes a unidade 2) 
P – (…)(Lendo no livro) Some courses require specific skills tests or auditions. Alguns 
cursos requerem habilidades específicas e audições. Tem isso? Aqui o cara fala que é... 
A, tá? O que vocês puseram aí? A or B or AB?  
A3 – AB 
P  AB? O livro aqui..., o cara trouxe a resposta B, brazilian, mas vamos pensar que 
teste é esse?  
A7 – (?) 
P – Não! Vamos supor: eu vou entrar no ensino superior. Quais os cursos que além de 
fazer aquela primeira etapa, segunda etapa, eu tenho que fazer um teste de habilidade? 
Que faz antes? Antes daquela prova de vestibular. Por exemplo, eu vou estudar na 
UFOP. Aí eu faço aquela primeira prova geralzona, e depois vou para a segunda etapa, 
não é? Prova aberta no curso? Existem alguns cursos que, além dessas duas provas, eu 
faço uma terceira prova que é a primeira. Que é a prova de habilidade específica. Quais 
os cursos que eu tenho que fazer essa prova aqui no Brasil? Fica uma banca lá na frente, 
eu venho e faço o que tenho que fazer. Ninguém sabe? O quê que é uma audição? O quê 
que é audição? Não, eu to entrando na graduação, não é mestrado não. Quero entrar no 
vestibular. Vamos imaginar curso de música. A primeira etapa do curso de música é 
uma audição. Você chega, pega seu instrumento e toca com uma banda. Aí eles vão 
analisar se você é um bom músico, se você tem capacidade pra entrar num curso 
superior de música. Se você quer fazer artes cênicas, você tem que ter talento pra fazer 
teatro. Não é qualquer um lá que vai fazer teatro. Então, você tem a prova específica pra 
fazer teatro. Se você vai fazer dança, você chega lá, dança, dança, dança, e eles olham 
“essa tem habilidade”, tá? Artes plásticas, então se você estudar na (?), você chega lá e 
faz a prova de desenho. Aí eles te dão uma folha, colocam um objeto e fala “desenha”. 
Você vai ter que desenhar o objeto e eles vão olhar se você desenha com profundidade, 
né? Pra fazer artes plásticas, pra fazer desenho, pra fazer pintura. Você tem que fazer 
essa prova antes, e depois que vai fazer a prova de conteúdo. Tá? 
A1 –  (falando para outro colega) Engenharia, meu filho vc faz (?). 
P  Só que eu imagino que lá também deve ter isso, porque aqui o cara colocou só... A 
resposta que o autor traz, é no sistema brasileiro, mas eu imagino que lá também tem 
que ter essa audition, ok? Imagina, eu chego lá e falo assim “quero fazer artes 
plásticas”, eu não sei nem desenhar casinha. E aí? Acho que não tem como não, então a 
gente tem que pensar aqui. 
[P=professora; A=aluno] 

[apreciação negativa invocada do tipo reaçãoqualidade] 
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O Excerto 12 tratase de uma apreciação do tipo reaçãoqualidade (Gosto 

disso?), porque, pelo contexto, a professora está insatisfeita com o exemplo/proposta do 

LD. O fato de a professora ter dito a palavra “autor” ou “cara” não implica avaliação da 

pessoa, mas do artefato LD. Pelo contexto dessa avaliação, os significados ideacionais 

destacados sinalizam (flag) a insatisfação da professora com a proposta do livro. Com o 

uso da conjunção concessiva mas, a professora cria uma expectativa contrária no seu 

interlocutor de que o livro pode estar errado. Essa expectativa criada discursivamente 

pela professora contraria a concepção do LD como autoridade na sala de aula, já 

relatada pela literatura da área. Em virtude disso, no final da interação, a prosódia 

atitudinal negativa desencadeada pelas escolhas lexicais da professora, em conjunto 

com os significados ideacionais, também aponta para a insatisfação da professora em 

relação ao livro, caracterizando a apreciaçãoreação.  

Avaliação 16 

Excerto 9 (A professora está discutindo com os alunos a gravura de abertura da 
unidade 2 do livro) 
P – Né, o anel né?  Então, as meninas, às vezes, quando formam, elas ganham o anel de 
formatura. Né (?). 
AA – (?) (os alunos comentam ao mesmo tempo sobre o assunto) 
P – Tá, olha só, o autor, ele decide iniciar a conversa falando da formação. Mas a 
intenção dele é falar do sistema educacional. Psiu! Nós vamos pensar agora, cês já estão 
sentados em grupo aí. Quem tá sozinho, por exemplo, a Júlia, senta com ela aqui para 
ocês trabalharem juntas ou você vai para lá. Tanto faz. Cês vão trabalhar juntos para 
analisar American Educational System... (Fala escrevendo no quadro) and Brazilian 
Educational System, rigtht? ... 
[P=professora; A=aluno] 

[apreciação negativa invocada do tipo reaçãoqualidade] 
 

 O mecanismo de expectativa contrária (counter-expectancy) também foi 

utilizado pela professora no Excerto 9, como pode ser percebido na estrutura oracional: 

“Mas a intenção dele é falar do sistema educacional”. O uso da partícula concessiva 

mas invoca a expectativa contrária, que a professora quer introduzir no seu interlocutor, 
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nos convidando (invite) a uma apreciação negativa do LD, do tipo reaçãoqualidade 

(Gosto disso?). Através do contexto, é possível dizer que a professora acha estranha a 

proposta de atividade do livro. Notase que, neste exemplo, a professora também utiliza 

o vocábulo “autor” para se referir ao LD, como ocorreu no exemplo anteriormente 

explicado. 

 

3.3 Considerações pós-análises 

   

        Retomando o objetivo apresentado na Introdução desta dissertação, 

sumarizamos nesta seção todo o mapeamento das atitudes da professora feito no corpus, 

apresentando o resultado de todas as realizações atitudinais analisadas nas seções 

anteriores.  

Seguindo os critérios e categorias estabelecidos por Martin e White (2005), 

no modelo de Avaliatividade, as atitudes mapeadas foram classificadas de acordo com: 

o tipo de realização (inscrita ou invocada); o subsistema de apreciação e seus subtipos 

(reação, composição e valoração); e a polaridade (positiva ou negativa), conforme 

apresentamos nas seções anteriores.  

Dessas análises, verificase um total de 16 ocorrências de avaliações de 

atitude, sendo que 75% delas realizaramse de forma invocada (implícita) e 25% delas 

podiam ser percebidas, diretamente, pelas inscrições inseridas nas práticas discursivas 

da professora em interação com seus alunos. Disso depreendese que a professora utiliza 

com maior frequência as estratégias de invocação das atitudes em seu discurso, 

construindo as avaliações junto a seus interlocutores (alunos), mostrando a importância 

da natureza interacional do discurso como negociação. 
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Durante as análises, vimos que as avaliações realizadas nos trechos de fala 

mapeados são construídas pela professora nos momentos de interação professoraaluno 

e viceversa. Em todas as ocorrências de avaliação, o item avaliado foi o LD, sendo que, 

em grande parte das avaliações analisadas (87,5%%), os participantes da interação não 

se referem ao livro diretamente e sim a algumas de suas partes, como os exercícios, por 

exemplo. Outra forma que os interlocutores encontraram de fazer menção ao LD foi 

dizer “o autor”, o “material”, como mostraram as análises. 

  Cabe aqui lembrar que essa referência às partes do livro foi o ponto de 

partida discursivo para a identificação dos trechos de fala analisados, conforme 

explicado no capitulo de metodologia. Apenas nas avaliações 12 e 13, referentes à 

resposta da professora ao questionário, é que fica explícita uma referência direta ao 

livro.  

Quanto às categorias de atitude, as análises evidenciam apenas ocorrências 

de apreciação, indicando que esse subsistema formou a base do mapeamento atitudinal 

da professora. Os outros subsistemas (afeto e julgamento) não apareceram nos dados. 

Conforme relatamos no capítulo introdutório, esse resultado já era esperado, visto que 

estamos lidando com o dinamismo de um artefato cultural: os usos do livro didático. 

Considerando as subcategorias da apreciação, 50% das avaliações foram 

categorizadas como composiçãocomplexidade, 31,25% como valoração e 18,75% 

como reaçãoqualidade. Não verificamos ocorrências de apreciação por 

composição/proporcionalidade e por reação/impacto.  

A maior ocorrência da categoria de composiçãocomplexidade no corpus 

enfatiza a preocupação da professora quanto à complexidade dos exercícios gramaticais 

existentes no livro, detectada nessas avaliações. Como vimos nas análises, essas 
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avaliações de composição apontaram para a falta de contextualização dos exercícios 

gramaticais que se encontram no livro, o que torna o livro difícil para os alunos.  

As ocorrências de apreciação do tipo reaçãoqualidade (18,75%) foram 

todas negativas, enfatizando ainda mais a questão da falta de contextualização, pois 

indicam que algumas atividades do livro não agradaram a professora, como foi 

apresentado na seção anterior. Apesar disso, as avaliações de valoração apontam que a 

professora percebe o LD como um valor social positivo em sua prática discursiva, já 

que, dos 31,25% das avaliações de valoração feitas por ela, 18,75% foram positivas e 

12,5% foram negativas. 

Outro aspecto das avaliações observado nos dados foi a polaridade. As 

análises mostram que a professora constrói um perfil atitudinal negativo nas interações 

quando está usando o LD em sala de aula: das avaliações de apreciação, 75% são 

negativas e 25% positivas.  

Finalizada essas considerações sobre o processo de análise e os resultados 

obtidos, no último capitulo são apresentadas as considerações finais deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao realizar a análise das avaliações de atitude presentes no discurso da 

professoracolaboradora em interação com seus alunos, quando dos usos do LD, 

orientada pelo Sistema de Avaliatividade, tentouse demonstrar concretamente como a 

análise semânticodiscursiva pode contribuir para revelar as concepções da professora 

em relação aos usos do LD. 

As análises mostraram que a triangulação dos dados do questionário, das 

notas de campo e das transcrições foi essencial para se entender as avaliações reveladas 

pelas práticas discursivas da professora. Assim, observar e analisar os aspectos 

contextuais da Avaliatividade foram cruciais para justificar os diferentes 

posicionamentos avaliativos dos participantes durante as análises. 

Para que o mapeamento atitudinal da professora, assim como o entorno 

contextual de suas atitudes, fosse melhor construído, foi pertinente identificar tanto os 

subtipos da apreciação: composição, reação e valoração, quanto alguns elementos do 

sistema de gradação. Através da análise desses índices atitudinais, esta pesquisa 

cumpriu um de seus objetivos principais: fazer o mapeamento atitudinal da professora

colaboradora. 

O processo de análise foi direcionado pelas perguntas de pesquisa elencadas 

na introdução, que retomase, agora, para que possam ser respondidas: 

1. Quais são as concepções da professoracolaboradora, em interação com os alunos, 

acerca dos usos dos LD de LE em suas práticas discursivas, dentro do micro

contexto da sala de aula?  
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Quanto às concepções da professora em relação aos usos do LD, as análises com foco 

na avaliatividade apontam para as seguintes concepções: 

1) o Livro como guia, direcionador das aulas; 

2) o livro como um recurso insatisfatório, pois não consegue abranger toda 

a realidade da sala de aula da professora, necessitando ser adaptado por ela; 

3) o LD como empecilho para o entendimento do aluno, devido às 

atividades gramaticais descontextualizadas. 

2. Como a linguagem utilizada pelos participantes – professores e alunos – pode 

revelar essas concepções?  

Como foi exposto nas análises, as escolhas linguísticas, realçadas nos 

excertos analisados, foram essenciais para a identificação e a categorização dos dados 

coletados, e para realização do mapeamento atitudinal da professora, o que reforça o 

papel da linguagem na formação das concepções dessa docente. Foi através da 

identificação e da categorização dos índices de atitude presentes na linguagem utilizada 

por ela que suas concepções em relação aos usos do LD puderam ser identificadas e 

interpretadas. Em virtude disso, verificase que o sistema de avaliatividade demonstrou 

ser uma ferramenta teóricometodológica eficaz para desvelar as concepções da 

professora em relação aos usos do livro, veladas em suas práticas discursivas. 

3. Que elementos linguísticos materializam, no discurso da professora, 

posicionamentos avaliativos em relação aos usos do LD nas interações em sala de 

aula? 

Respondendo à essa pergunta, as análises demonstraram que os elementos 

linguísticos que materializam, no discurso da professora, posicionamentos avaliativos 

em relação aos usos do LD nas interações foram os que dizem respeito às apreciações, 
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como epítetos, processos e atributos. Os recursos linguísticos de gradação, como os 

intensificadores, também foram notados no discurso da professora, quando sua intenção 

era enfatizar a força de alguma apreciação. Outro recurso linguístico utilizado pela 

professora, em sua pratica discursiva, foi o mecanismo de contraexpectativa (counter-

expectancy) pelo fato de a maioria das atitudes terem sido realizadas de forma indireta 

no discurso da professora.  

A pesquisa que gerou essa dissertação ocupouse da identificação e da 

interpretação das avaliações de atitude, mais precisamente das avaliações de apreciação, 

construídas pela professora quando utilizava o LD, em interação com seus alunos. No 

entanto, os questionamentos sobre as atitudes desencadeadas pelos alunos podem ser 

enfatizados por outros trabalhos. Os dados aqui expostos podem servir de base para 

responder questões mais complexas, como, por exemplo, que posicionamentos 

ideológicos estão por trás dessas avaliações de atitude? Como a professora articula sua 

prática pedagógica com suas práticas discursivas em relação aos usos do LD? 

Devido ao escopo desta investigação ser limitado às analises das avaliações 

de atitude da professora, não foi possível traçar conclusões mais generalizadas sobre as 

concepções ideológicas da professora, reveladas pelas análises de suas avaliações. Para 

apontar essas generalizações, seria preciso análises mais abrangentes, maior período de 

observação e filmagem de aulas, o que demandaria maior aprofundamento teórico por 

parte do pesquisador, lançando mão de teorias discursivas embasadas em construtos 

políticos e ideológicos, como é o caso da Análise Crítica do Discurso. Isso seria 

passível de desenvolvimento apenas em nível de doutorado. 

Esperase que a contribuição desta dissertação para os estudos da 

linguagem, ainda que pequena, possibilite, em conjunto com outros estudos de mesma 
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abordagem, o surgimento de observações mais amplas e significativas, criando novas 

oportunidades de entendimento para o desenvolvimento do Sistema de Avaliatividade e 

dos estudos relacionados à LSF em contextos educacionais. 
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ANEXO B– Termos de consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO -TCLE 
 
 
Título da pesquisa: As crenças de uma professora de língua inglesa da rede pública de ensino 
em Ouro Preto em relação aos usos do livro de didático em sala de aula: uma abordagem 
sistêmico-funcional 

 
Pesquisadora responsável: Jaciara Pizzatti Soares  
Orientador: Prof. Dr. Adail Sebastião Rodrigues Júnior 
 
Prezado(a) professor(a), 
 

1) Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa As crenças de uma 
professora de língua inglesa da rede pública de ensino em Ouro Preto em relação aos usos do livro de 
didático em sala de aula: uma abordagem sistêmico-funcional. O objetivo é investigar suas crenças em 
relação aos usos do livro didático, por meio da análise dos trechos de fala produzidos durante as aulas de 
Língua Inglesa (LI).  

2) A pesquisa se justifica pela necessidade de se observar a realidade da implantação dos novos 
materiais de Língua Inglesa nas escolas, já que a partir deste ano, todos os alunos das escolas públicas do 
1º ao 3º ano do Ensino Médio (EM) passam a receber o livro didático de Língua Inglesa, devido à inédita 
inclusão da Língua Estrangeira Moderna no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do Ministério 
da Educação (MEC). Portanto, sua avaliação e comentários revelamse fundamentais para o entendimento 
das potencialidades e problemas em torno dos usos do Livro Didático de Língua Inglesa na escola 
pública. 
  3) O público alvo desta pesquisa são o(a) professor(a) de LI do EM que esteja atuando e 
utilizando o livro didático LI indicado pelo Guia do livro didático2012 criado pelo MEC, e os alunos de 
sua turma. 

4) Sua participação nesta pesquisa consistirá na permissão da filmagem de suas aulas durante um 
período de 2 a 3 meses e resposta a um questionário. As perguntas do questionário serão elaboradas ao 
longo do período de observação e passarão por sua análise prévia, reservando-lhe o direito de excluir, 
não responder, modificar e/ou propor perguntas, de modo a evitar qualquer tipo de constrangimento 
para você. Além disso, você terá o total direito de modificar qualquer etapa de execução da pesquisa, 
caso considere necessário e pertinente.  

5) Cabe relembrar que sua participação é voluntária, sendo que nada será pago por sua 
participação, bem como você não terá nenhum tipo de despesa, caso aceite participar. 

6) Sua participação poderá gerar possíveis desconfortos, como constrangimento e inibição 
durante as filmagens, além de tempo a ser despendido para responder ao questionário. Além disso, 
sua participação também não trará qualquer benefício direto, mas proporcionará um melhor conhecimento 
a respeito dos usos do Livro Didático de Língua Inglesa na escola pública, o que contribuirá para a 
formação continuada dos professores de Língua Inglesa.  

7) As informações obtidas através das filmagens e do questionário serão confidenciais, 
assegurando total sigilo sobre sua participação e a de seus alunos. As identidades dos participantes serão 
preservadas, com o intuito de não constrangêlos ou intimidálos no momento da coleta dos dados. 
Menções a você serão feitas utilizandose a expressão professora ou professor; aos seus alunos serão 
feitas através da criação de nomes fictícios ou expressões como aluno X, aluno Y; e referências à Escola 
serão feitas apenas como Escola Pública em Ouro Preto, MG. Caso algum aluno de sua turma não aceite 
participar da filmagem das aulas, a câmera será posicionada de forma a excluir esse aluno das filmagens, 
preservando, assim, sua vontade. Alunos novatos também poderão ser incluídos durante as filmagens, 
caso queiram participar, devendo consentir por escrito essa vontade através da assinatura do termo de 
livre consentimento esclarecido. 

8) As informações e resultados obtidos nesta pesquisa são confidencias e serão divulgados 
apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre a 
pesquisadora responsável e seu orientador, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. 



100 
 

9) Todos os dados coletados (gravações em áudio, vídeo, notas de campo) serão armazenados 
em CD e disponibilizados apenas para conferência pelos avaliadores da pesquisa e/ou outros 
pesquisadores interessados no estudo proposto. Tais dados ficarão sob a responsabilidade da pesquisadora 
responsável pelo estudo.  

10) Um ponto técnico a ser informado é que os procedimentos adotados nesta pesquisa 
obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde. 

11) Vale ressaltar que sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você poderá 
desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua desistência não trará nenhum prejuízo em sua 
relação com a pesquisadora ou com a instituição. Além disso, caso ocorra o não cumprimento do 
estabelecido neste termo pela pesquisadora, quebra de sigilo ou demandas não contempladas no 
escopo da pesquisa, o trabalho será suspenso e a pesquisadora responsável providenciará a 
incineração de todas as notas de campo e a destruição de quaisquer registros de áudio, vídeo ou 
impresso, em sua presença.  

12) Você receberá uma cópia deste termo e poderá tirar quaisquer dúvidas sobre a pesquisa, 
junto à pesquisadora responsável, sempre que necessário. Você também poderá recorrer ao Comitê de 
Ética e Pesquisa (CEP) da UFOP, caso tenha dúvidas sobre questões éticas relacionadas a esta pesquisa. 
Os contatos da pesquisadora e do comitê seguem abaixo: 

 

 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta 
pesquisa, através do preenchimento da declaração abaixo. 

 
 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Eu, _________________________________________ portador do RG _________, declaro ter lido o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e após receber uma explicação completa dos 

objetivos do estudo e dos procedimentos envolvidos concordo em participar como voluntário no referido 

estudo, sem que para isso eu tenha sido forçado(a) ou obrigado(a). Declaro que recebi uma cópia deste 

documento e autorizo a realização da pesquisa em minha sala de aula e a divulgação dos dados obtidos 

neste estudo. 

 

____________________________________ , ______________, ____/____/____ 

                                               (Assinatura do participante, local, data) 

 

 

 

Confirmo ter explicado pessoalmente a natureza, finalidade e duração deste estudo para o participante 

mencionado acima. 

 

 

_________________________________ , ______________, _____/_____/____ 

                               (Assinatura da pesquisadora responsável, local, data) 

Pesquisadora responsável: Jaciara Pizzatti Soares 
Programa de PósGraduação em Letras: Estudos da Linguagem 

Universidade Federal de Ouro Preto  UFOP 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais  ICHS 

Rua do Seminário, s/nº  Mariana – MG  35420000 
Telefone: (31) 35579418   Fax: (31) 35579401 

Email: jacips@yahoo.com  Celular:  

Comitê de Ética e Pesquisa – CEP/UFOP 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro 
ICEB II, sala 29 – Ouro Preto – MG  

35400000 
Telefone: (31) 35591367  Fax: (31) 3559
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO -TCLE 

 
 

Prezado(a) aluno(a), 
 

1) Eu, Jaciara Pizzatti Soares, pesquisadora do programa de mestrado em Letras: Estudos da 
Linguagem, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP, convido você a participar como 
voluntário da pesquisa chamada As crenças de uma professora de língua inglesa da rede pública de 
ensino em Ouro Preto em relação aos usos do livro de didático em sala de aula: uma abordagem 
sistêmico-funcional. 

2) O objetivo da pesquisa é ver como vocês usam o Livro Didático de Língua Inglesa na sala de 
aula. Como vocês sabem, as escolas passaram a receber esses livros didáticos só recentemente. Por ser 
algo novo, é importante entendermos como isso funciona na escola e em sua sala de aula. Por isso, 
estamos convidando você a participar e a colaborar com nossa pesquisa. As pessoas envolvidas nesta 
pesquisa são você, seus colegas de classe e seu/sua professor(a).  

3) Como pretendo fazer a pesquisa? Através de filmagens de suas aulas, durante um 
período de 2 a 3 meses. Isso poderá gerar possíveis desconfortos, como constrangimento e inibição 
durante as filmagens. Além disso, sua participação não trará qualquer benefício direto, mas 
proporcionará um melhor conhecimento a respeito dos usos do Livro Didático de Língua Inglesa na 
escola pública. 

4) Um ponto técnico a ser informado é que os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem 
aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde.  

5) Outra coisa importante a ser dita é que as informações obtidas através das filmagens serão 
confidenciais, assegurando total sigilo sobre sua participação. Com isso, vou evitar constrangêlo, ou 
intimidálo, no momento da filmagem. Quando a filmagem estiver pronta e eu começar a escrever minha 
pesquisa, vou me referir a você como aluno X, aluno Y, ou através de nomes fictícios. Referências à 
Escola também serão sigilosas, usando nomes como Escola Pública em Ouro Preto, MG. Seu/sua 
professor(a) também será identificado(a) apenas como professor(a). 

6) Caso você não aceite participar das filmagens, não vou direcionar a filmadora para você. 
Assim, eu o excluirei das filmagens, preservando a sua vontade. Alunos novatos também poderão ser 
incluídos durante as filmagens, caso queiram participar, devendo informar, por escrito, que assim o 
desejam, através da assinatura deste termo. 

7) A qualquer momento você poderá escolher não participar mais da pesquisa. Isso não trará 
nenhum problema a você, de qualquer tipo que seja (punição, preconceito, prejuízo). Caso seja essa a sua 
vontade, os dados referentes à sua participação não serão utilizados pela pesquisadora, sendo apagados ao 
término do estudo.  

8) Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para pesquisa e os resultados serão 
mostrados através de artigos científicos em revistas especializadas e/ou em encontros científicos e 
congressos, sem nunca indentificálo(a). 

9) Todos os dados coletados neste estudo serão armazenados em CD e disponibilizados apenas 
para conferência pelos avaliadores da pesquisa e/ou outros pesquisadores interessados no estudo proposto. 
Os dados ficarão sob a responsabilidade da pesquisadora responsável pelo estudo. 

10) É importante relembrar que sua participação é voluntária, sendo que nada será pago por sua 
participação, bem como você não terá nenhum tipo de despesa, caso aceite participar. 

11) Em caso do não cumprimento do estabelecido neste termo, quebra de sigilo, demandas 
não contempladas no escopo da pesquisa ou recusa de participação por parte da professora, o 
trabalho será suspenso e a pesquisadora responsável providenciará a incineração de todas as notas 
de campo e a destruição de quaisquer registros de áudio, vídeo ou impresso, na presença  de sua 
turma. 

12) Informo que você tem a garantia de acesso direto comigo, pesquisadora responsável pela 
pesquisa, em qualquer etapa do estudo, sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas, através do 
celular XXXXX ou por email: jacips@yahoo.com. Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 
da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP), Campus Universitário – 
Morro do Cruzeiro ICEB II, sala 29 – Ouro Preto – MG  35400000, telefone: (31) 35591367, fax: (31) 
35591370, email: cep@propp.ufop.br.  

13) Você também receberá uma cópia deste termo para que possa guardála. 
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Consentimento Pós-informação  
 
 
Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo a pesquisa As crenças de uma professora de língua inglesa da rede pública 
de ensino em Ouro Preto em relação aos usos do livro de didático em sala de aula: uma abordagem 
sistêmico-funcional.   

Eu discuti com a pesquisadora Jaciara Pizzatti Soares sobre a minha participação neste estudo. 
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os pocedimentos a serem realizados, seus 
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 
que minha identidade será mantida em sigilo absoluto e que minha imagem não será divulgada.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo, sendo que poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem prejuízo ou constrangimento para 
mim.  
 
 
_________________________________, ____________________, ____/____/_____ 

(Assinatura do participante, local, data) 
 

 
 

Confirmo ter explicado pessoalmente a natureza, finalidade e duração deste estudo para o participante 

mencionado acima. 

 

 

_________________________________ , _________________, _____/____/____ 

                               (Assinatura da pesquisadora responsável, local, data) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO -TCLE 
 
 

Prezado(a) Sr(a), 
 
 

1) Eu, Jaciara Pizzatti Soares, pesquisadora do programa de mestrado em Letras: Estudos da 
Linguagem, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP, convido seu(sua) filho(a) a participar 
como voluntário (a) da pesquisa chamada As crenças de uma professora de língua inglesa da rede 
pública de ensino em Ouro Preto em relação aos usos do livro de didático em sala de aula: uma 
abordagem sistêmico-funcional. 

2) O objetivo da pesquisa é ver como seu(sua) filho(a) usa o Livro Didático de Língua Inglesa na 
sala de aula. Como Sr(a) sabe, as escolas passaram a receber esses livros didático só recentemente. Por 
ser algo novo, é importante entendermos como isso funciona na escola e na sala de aula do (a) seu (sua) 
filho(a). Por isso estamos convidando seu(sua) filho(a) a participar e a colaborar com nossa pesquisa. As 
pessoas envolvidas nesta pesquisa são seu(sua) filho(a), seus colegas de classe e seu(sua) professor(a).  

3) Como pretendo fazer a pesquisa? Através de filmagens das aulas de seu(sua) filho(a), 
durante um período de 2 a 3 meses. Isso poderá gerar possíveis desconfortos, como 
constrangimento e inibição durante as filmagens. Além disso, a participação do(a) seu(sua) filho(a) 
não trará qualquer benefício direto, mas proporcionará um melhor conhecimento a respeito dos 
usos do Livro Didático de Língua Inglesa na escola pública. 

4) Um ponto técnico a ser informado é que os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem 
aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde.  

5) Outra coisa importante a ser dita é que as informações obtidas através das filmagens serão 
confidenciais, assegurando total sigilo sobre a participação do(a) seu(sua) filho(a). Comisso, vou evitar 
constrangêlo(a), ou intimidálo(a), no momento da filmagem. Quando a filmagem estiver pronta e eu 
começar a escrever minha pesquisa, vou me referir ao(à) seu(sua) filho(a) como aluno X, aluno Y, ou 
através de nomes fictícios. Referências à Escola também serão sigilosas, usando nomes como Escola 
Pública em Ouro Preto, MG. O(A) professor(a) do(a) seu(sua) filho(a) também será identificado(a) 
apenas como professor(a). 

6) Caso seu(sua) filho(a) não aceite participar das filmagens, não vou direcionar a filmadora para 
ele(a). Assim, eu o(a) excluirei das filmagens, preservando a sua vontade. Alunos novatos também 
poderão ser incluídos durante as filmagens, caso queiram participar, devendo informar, por escrito, que 
assim o desejam, através da assinatura deste termo. 

7) A qualquer momento seu(sua) filho(a) poderá escolher não participar mais da pesquisa. Isso 
não trará nenhum problema ao(à) seu(sua) filho(a), de qualquer tipo que seja (punição, preconceito, 
prejuízo). Caso seja essa a vontade do(a) seu(sua) filho(a), os dados referentes à sua participação não 
serão utilizados pela pesquisadora, sendo apagados ao término do estudo.  

8) Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para pesquisa e os resultados serão 
veiculados através de artigos científicos em revistas especializadas e/ou em encontros científicos e 
congressos, sem nunca tornar possível a identificação do(a) seu(sua) filho(a). 

9) Todos os dados coletados neste estudo serão armazenados em CD e disponibilizados apenas 
para conferência pelos avaliadores da pesquisa e/ou outros pesquisadores interessados no estudo proposto. 
Os dados ficarão sob a responsabilidade da pesquisadora responsável pelo estudo. 

10) É importante relembrar que a participação do(a) seu(sua) filho(a) é voluntária, sendo que 
nada será pago por sua participação, bem como ele(a) não terá nenhum tipo de despesa, caso aceite 
participar. 

11) Em caso do não cumprimento do estabelecido neste termo, quebra de sigilo, demandas 
não contempladas no escopo da pesquisa ou recusa de participação por parte da professora, o 
trabalho será suspenso e a pesquisadora responsável providenciará a incineração de todas as notas 
de campo e a destruição de quaisquer registros de áudio, vídeo ou impresso, na presença da turma 
do seu (sua) filho(a). 

12) Informo que o Sr(a) tem a garantia de acesso direto comigo, pesquisadora responsável pela 
pesquisa, em qualquer etapa do estudo, sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas, através do 
celular XXXXX ou por email: jacips@yahoo.com. Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 
da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP), Campus Universitário – 
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Morro do Cruzeiro ICEB II, sala 29 – Ouro Preto – MG  35400000, telefone: (31) 35591367, fax: (31) 
35591370, email: cep@propp.ufop.br.  

13) O Sr(a) também receberá uma cópia deste termo para que possa guardála. 
 
 

Consentimento Pós-informação  
 
Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo a pesquisa As crenças de uma professora de língua inglesa da rede pública 
de ensino em Ouro Preto em relação aos usos do livro de didático em sala de aula: uma abordagem 
sistêmico-funcional.   

Sobre a participação do(a) meu(minha) filho(a) neste estudo, ficou claro para mim quais são os 
propósitos da pesquisa, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Também ficou claro que a identidade dele(a) será 
mantida em sigilo absoluto e que sua imagem não será divulgada.  

Concordo voluntariamente em permitir a participação do(a) meu(minha) filho(a) neste estudo, 
sendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
prejuízo ou constrangimento para mim ou para meu(minha) filho(a).  
 
Nome do filho(a):___________________________________________________ 
 
Nome do responsável____________________________________________________ 
 
Telefone para contato:______________________________ 
 
 
_________________________________, ____________________, _____/____/_____ 
Assinatura do responsável                                         local                                 data 

 

 

________________________________ , _________________, _____/_____/______       

Assinatura da pesquisadora responsável                local                                data 
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ANEXO C- Questionário respondido pela professora 

Prezada professora, 

Primeiramente agradeço sua preciosa contribuição para minha pesquisa ao permitir a filmagem 

de suas aulas.  

Dessa forma, com base nas aulas filmadas, peçolhe a gentileza de responder ao questionário 

abaixo, de modo a, de um lado, complementar as informações sobre suas aulas e, de outro, sanar possíveis 

dúvidas.  

Inicialmente você preencherá informações sobre seu perfil profissional e o ensino de Língua 

Inglesa na escola em que trabalha. Em seguida, você responderá a questões relacionadas ao uso do livro 

didático em sua aula. Lembrese de que você não precisa responder às questões em que preferir não 

opinar. Além disso, os dados serão transcritos de forma que sua identidade seja preservada, garantindo

lhe total anonimato. 

 

Muito obrigada por sua colaboração, 

 

       Jaciara Pizzatti Soares 

                              Pesquisadora responsável 

 

1) Formação educacional (Especifique o curso e o ano de término): 

Doutorado em Linguística Aplicada – UFMG - 2009  

2) Tempo de experiência docente em cada nível de escolaridade: 

 Ensino Fundamental 12 anos 

 Ensino Médio             6 anos 

 Ensino Superior    5 anos 

 Pós-Graduação     1 ano  

 Cursos Livres             6 anos 

3) Tempo em que atua nesta escola: 4 anos 

4) Séries em que atua como professora nesta escola:  

Presencial  Ensino Médio Técnico (1º a 3º anos)  

EAD – Ensino Médio Técnico Subsequente (módulo 2)  

5) Qual é a proposta de ensino de Língua Inglesa (LI) nesta escola? Quais são os fundamentos 

dessa proposta? 

R5A)a) Com a mudança do material didático, a proposta de ensino foca na habilidade de 

leitura e as outras habilidades de compreensão oral e produção oral e escrita são desenvolvidas 

para dar suporte ao desenvolvimento da habilidade de leitura. 

R5B)b) Seguindo as orientações sugeridas no material didático, há uma preocupação em 

trabalhar os eixos temáticos propostos pelo GNLD em situações diversas do uso da língua com 

diferentes portadores e gêneros textuais. A abordagem continua sendo comunicativa (como era com 
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o material anterior) priorizando as funções comunicativas, uso da LI, materiais autênticos, 

construção do conhecimento de forma coletiva e colaborativa.  

6) Você concorda com a proposta? Justifique sua resposta.  

R6) Concordo, só acho que as atividades de gramática deveriam ser mais contextualizadas.  

7) Por que o Livro Didático indicado pelo Guia Nacional do Livro Didático foi adotado? Como 

ocorreu o processo de adoção desse livro? 

R7) Porque ele é adequado ao nível dos nossos alunos. Precisávamos de um livro que atendesse 

desde alunos realmente iniciantes e alunos já bem proficientes na língua inglesa. Lemos a avaliação 

dos materiais e levamos para casa para analisar. Cada professor usou seu critério pessoal para 

avaliar o livro. Tivemos uma reunião para discutirmos as impressões sobre os materiais. Eu analisei 

focando nos seguintes critérios: 

 A apresentação dos conteúdos era feita de forma clara, objetiva e organizada no livro? 

Percebemos que alguns materiais traziam muita informação em cada página confundindo 

os alunos (cores em excesso, muito conteúdo em uma mesma página). 

 O conteúdo gramatical era apresentado de forma cíclica, linear, em grau de dificuldade? 

 Os textos eram autênticos? 

 Todas as unidades seguiam um mesmo padrão ou as aulas poderiam ser diferentes umas 

das outras? 

 Houve a preocupação em integrar as habilidades? 

 Como era o uso da língua inglesa? Qual o papel da LI no material? 

 Havia atividades suficientes para as aulas? Temos aulas de uma hora e quarenta minutos 

semanalmente. 

 O material poderia ser trabalhado no tempo da aula, do bimestre, do ano? 

 As gravações em áudio eram adequadas? 

 Os exercícios de compreensão oral (listening) realmente testavam a compreensão dos 

alunos ou eles teriam que ouvir somente as gravações dos textos? 

 As atividades propostas estavam em um nível adequado aos dos alunos? 

 As propostas eram significativas, digo, se relacionavam com assuntos pertinentes ao nível e 

a idade dos alunos? 

 Como era o processo de avaliação, formativo, processual ou testa somente o decoreba de 

informações? 

 Há tarefas que os alunos conseguem fazer em casa sozinhos? 

Pela análise, percebemos que este material era o que contemplava mais esses critérios. 

8) Você teve acesso aos resultados da avaliação desse Livro Didático pelo Guia Nacional do Livro 

Didático, fornecido pelo MEC?  

R8 - Sim, lemos a avaliação, mas o grupo de professores decidiu analisar os livros separadamente e 

depois nos encontramos para discutir qual livro seria apropriado ao perfil dos nossos alunos. 

9) Durante o processo de escolha, você se baseou pelo Guia do Livro Didático? De que forma?  



107 
 

R9) Não. A base foi a minha experiência com outros materiais didáticos.  

10) Quais são suas impressões sobre o livro? 

R10) O material é rico, variado, apertado. 

11) Quais são suas expectativas de uso desse Livro Didático em sua sala de aula? 

R11) Espero que ele contribua para o letramento crítico dos alunos em língua inglesa e que 

contribua para minha formação docente. 

12) Você sempre utilizou Livros Didáticos em suas aulas? Qual era o livro adotado? 

R12) Nesta escola sim. Aqui era adotado o Straight Foward. Mas já trabalhei em escolas e em 

projetos em que eu tinha que compilar e/ou desenvolver o material didático. Já trabalhei em escolas 

de idiomas que adotavam desde materiais com foco na gramática e tradução, audiolingual (Side by 

Side), comunicativos (Insde Out, Skyline, e pseudocomunicativos (Headway, English File). 

13) O que representa o uso do Livro Didático em sua prática pedagógica? 

R13) Ele é a ferramenta que norteia meu trabalho. Faço adaptações para atender a tudo que 

acredito. 

14) Quais são as estratégias de ensino que você adota? Existe alguma relação entre elas e o Livro 

Didático escolhido?  

R14) Há uma relação forte entre as estratégias que utilizo com o material adotado na escola. 

Sempre foi assim, dependendo do material adotado, algumas das estratégias mudam. Há uma 

série de coisas que acredito e que tento implementar em minhas aulas independente do material, 

mas há procedimentos que são típicos, por exemplo, de uma aula de leitura e que são diferentes 

dos utilizados em uma abordagem totalmente comunicativa. Eu sempre leio a proposta dos 

autores antes de planejar minhas aulas e mesmo sendo muito experiente ainda mantenho um 

caderno de planos em que registro os procedimentos, marco o que deu certo o que deu errado e 

as possibilidades de mudanças. Em minhas aulas misturo a língua materna e a língua alvo. Uma 

serve de ferramenta para o bom gerenciamento da aula e para a compreensão dos alunos de 

qual será o papel deles nas aulas. Trago propostas de atividades para que eles possam usar a 

língua alvo integrando as habilidades, na medida do possível e confesso que tenho dificuldade 

em fazer com que os alunos falem ou escrevam em inglês. As atividades que envolvem a 

compreensão oral e escrita são mais fáceis de desenvolver. A produção fica a desejar.   

15)  Como eram suas aulas antes do Livro Didático ser adotado? Como são agora? 

R15) Confesso que não mudou muita coisa, a não ser o fato de falar menos em inglês na sala 

agora. Continuo propondo trabalhos em que os alunos têm que usar a língua para se comunicarem 

em pares, grupos e também tarefas individuais. Antes, eu também me preocupava em trazer 

materiais extras de leitura e trabalhava ensinando as estratégias de leitura que não eram 

contempladas no material didático Straight Foward. Continuo me preocupando com o planejamento 

das aulas de forma a facilitar a compreensão dos alunos trazendo atividades extras. Percebo que o 

material é mais avançado do que o anterior (o nível de exigência é maior. Sendo assim, tenho que 

planejar com mais cuidado criando meios e trazendo atividades para dar suporte a compreensão dos 

alunos. Não vejo problemas nisso, uma vez que isso condiz com propostas interacionistas que 
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vislumbram a construção do conhecimento por um processo de andaimes em que ferramentas e 

meios simbólicos são usados na interação para que o aluno consiga ter um bom desempenho em 

tarefas que ele não dá conta de executar sozinho. 

16)  O Livro Didático adotado está contribuindo para sua prática pedagógica? Como? 

R16 - Sim, muito. O material didático adotado é muito rico e variado. Os assuntos são muito 

interessantes e as seções são organizadas de forma a ativar o conhecimento prévio dos alunos, dar 

insumos significativos na LI (com textos de diversos gêneros, gravações e propostas de vídeos e 

imagens) que enriquecem o vocabulário dos alunos e os estimulam a usar a LI. Além disso, há 

propostas de trabalhos individuais e em grupos que desafiam os alunos a resolverem problemas bem 

próximos do cotidiano deles que os instigam a buscar novas fontes, novas ferramentas e novas 

formas de pensar. Outro ponto muito importante é a forma como o vocabulário é trabalhado. Os 

exercícios são contextualizados e as instruções e explicações são apresentadas de forma clara e 

objetiva. No entanto, percebo que algumas das atividades com foco na gramática são constituídas de 

frases ou pequenos contextos isolados tornando-os pouco significativos, repetitivos e às vezes 

ambíguos. 
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ANEXO D – Trechos de fala selecionados 

 

Aula 17– 05 - 2012 

Excerto 1 (A professora está corrigindo com os alunos o exercício 6 da página 158) 
P Nesse aí também não é um texto ééééé que fala sobre o mesmo tema não. São frases 
isoladas. Então tinha que entender cada contexto separado, né? Quando é assim é mais 
complicado. Tá tudo isolado. 
A1 – Aí é foda... 
P – É. Isso mesmo. 
 
Excerto 2 (A professora está revendo com os alunos a matéria que será necessária para  a 
realização dos exercícios do livro) 
P  (escrevendo no quadro) Então, olha só: para demonstrar, para mostrar eu tenho THIS, 
THAT. OK? 
A – Fessora? 
P – Diga. 
A – Eu, eu não vou fazer esse negócio não. Difícil. (?) vale ponto? 
P – Pois é. Aqui (aponta para as formas do verbo escritas no quadro) nós vimos isso isolado, 
num foi? Isso aqui nós vimos isolado, solto... fica sem sentido mesmo. Nós vamos ver aqui 
na página 129, exercício 8, que cê tem o contexto de uso. Tem uma pessoa se apresentando, 
né? Essa pessoa ela começa se apresentando falando a idade. Como é que ela fala a idade 
dela aí. 
A1 – ééééé... 
 
Excerto 3 (A professora está iniciando a correção do exercício 3 da página 157) 
P – Nesse exercício nós vamos usar esses aqui. (aponta para a lista de pronomes escrita no 
quadro no momento da explicação) De acordo com quem? De acordo com o sujeito, Ok? So 
let’s read the context. Vocês vão perceber que cada sentença é um contexto diferente. Uma 
frase não tem relação com a outra.  
 
Excerto 4 (A professora está com o livro na mão, aberto no exercício de gramática da p.159. 
No momento em que os alunos estão fazendo os exercícios do livro, uma aluna questiona a 
professora sobre o exercício 8item 5 que ela não conseguia fazer.) 
P – É. Só falta ele.  Agora, por que que cê tá confundindo aí? Tá invertido, num tá? (virase 
para a turma toda e pergunta:) Quando é que o verbo to be aparece invertido com o sujeito? 
A3 – Frase interrogativa. 
P – Isso. Frase interrogativa. Quando a gente tá perguntando, tem que inverter, Talvez por 
isso você não conseguiu identificar.  
A1 (?) 
P – Hum hum. Am I....? É uma frase estranha, pouco usada, né?. Porque normalmente a 
gente não faz esse tipo de pergunta. Você usa isso quando você tá pensando algo... tá? 
 
Excerto 5 (Um aluno questiona a professora sobre a matéria da prova) 
A ô, fessora. Isso aqui vai cair na prova? (referese aos exercícios do livro que eles faziam 
nesta aula) 
P – Isso é o que vai cair na prova. 
A2 – Mas dá pagina 143 não vai cair não...(?) 
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P – Gente, a unidade 1 todinha. 
A2 – Mas a.... 
P – Aí cê olha lá em cima (referese ao canto superior direito das páginas do livro) Tudo o 
que for relacionado à unidade 1. Do início do livro, do meio do livro, do fim do livro. 
 
Excerto 6(Com livro na mão, a professora escreve no quadro a página e o número do 
exercício a ser feito pelos alunos e diz:)  
P – Olha só: no exercício 6....  
A1 – Então, fessora... 
P  Vamos ver a instrução. 
P – 158, 6? (pergunta para o aluno) 
A1 – Na 129 é que número? 
A2 – 8. 
P – 8. Tá lá no quadro, lá (apontando para o quadro). Só o 8. O resto já foi feito e corrigido. 
A3 – E a 9, fessora? 
P – O seu tá em branco; cê tem que fazer tudo.(referese ao livro de A1) 
A3 – A nove a gente não fez não. 
P  Não!? (respondendo a A3) 
A1 – Como é que é? 
P – Então depois vocês fazem em casa. 
A3 – Mas a 9 é difícil... 
P – A nove é difícil? 
A1 – É difícil. 
A5 – Não é não, não é não, Não é não.... (repete várias vezes) 
P – Não conseguiu fazer, não?! Então tá. Depois eu marco ela também. Mas vamos fazer 
esses outros aqui primeiro. Depois a gente volta nele. 
 
 

Aula – 18 – 05 – 2012 
 

Excerto 7 (A professora está revisando a matéria que será necessária para os alunos fazerem 
os exercícios do livro)  
P – (...) Saber usar ele como sujeito e saber usar ele como objeto, vai aparecer no exercício 
da página 158, ó: esse aqui. Deixa eu por, assim ó, para vocês identificarem que quando 
chegar neste momento aqui cês vão ter que saber a diferença desses dois. Tá bom? Tá. Então 
vamos ver o que que tá pedindo lá no livro pra gente ver se precisa de mais informação. Eu 
acho que ainda precisa de informação. Olha só. Number 5, on page 128. Write these 
numbers in words. Example: Então você tem o número 27, cê tem que escrever in words. 
Então, você escreve: twenty seven. Todo mundo entendeu o que é pra fazer? A6? 
A5 – Lógico, prof. 
 
Excerto 8 (A professora está explicando o exercício da pagina 17) 
P – Como é que cê ia... usa as preposições sem ter umaaaa referencia? Tem que te 
referencia. Agora a da painting aqui, ó... 
A5 next to. 
P – Next to. Com a figura, tá onde? Next to. Por isso é que muita gente não tava 
conseguindo. Faltou o contexto.  
A4 Mais não deu tempo de eu fazer essa não...  
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P  Sem contexto fica difícil. The Royal Family took the picture… Ó! eles tiraram a foto 
onde? 
 

Aula – 31-05-2012 
 
Excerto 9 (A professora está discutindo com os alunos a gravura de abertura da unidade 2 
do livro) 
P – Né, o anel né?  Então as meninas, às vezes, quando formam elas ganham o anel de 
formatura. Né (?). 
AA – (?) (os alunos comentam ao mesmo tempo sobre o assunto) 
P  Tá olha só, o autor, ele decide iniciar a conversa falando da formação. Mas a intenção 
dele é falar do sistema educacional. Psiu! Nós vamos pensar agora, cês já estão sentados em 
grupo aí. Quem tá sozinho, por exemplo a Júlia, senta com ela aqui para ocês trabalharem 
juntas ou você vai para lá. Tanto faz. Cês vão trabalhar juntos para analisar American 
Educational System... (Fala escrevendo no quadro) and Brazilian Educational System, 
rigtht? ... 
 

Aula 01-06-2012 
 

Excerto 10 (A professora está discutindo com os alunos sobre as diferenças entre uma festa 
de graduação americana e uma brasileira.) 
P  O material ainda traz uma outra informação que é um ritual, sei lá, alguma coisa 
diferente que acontece nesse baile. Aqui no Brasil também tem uma coisa que é diferente. 
Normalmente não tem alguns presentes que as pessoas ganham nesse dia? 

 
Excerto 11 (A professora está tirando dúvidas individualmente enquanto os alunos realizam 
as atividades referentes  a unidade 2 (pag. 21)) 
A2 – Professora. 
P – Hum? 
A2 – A gente não vai conseguir fazer essa questão direito não, porque a gente nem sabe 
como é o sistema lá nos Estados Unidos. 
P – Ah, mas o que vocês vêem nos filmes aí? Lembra do Chris? É, tem algumas coisas que... 
Por isso que eu falei, agora a gente vai pensar mais nos filmes que a gente já viu e tal. Por 
isso que a gente vai discutir com os colegas aí. Porque às vezes um assistiu um filme, 
assistiu outro, tem gente que já foi pra lá, já visitou, estudou lá, já sabe como é que é (...) 
 
Excerto 12 (A professora está corrigindo as atividades referentes a unidade 2 (pag. 21)) 
P – (…)(Lendo no livro) Some courses require specific skills tests or auditions. Alguns 
cursos requerem habilidades específicas e audições. Tem isso? Aqui o cara fala que é... A, 
tá? O que vocês puseram aí? A or B or AB?  
A3 – AB 
P  AB? O livro aqui, o cara trouxe a resposta B, brazilian, mas vamos pensar que teste é 
esse?  
A7 – (?) 
P – Não! Vamos supor: eu vou entrar no ensino superior. Quais os cursos que além de fazer 
aquela primeira etapa, segunda etapa, eu tenho que fazer um teste de habilidade? Que faz 
antes? Antes daquela prova de vestibular. Por exemplo, eu vou estudar na UFOP. Aí eu faço 
aquela primeira prova geralzona, e depois vou para a segunda etapa, não é? Prova aberta no 
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curso? Existem alguns cursos que alem dessas duas provas, eu faço uma terceira prova que é 
a primeira. Que é a prova de habilidade específica. Quais os cursos que eu tenho que fazer 
essa prova aqui no Brasil? Fica uma banca lá na frente, eu venho e faço o que tenho que 
fazer. Ninguém sabe? O que que é uma audição? O que que é audição? Não, eu to entrando 
na graduação, não é mestrado não. Quero entrar no vestibular. Vamos imaginar curso de 
música. A primeira etapa do curso de música é uma audição. Você chega, pega seu 
instrumento e toca com uma banda. Aí eles vão analisar se você é um bom músico, se você 
tem capacidade pra entrar num curso superior de música. Se você quer fazer artes cênicas, 
você tem que ter talento pra fazer teatro. Não é qualquer um lá que vai fazer teatro. Então 
você tem a prova específica pra fazer teatro. Se você vai fazer dança, você chega lá, dança, 
dança, dança, e eles olham “essa tem habilidade”, tá? Artes plásticas, então se você estudar 
na (?), você chega lá e faz a prova de desenho. Aí eles te dão uma folha, colocam um objeto 
e fala “desenha”. Você vai ter que desenhar o objeto e eles vão olhar se você desenha com 
profundidade, né? Pra fazer artes plásticas, pra fazer desenho, pra fazer pintura. Você tem 
que fazer essa prova antes, e depois que vai fazer a prova de conteúdo. Tá? 
A1 –  (falando para outro colega) Engenharia, meu filho vc faz (?). 
P  Só que eu imagino que lá também deve ter isso, porque aqui o cara colocou só... A 
resposta que o autor traz, é no sistema brasileiro, mas eu imagino que lá também tem que ter 
essa audition, ok? Imagina, eu chego lá e falo assim “quero fazer artes plásticas”, eu não sei 
nem desenhar casinha. E aí? Acho que não tem como não, então a gente tem que pensar 
aqui. 
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ANEXO E – transcrição das aulas selecionadas 

 

Este anexo apresenta a transcrição de todas as aulas selecionadas. Durante  o processso de transcrição, 

foram utilizados os seguintes símbolos: 

P – professor 

A  aluno 

(?) – não foi possível entender a fala e/ou palavra 

AA – todos os alunos falam ao mesmo tempo 

 

Aulas do dia 17/05/2012 

Resumo: Nessas aulas a professora faz uma revisão da matéria será cobrada na prova.  Antes pedir para os 
alunos fazerem os exercícios do livro, a professora explica o tópico gramatical cobrado nos exercícios. 
Após a realização dos exercícios, a professora faz a correção oral com os alunos. Durante a correção, ela 
escreve as respostas no quadro e cria exemplos, quando necessário, para sanar dúvidas de alunos. 
Terminada a correção dos exercícios, a professora libera os alunos mais cedo. 

 

P Tá, para cada pessoa também eu vou ter uma forma diferente. Então para “I” I say “I have”, para 
“you”, I say “I have”, para “he, she, it” é? 

A1 has 

P has, that’s it! And the plural I say have. Qual que é a dúvida?  

A2 (?) 

P Aqui nos vimos... Pode falar... 

A1 O que significa that? 

P Você quer saber o que significa that?  

A1 é. 

A2 aqui! 

P Não tem nada haver com isso aqui. (apontando para o quadro) Ele serve para eu mostrar alguma coisa, 
por exemplo, eu quero mostrar este livro aqui. Tá aqui, pertinho de mim. Eu digo: “This book”, this book 
is brown, you see? Brown or beige… So, I say “this book”. Agora, lá naquela mesa tem um livro não 
tem? (aponta para a mesa) I say, “That book”, “aquele livro” alright?  

A2 Serve como “que” também. 

P Serve como “que” também, um pronome relativo. (escrevendo no quadro) Então, olha só: para 
demonstrar, para mostrar eu tenho THIS, THAT. OK?  

A1  Fessora? 

P Diga. 

A Eu, eu não vou fazer esse negócio não. Difícil. (?) valê ponto? 
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P Pois é. Aqui (aponta para as formas do verbo escritas no quadro) nos vimos isso isolado, num foi? Isso 
aqui nós vimos isolado, solto... fica sem sentido mesmo. Nós vamô vê aqui na pagina 129, exercício 8, 
que cê tem o contexto de uso. Tem uma pessoa se apresentando, né? Essa pessoa ela começa se 
apresentando falando a idade. Como é que ela fala a idade dela aí. 

A2 ééééé... 

P I’m o que? 

A1 I am sixteen years old. 

P I am sixteen years old. Ela esta se apresentando. O que vocês vão fazer nesse exercício oh, complete 
the text, it’s a test(?) text, introduction text. Eles estão se apresentando... Using the correct form of the 
verb “to be” and the verb “to have”. Então hora a pessoa vai estar falando o que ela é ou estar hora o que 
ela tem, quais os graus de parentesco que ela tem na família dela. Nossa intensão na unidade é falar de 
família né isso?! Então, nesse exercício vocês vão ter isso... and the first one, (apontando para o livro, que 
ela esta segurando) this one has been done as an exemple. Então, o primeiro já está pronto, não precisa 
fazer, percebe?! Os outros todos cês vão decidir se vai ser o verbo “to be” ou não, tá? Todos entenderam 
o que é para fazer nesse exercício? Quem já fez vai conferir com a informação lá (a professora aponta 
para o quadro) Eu vou passar todos os exercícios que vão ser feitos hoje e vou deixar lá no quadro alguma 
explicação pra ir ajudando. O próximo exercício que cês vão fazer está na página 157, pula pra lá! Não é 
pra fazer ainda não, é para ouvir as explicações primeiro. 

AA (conversa paralela) (00:03:04)  

A2 Fêssora,(?) isso vai cair na prova? 

P Vou pensar até o final da aula, porque hoje não vai dar tempo de fazer não. 

A1 ô, fêssora isso aqui vai cair na prova? 

P Isso é o que vai cair na prova. 

A2 – Mas da página 143 não vai cair não... (?) 

P – Gente, a unidade um todinha. 

A2 – Mas a... 

P   Ai você olha lá em cima. Tudo que for relacionado a unidade um. Do inicio do livro, do meio do livro 
e do fim do livro.  

A2 Ô professora não dá prova não, tem prova de matemática no mesmo dia. 

P Eu sei, normalmente é assim mesmo, normalmente vocês tem duas provas no mesmo dia,  

A1 não.... 

P uma as 8:00 e uma as 10:00.  

A Matemática e Inglês?!  

P Quê que tem? 

A3 Ah nãoo...ferra com a minha vida.. 

P ééé... a de todo mundo  

AA (conversa paralela entre os alunos) 00:04:16 

P 157 
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A2 todo? (?) 

P Não, 129 exercício 8. 157, marca aí exercícios 3. 

A1 Já fiz! 

P (Professora vai até o quadro) Que bom! Por que esse nós não corrigimos ainda. Então oh, page 
hundred e fifty seven exercise three. 

A2 já começei a fazer… 

P Que ótimo!! Let’s read the instructions here (segurando o livro). Number three, fill in the gaps with the 
possessive adjective. O que o possessive adjective? Pra quê que agente usa o possessive?  

A1 Posse. 

P Posse. Já indica, é um cognato. Num é, oh?! POSSESSIVE, POSSE. (escrevendo do quadro). 
Diferentemente deste daqui, que eu uso como sujeito. Para cada um desses daqui eu tenho um que indica 
posse. Mas eu tenho que pensar que posse sempre tem o substantivo na frente. Então por exemplo, vou 
falar de cabelo, vou falar de família, vou falar de carro. São coisas que agente fala que agente tem, num 
é? 

A4 I have a long hair.  

P Very good example! Me da um exemplo de família ai. (volta para o quadro) O Brian deu um exemplo 
“I have a long hair” 

A1 (?) 

P No exemplo do Brian “I have a long hair” Qual o o possessivo que eu uso para falar... O Brian falando 
em primeira pessoa. 

A3 My. 

P My. Ai como que vai ficar a frase se eu uso um adjetivo possessivo, my o que?  

A3 My hair is long.  

P (escrevendo no quadro) My hair is long. Muito bem. Então, olha so, cês percebem que eu usei um 
adjetivo possessivo com um substantivo? Então sempre o adjetivo possessivo tem um substantivo na 
frente. Ok?! Pra I eu tenho My, pra you eu tenho o que?  

A have! 

P Não. 

A3 You? Your? 

P Your. Let’s read (?) the pronunciation YOUR. Pra he? 

A3 His. 

P (escrevendo no quadro)his, pra ela? She? Qual vai ser o possessivo? 

A3 Her. 

P Her, hair é cabelo. Então como que fica o cabelo dela. 

A3 Her hair. 
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P Isso, her hair. E se for dela ou dela objeto. Por exemplo se eu quero falar assim, (aponta para uma 
cadeira) o pé dela é preto. Its leg is black. Its …Its porque é dela objeto e não pessoa. Então pra it vai ser 
its… vou continuar do lado de ca (escrevendo no quadro). Percebem que não tem apostolo separando? 
Porque é o possessivo, não é it is é its possessivo. Olha só o nosso, como é que vai ser?  

AAOUR  

POUR. De vocês. Seus?  

AA YOUR. 

P YOUR. Igualzinho essa daqui (aponta no quadro) não tem S não. E deles ou delas. 

AA He. 

P Their, isso mesmo! Então é essa informação que você vai usar para página 157 exercício 3. O próximo 
exercício que nos vamo fazer também é da página 158. Vamo lá. 

AA (conversa paralela) 00:08:24 

P 158 exercício é o...6. 

P   olha só no exercício 6. 

A1 Então, fessora..... 

P 158 6?  

A1 Na 129 é que número? 

A2 8! 

P 8. Tá lá no quadro,lá. Só o 8.  O resto já foi feito e corrigido.  

A3 – E a 9, fêssora? 

P  O seu tá em branco, cê tem que fazer tudo. 

A3 A nove a gente não fez não. 

A1 Como é que é? 

P  Então depois vocês fazem em casa.  

A3 Mais a 9 é difícil... 

P A 9 é difícil?  

A1 É difícil!  

A5 Não é não, não é não, Não é não.... (repete várias vezes) 

P Não conseguiu fazer não?! Então tá. Depois eu marco ela também. Mas, vamos fazer esses outros aqui 
primeiro. Depois a gente volta nele. 

P  Então olha só, number six let’s read the instructions.  

A1 (?) 

P Não, hundred and fifty eight exercise six, complete the sentence with the personal pronoun for the 
word in parentheses Então cês tem que usar… 
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AA (conversa paralela) 00:09:23 

P Sshhh…cês tem que completar as frases ai com o que? Com o personal pronoun, o que é o personal 
pronoun? 

AA Pronome pessoal. 

P Pronome pessoal, olha só, esse pronome pessoal nos já vimos um aqui oh (volta pra o quadro) esse, ele 
funciona pra que?  

AA Substitui o sujeito.  

P Substitui os nomes, mas em qual posição? 

AA Sujeito. 

P Sujeito, (apontando para os possessivos) esse daqui serve para substituir posse, o nome, olha só, a 
coisa possuída e quem ta possuindo. Só que, há um outro pronome pessoal que também é relacionado 
desse jeito I – MY , HE – HIS ... Que serve funcionando como objeto (escreve no quadro). Que é 
pronome objetivo, oblíquo. Né? 

A2 Fêssora... 

P Diz... 

A2 O que é meal? 

P Refeição, comida... e para cada um deles funcionando como objeto... onde geralmente, por exemplo, 
nas aulas de português lá... onde ... come que a gente localiza o objeto? Objeto direto, objeto indireto, eles 
ficam onde? 

A1 Na frase.  

P ele fica na frase, lógico!  

A1 No final da frase. 

A1 Depois do verbo. 

P Depois do verbo, né?  

A2 Pergunta a professora de português. 

P Em inglês é do mesmo jeito, ele vai vim depois do verbo. O sujeito geralmente vem antes do verbo, 
num é? E o objeto vem depois do verbo. Então como é que vai ser isso? Imagine o exemplo: “dei me o 
livro!” (volta para o quadro) Como é que é dar em inglês? 

A2 Give. 

P Give, né? 

A2 Você give. 

P Eu peço para vocês, “me dê o livre” ou “dême o livro”. (escrevendo no quadro) “Give the book”, aqui 
oh (apontando para a frase), nesta posição, depois do verbo eu não posso usar I, “Give I the book”... Eu 
tenho um pronome pra isso, pra ficar depois do verbo, no caso depois do verbo oblíquo vai ser “me”, se 
for primeira pessoa... 

A3 E se for segunda pessoa?  

P Se for segunda pessoa “you”. Se for terceira pessoa ela, como é que vai ser?  
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A4 She 

P “She” se tiver sujeito, se tiver objeto é “her”. Então “dê a ela o livro” (apontando para o quadro) “give 
her the book”. Se for pra ele “give him the book” . Vamo pensar em um outro exemplo “Vou ao cinema 
hoje”, bacana né?     

AA (conversa paralela) 00:12:46 

P “Meus alunos irão comigo” esse comigo, with me ... e você “irá conosco?”  

A2 com nois... 

P Esse conosco... com nois né? (risos) conosco, agente não fala com nois, se falássemos com nois seria 
“with we”, mas como é conosco agente usa o oblíquo, não é assim? Então (voltando para o quadro, 
escreve) “My students are going with me” comigo, oh... o comigo usa o oblíquo, num é depois do verbo? 
E você irá conosco? 

A2 Vou pedir pra minha mãe fêssora... 

P ela vai adorar(?)... “Are you going with us?” Então oh, esse nós como oblíquo é “us”, se for objeto eles 
, se for no plural “you” e com eles, a eles,”them”. Ok? Então para cada pessoa tem um específico. Então 
vai ser (apontando no quadro) “ Me You Him – Her ..a ele...a ela..It – Us – You  e Them”.  

A2 Era pra ter escrito tudo? 

P Não, não era para ter escrito tudo não, mas alguns vc tinha que escrever. 

A2 (?) fêssora, o oito é do capitulo 2 e nos não aprendemos sobre o capitulo dois não... 

A ah, também acho... 

P (balança a cabeça concordando)  

A2 Eu acho que você deveria dar ponto extra pra todo mundo. 

P E eu acho que eu não tinha que dar nenhum ponto... 

A1 Com certeza... 

A3 Eu acho que você deveria me dar 0,2. Você pode dar ponto ae... 

A4 (?) 00:15:01 

P Esse é o exercício da 158 né? Na 159.. 

A2 Tem mais? 

P Tem mais...È o exercício 8, que já tem informação no quadro. (Escrevendo no quadro) Página 159 
exercício 8, quê que é o exercício da página 158, complete the sentence with the correct form of” be” and 
“have” é a mesma coisa desse da 129 Ok?! Verb to be and verb to have.  

A2 Professora, como é que faz a 5? Porque a 5 eu não estou conseguindo fazer. 

P Qual que é a 5? 

A4 ééé..a do exercício 8. 

P Do exercício 8, você não conseguiu fazer o 5?  

A é.  
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P Você pensa que você esta perguntando na primeira pessoa “eu”. (lendo a frase no livro)”The only one 
who has never been to an airplane”, então, “eu sou o unico que nunca...éé.. viajou de avião.   

A4  Mas o “I”  já tá aqui. 

P Só ta o “I” ta faltando algum ai... Para eu falar  “eu sou” o que que está faltando ai? Hum? 

A4 I. 

P “I” já esta aí, o quê que esta faltando? 

A4 “am!” 

P É. Só falta ele.  Agora, por que que cê tá confundindo aí? Tá invertido, num tá? (virase para a turma 
toda e pergunta:) Quando é que o verbo to be aparece invertido com o sujeito? 

A3 Frase interrogativa. 

P– Isso. Frase interrogativa. Quando a gente tá perguntando, tem que inverter, Talvez por isso você não 
conseguiu identificar.  

A1 (?) 

P– Hum hum. Am I....? É uma frase estranha, pouco usada, né?. Porque normalmente a gente não faz esse 
tipo de pergunta. Você usa isso quando você tá pensando algo... tá? Então, olha só, agora eu vou dar 15 
minutos... 

A3 A 8 é a mesma coisa?  

P É aquela lá, a 8 é a mesma coisa da 129, é o mesmo assunto, tá bom? Então olha só, esses assuntos já 
foram falados aqui na sala, acho que todo mundo vai fazer ai, fichinha 

P (?) there are..to be.. 

A1 (?)  

P Então, agora vocês podem voltar a fazer todos os exercícios. 

A O exercício é para entregar? 

P oi? 

A4 O exercício é para entregar? 

P Não precisa. Já acabou tudo? 

A4 Não ainda falta a 8. 

P Então vai fazer a 8, se tiver dúvida vai perguntando.  

AA (conversa paralela enquanto fazem o exercício) 00:18:04 

P A dúvida da colega pode ser sua dúvida também, o exercício 6 eu tenho que usar tudo o pronome 
oblíquo? Não! Se tiver na posição do sujeito eu uso esses (aponta para o quadro) se tiver depois do verbo, 
completando o sentido dele é esse aqui (aponta para o quadro). E essa que é a sacada, você tem que 
observar se está antes ou depois do verbo. Deixa eu por essa observação aqui ( escreve no quadro). 

AA (conversa paralela) 00:19:00 

P Agora vamos ver o uso ai se está de acordo com os exemplos que foram dados. Qual que é a dúvida 
moça? 
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A1 (?)  

P A tá, você vai olhar a posição dele.  

AA (conversa paralela enquanto os alunos fazem os exercícios e a professora tira dúvidas 
individualmente) 00:19:29 

P No segundo bimestre se você sem livro aqui... O quê que eu posso fazer com ele no segundo bimestre 
se chegar sem livro aqui? 

A2 Dá um chute nele (risos)... Mentira... 

P Posso por ele de castigo... Vou dar um corretivo pedagógico nele...  

AA (?) (alunos falando ao mesmo tempo) 00:22:24 

P Vamo concentrando ai... 

A1 (faz uma pergunta) (?) 

P Se ta na posição de sujeito ou se ta na posição de objeto, tem que decidir ta?  

A2 Qual é o assunto da segunda unidade? 

P Segundo capítulo é filme e cinema, no geral. 

A1 Oh, fêssora. me ajuda aqui. 

P Gente concentra. (?) 

AA (?)(alunos falando ao mesmo tempo) 00:25:00 

P Gente olha só, tá tendo muito conversa paralela e esta atrapalhando quem está trabalhando. Então olha 
só, que não tá trabalhando e quer bater papo vai ali no o corredor bater papo, porque não tá tendo aula na 
outra sala e não vai atrapalhar porque aqui dentro tá atrapalhando. Então concentra nos exercícios, se tá 
tendo dúvida pergunta ao colega do lado, me pergunta, pergunta a Jaciara... Ta bom?  

A1 Fêssora! 

A1 Fêssora! Me ajuda! 

P (segue em direção a mesa do aluno). Antes do verbo agente usa os daquela coluna lá (aponta para o 
quadro) o sujeito, depois do verbo usa as de cá (aponta no quadro) objeto. 

AA (?) (alunos falando ao mesmo tempo) 00:28:50 

P Como é que eu chamo hein gente? (?), Prazer viu?  

A1 Por que? 

P Porque eu ouvi alguém falando “Como é que ela chama hein?”... 

A2 É ¨A7 (fala o nome da aluna) 

A Fêssora! 

P Oh, logo a A7, eu sei o nome da A7 e ela não sabe o meu nome.  

AA (conversa paralela enquanto fazem os exercícios) 00:30:02 

P Pera ai pessoal... 
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A2 Fêssora vou beber água. 

P (Professora balança a cabeça enquanto tira a dúvida de um aluno). Oh moçada, terminaram?  

AA Não Fêssora. 

A3 Aqui, tem as ultima aqui fêssora...olha aqui. 

P Nós vamos corrigir no quadro, ai, agente corrigi juntos. Tenho que tirar as dúvidas... 

A4 O professora, pegou meu livro ali oh! 

AA (?) (alunos falando ao mesmo tempo) 00:32:50 

P (?) è você mesmo de vermelho, para de passear. Então senta para ajudar, você fica transando pela 
sala... Cês tão falando de mais é porque já acabou. (Professora volta para a frente da sala). 

A4 Cabo, não fêssora. 

P 129, hundred and twenty nine.  

A1 Não fêssora é página 31 né? 

P Hundred and twenty nine, exercise eight. Hundred and twenty nine, exercise 8 (escrevendo no quadro). 
We have a text which we have to complete with the verb to be or verb to have. I’m going to read the 
text… you are going to tell me if it is verb “to be” if it is “have”… And after that you are going to tell me 
what is the text about. Então vamo vê lá… The first one is done, “I’m sixteen years old” (escreve no 
quadro). (fazendo a correção do exercício) “I______ two younger brothers.”  

A2 É a outra né não?! 

P (aponta no livro) 

A1 Have 

P So, “I have… two younger brothers.” “They…” 

AA is. 

P They o que? 

AA is. 

A1 Are. 

P Are.. They não é plural... Olha aqui... 

AA aaa... é are. 

P “They are twins”. O quê que são twins?  

A1 São...sinais.. 

P Lembra da (?) que tinham two sets of twins? Sarah and Sasha... Saymon e Sam… Num é? Eles não 
tinham two sets of twins? Então a mulher...oh..She was pregnant and she has two babies, Sarah and 
Sasha. After that she was pregnant again… Saymon and Sam. Então, o quê que ela teve?  

A2 Teve dois filhos. 

P Quando tem dois de uma vez é o que?  
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AA Gêmeos. 

P Gêmeos, twins. Então, she had two sets of twins, ok? Esse aqui oh (apontando para o exercícios no 
livro), são quantos twins? 

A1 São dois. 

P São dois. Two younger brothers, and they are twins. Ai, ela fala, twins run in my family. È uma coisa 
de família, né? Ai, ela vai explicar porque é coisa de família. “My mother has (escreve no quadro) a twin 
brother”... “has” porque é mother, she. “She has a twin brother, and my grandfather and his brother… 

AA are. 

P are… identical twins”… “We… 

A1 have 

P Então, nesse ai, quem colocou “have”?  

AA Eu... 

P Teve alguém que colocou “are”? 

AA Eu.. 

P (escreve as duas resposta no quadro) também ta certo, porque se eu falar “We have a large family” ou 
“We are a large family” da o mesmo sentido não da? “Temos uma grande família” ou “Somos uma 
grande família” então qualquer um dos dois tá certo. “We are a very large family that has (escreve no 
quadro) spread all over the world”… Então é uma família que o que, se espalhou no mundo... Has spread 
around the world.  

A2 Fêssora ? 

P Diga? 

A2 O quê que é seldom? 

P Raramente. Continuando, “ I... mesmo exercício... I o que? I have two cousins in the USA they…” 

AA Are. 

P “are both doctors. I also…” 

AA have… 

P “have an aunt and uncle who…”? 

AA  Are. 

AA is. 

P “are in Spain.” Por que que não pode ser “is”? Porque é uncle e aunt, é o tio e a tia, são dois, plural. 
Então não pode ser “is”, perceberam? Então “an uncle and an aunt who are in Spain and my dad’s cousin 
lives in Lisban. They always ask me… Ai vem a pergunta… When…” 

A3 Are. 

P isso, “when are you going to visit us? When I…?” 

A2 Am. 
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P “ am eighteen.” Então sempre que eu falar de idade eu vou usar o verbo to be, ok? Tá, ai vocês 
acabaram de ler esse texto, qual é o assunto do texto? 

A1 fala sobre a família do cara. 

P Fala sobre a família do cara. Tá, ai eu quero perguntar especificamente o quê que fala sobre a família 
do cara? O que vocês colocaram? 

A2 A família dele tem muitos parentes que moram em lugares diferentes e tem esse negocio de gêmeos 
que veio de geração a geração... 

P Isso mesmo... e esses são os aspectos importantes, tá bom? Então sempre que agente fizer uma 
atividade, agente tem que tentar entender o que importa é o contexto que ele está querendo mostrar, tá?  

AA (conversa paralela entre os alunos) 00:39:53 

P Ok?! Next one... page hundred... fifty seven, exercise three… Eu tenho que começar a falar inglês para 
vocês irem acostumando... English, portuguese ... vamos fazer um switch. Let see here, exercise three... 
Fill in the gaps with the possessives… vocês estão falando alto de mais… só eu que posso falar alto... 
sshh 

AA (conversa paralela entre os alunos) 00:40:48 

P Eu to aqui num esforço danado pra todo mundo ouvir, e a outra batendo papo, dando risadas no 
telefone... Outra olha no celular, bate foto... não sossega... Então olha só... shhh... já brincamos, agora 
volta ao normal. Neste exercício vamos usar esses daqui (aponta no quadro), de acordo com quem? De 
acordo com o sujeito, ok? So, lets read the (?). Cês vão perceber que cada sentença tem um contexto 
diferente, uma atrás não tem relação com a outra. Number one, “We don’t know what happened to the 
teacher”, então o contexto é qual?  

A2 O quê que cê falô? 

P Qual que é o contexto da numero um? O quê que o camarada tá querendo dizer quando ele fala “We 
don’t know what happened to the teacher.” 

A2 Onde cê ta vendo isso? 

P Tô lendo no exercício 3 página 157... 

A3 Nós não sabemos o que aconteceu com a professora... 

P Não sabemos o que aconteceu com o professor... ai ele fala.. 

A morreu... 

P Morreu... (risos) Vamos ver, o 1 ai, vocês completaram com o que ai?  

A1 My. 

A com “nosso”. 

P Our, a nossa o que? classroom is locked. A nossa sala ta o que? (vai até a porta e fecha) locked.  

A4 Fêssora! 

P Diga! 

A5 No inglês tem gírias? 

P Tem gírias, da mesma forma que nos temos gírias de diferentes regiões... vocês baixa lá no youtube 
notícias, quando eles estão entrevistando as pessoas nas ruas que cês vão perceber o que ele acabou de 
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falar... He do ou invés de he does, essa regrinha que agente aprende do S, passado dos verbos regulares e 
irregulares... Cês vão perceber que até passado de verbos irregulares eles usam –ed do mesmo jeito, que 
informalmente agente fala “vou pegar ônus”... vocês falam vou pegar o ônibus?  

A5 não...(?) 

P então, isso é língua, língua é viva... acontece que muda todos os dais... 

A2 Igual falar vou pegar um PF... 

P É, vou pegar um PF... e agora... se vier alguém de fora eles não vão entender... a mesma coisa pode 
acontecer com agente, de alguém falar algo parecido ao pegar um PF e a pessoa não entende. Tem um 
caso que o pessoal conta, que tava um grupo de estrangeiros, num tem essas visitas que eles fazem nas 
favelas?... ai todo mundo saiu correndo pra ver o presunto... Quê que é o presunto aqui? Fulano foi ali pra 
ver o presunto... 

A2 Sei lá... 

P Tá vendo nem cês sabem ... Quê que é o presunto? 

A3 Alguém morto. 

P Alguém que morreu, presunto... ocês não sabiam que “ver o presunto” era ver gente morta... a maioria 
de vocês não entenderam, agora se vocês não entenderam, imagina os grigos? O grigo tava esperando sei 
la um saquinho de presunto lá... 

A4 Conhecer favelas? 

P Muita gente que vem de fora vem para conhecer as favelas, não é que ele vai lá pra vê gente morta, na 
situação, havia morrido alguém e todo mundo correu pra ver o presunto...”vamo ver o presunto”...”vamo 
ver o presunto”... E foram todos correndo sem entender o que era o presunto... Se vocês que são 
brasileiros não entenderam o presunto, imagina alguém de fora? A mesma coisa acontece quando agente 
chega lá, né?  

A4 (?) 

P Shhh... Maritacas...Shhh... 

A4 (?) 

P Quê que é maritaca?  

A3 Maritaca é um bicho que fala muito. 

P Pois é, então voltando aqui, number two, “Sarah is cooking dinner”, então a Sarah tá lá na cozinha 
cooking dinner... “_____ favorite meal... Favorite food ... is chicken and pasta.” Só que nós estamos 
falando da Sarah, não é de nós. 

A3 herrr. 

P Her. Isso mesmo só que a pronuncia é HER... Hair é cabelo. 

A1 Ô fêssora, o que significa?  

P Dela. Então ela tava fazendo o jantar, o prato predileto dela é o que? 

A1 Frango com macarrão. 

P Macarrão com frango. Number three...PSIU... “ The boys are not playing soccer… are not playing 
football” Porque que eles não estão jogando bola? Quê que aconteceu? 
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A1 Porque a bola furô! 

P Não furo não... “went over the neighbor’s fence”… ela caiu onde oh! On the fence. 

A no varal? 

P (vai ao quadro desenhar) This is the fence, people. Jardim da aqui, the garden (mostra no desenho). 
This one around is the fence... 

AA A cerca. 

P A cerca, isso mesmo. Over the fence, a bolo de quem que “over the fence”? 

A2 dos muleques lá... 

P Qual o pronome ai? Qual o pronome adequado? 

A Their. 

P Their isso mesmo! “Their ball went over the neighbor’s fance”. 

A2 Their significa deles? 

P Their significa deles...isso mesmo. “The dog is eating food at the kitchen door.” O cachorro ta 
comendo o que? 

A3 Um cachorro quente!  

P Não é cachorro quente que ele tá comendo não... 

A3 Ele tá comendo a porta? 

P Vocês preencheram com qual pronome primeiro? 

A1 Its. 

P Its, porque ele tava comendo a comida dele, ok?... ele tava comendo a comida dele, “Its food”. Onde 
que ele tava comendo a comida dele? 

A1 Na porta da cozinha. 

P Na porta da cozinha, Ok? Kitchen door... ai não é frango não, quem leu ai é diferente KITCHEN e 
CHICKEN. Olha lá no exercício dois, é chicken e cozinha é Kitchen, a pronúncia é diferente. Number 
five is about Spencer, Spencer is a boy’s name, he is a boy ok? “Spencer is going with his girlfriend 
tonight… going out”  Vai sair com a namorada de quem?  

AA Dele. 

P Dele. Então, qual possessive que é?  

AA His. 

P “His girlfriend.” “I’m going to bring ____CD player to the party.” My... number seven, “Are you 
spending the weekend with…?” 

AA Your. 

P Your sister. Ok? Now, hundred and fifty eight, exercise six.  

AA (conversa paralela entre os alunos) 00:50:48 
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P Eu pedi, esse e esse (aponta no quadro). 

A1 Vai cai tudo? 

P Vaiii...Tudo relacionado a unidade 1.  

AA (muitos alunos falando ao mesmo tempo) 

P Tá,olha só... nossa prova está fácil, tranquila, ela tem três textos para ler... são três textos 
pequenininhos, tem atividade igual agente ta fazendo, tem atividade de uso dos pronomes... ta bom? Tá 
bem tranquila... 

A1 (?) 

P Você vai lendo as dicas e montando a árvore de família. 

A1 A gente vai poder responder em português de novo? 

P Tem algumas coisas que você vai ter que responder em português. Vão ver o próximo. Nesse exercício 
moçada... PSIUU... vocês tinham que trabalhar com essas duas colunas (aponto no quadro). Se o pronome 
solicitado tivesse depois do verbo... 

A6 Pronome oblíquo  

P completando o sentido do verbo, esse daqui (aponta no quadro). Se fosse funcionando como sujeito 
esses daqui do cantinho (aponta no quadro). Tá? Então vamos ver a história ai. Nesse aí também não é um 
texto éé que fala sobre o mesmo tema não. São frases isoladas. Então cê tinha que entender cada contexto 
separado, né? Quando é assim é mais complicado. Tá tudo isolado. 

A1 Aí é foda... 

P – É. Isso mesmo. Vão vê lá, number one we have “Katrina likes football”  

A4 She. 

P Para substituir Katrina... 

AA She... 

P She. “Have you seen my book?”, para substituir “my book” 

AA It. 

P It, “Have you seen it?”… “ My family and I are going on vacation tonight.”  

AA We are going. 

P Number four, “Our parents want my sister and I to go to university, after my sister and I finish high 
school.” O primeiro ai é qual? 

AA They. 

P They, nossos pais eles. Eles querem que quem? 

AA Nós. 

P Nós... us ou we? 

AA Us. 

P Us porque tá depois do verbo... e depois, o próximo nós vai ser o que? 
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AA We. 

P We, porque? Porque está antes do verbo finish... Shhshh. Number five, “I will send you a text later, I 
can’t send you a text now.” Cês puseram o que no 5? 

AA It. 

P It. “Eu não posso envialo agora.” “She said she would give me the documents later.”  

AA It. 

P Olha só, “ela disse que me entregaria os documentos.”  

AA Entregaria eles. 

P Entregaria eles, então vai ser o que? 

AA eles. 

P Eles é o que? 

AA Their... 

AA His...his...hiss 

P Eles é they, mas tem que escrever their não, tem que escrever them. Olha pra cá (aponta no quadro) é o 
oblíquo de they... esse daqui (aponta no quadro) é posse, deles. “My friend told Catrina and I a very funny 
joke this morning.” O quê que cês substituiram Catrina and I? 

AA Us. 

P Us porque ta depois do verbo. Então “ Meu amigo contounos uma piada engraçada essa manhã.” 
“Pedro told me that Pedro likes Catrina a lot.”    

A2 O primeiro Pedro é he e o segundo Pedro é (?). 

P O primeiro Pedro é he e o segundo Pedro é o que? 

A2 His. 

P Não. 

AAA He. 

P He também, esta antes de likes. Ele diz que gosta de quem?  

AA Her. 

P Her.  

A1 Ah fêssora eu vou tirar zero.. 

P “Our mom thought my brother and I how to speak French.” Our mom… 

A1 (?) 

P Our mother… My brother and I é us.Então nos ensinou… “Mamãe nos ensinou a falar francês.” 

A2 Vai cair assim na prova? 

P é... “Ela vem de Quebec.” Qual que é ela ai? 
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AA She. 

P Isso mesmo... 

A1 A fêssora essa 6 é difícil... 

P Essa 6 é difícil, por isso que eu pedi para fazer aqui. 

A2 Ô fêssora... 

P Oi? 

A2 Da visto no meu dever aqui... 

A4 Ela vai dar ponto extra pra todo mundo. 

P Vou pensar no caso de vocês (risos)...Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou dar esse ponto extra 
uma aula depois da prova em bloco, aquela aula que todo mundo fica destruído. 

AA (todos falando ao mesmo tempo) 00:57:22 

P Aquela semana depois da prova em bloco, que ta todo mundo destruído eu dou aula... 

A2 Eu vou ficar bem feliz... 

P Isso mesmo... Jaciara, isso é porque você não viu o terceiro e o quarto bimestre, terceiro e quarto 
bimestre esse povo ta surtando... Vamos para o próximo, 159 exercício 8, facílimo. 

A1 Também acho. 

P Esse foi fácil. “My name...” 

AA is. 

P “is Joe.” “My name is Joe.” Number two? 

AA How are you? 

AA How are you?  

P E se cair na prova e eu perguntar “How are you?” O quê que cês respondem?  

AA I’m fine thanks, and you? 

P I’m tired. 

AA O que é tired? 

P Tired é cansada. Number three, “ Brazil____a population of around…190 milhões? É isso?”  

AA Isso. 

P a hundred and ninety million. Então Brasil o que? 

AA Have. 

P Has, Brasil num é terceira pessoa? 

A1 Brasil é it. 

P Isso, então tem que ser has. 



129 
 

A1 (?) 

P Brasil é it. “Carla and Rachel...?” 

AA Have. 

P “Have a lot of talent.” “They…?” 

AA Are. 

P “ They are excellent dancers.” Number five, “ __The only one who has never been in an airplane?” Oh, 
“Eu sou o unico, unica que nunca andou de avião?” 

AA Am. 

P Am. 

A3 Mas, pra pergunta eu não uso o verbo auxiliar? 

P verbo to be é verbo auxiliar. Do e Does...Shhh... A pergunta é importante, do e does eu uso com 
qualquê outro verbo que não seja auxiliar, o verbo to be para fazer a interrogativa não é só inverter? Ele é 
um verbo auxiliar, então não precisa de um verbo auxiliar. 

A3 Mas o que significa? 

P Ser ou estar. Eu sou, só que você está perguntando, é por isso que inverte. Six, “The goverment ...?” 

AA Is. 

P “Is disgusting a possibility of a physical reform.” Vamo lá...“O governo está discutindo a possibilidade 
de uma reforma física.” And the last one “There ...?” 

AA Are 

P Protesting the architecture in Brasilia. Arquitetura, singular ou plural?  

AA Pluraaall. 

AA Singular. 

P Singular. A arquitetura… então vai se is ou are? 

A1 iss... 

P Então olha só... “There is” singular, “there are” plural. 

A4 Fêssoraa… ééé...traduz a cinco ai, por favor? 

P (?) 

A4 Fêssora, a 9 da 129 eu não consegui fazer. 

P Ah não, essa dai é da unidade dois. É porque ela é da unidade dois. Ela perguntou, porque ela não 
conseguiu fazer a 9 da 129 é porque ela é da unidade dois ainda, tá? Então olha só... 

AA (?) (alunos falando ao mesmo tempo) 

P Eu esqueci da 8 e da 9, desculpa, vamos lá... “Brazil____ some of the most beautiful beaches in the 
country.”  

AA Is. 
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AA Are. 

P Num é Brazil? 

AA IS. 

AA ARE. 

P não é nem “is” e nem “are”...è has.Ohh..sshhhshh... (aponta no quadro) it has... beautiful beaches… 
lindas praias. 

A4 Onde vc ta fêssora? 

P No mesmo exercício que eu tava, é que eu esqueci da 8 e da 9. Eu esqueci de corrigir esses daqui. 
Nove... “We____ the first to arrive.” Os primeiros a chegar... 

A1 have. 

P Não é have não.  

AA Are. 

P “Somos os primeiros a chegar” and “ I don’t...?” 

AA Have. 

P “Have, any brothers or sisters.”  

A Cabô fêssora? 

P Terminou, estudem bastante para a prova. Alguém tem dúvida? Espera aí, que eu tenho que fazer 
chamada, se não eu vou dar falta aqui.  

(A professroa faz a chamada enquanto os alunos vão guardando o material. A medida em que respondem 
os alunos vão saído da sala. Não esperam a professora terminar com a chamada.) 

 

Aulas do dia 31/05/2012  

Resumo das aulas: Nessas aulas a professora entrega e faz a correção oral da prova bimestral com os 
alunos. Durante a correção ele vai lendo as questões, explicando as repostas corretas e comentando 
algumas respostas consideradas erradas. Terminada a correção ela faz a conferência das notas lançadas 
no sistema mostrando sua folha de anotação para os alunos. As notas somadas erradas são conferidas 
junto dos alunos. Após correção, a professora inicia a unidade 2 do livro com a turma e faz algumas 
atividades referentes à essa unidade com os alunos. 

(A professora está fazendo a correção da prova bimestral enquanto alguns alunos conversam 
paralelamente:) 

P – Continuando, number two. Tá lá assim oh: Rita is under. O quê que é under, hein? 

A1 – (?). 

P  Abaixo. Psiu! (chama a atenção da turma que está conversando) Under significa abaixo, não é isso? 
Então, Rita is under thirty years old. Então a idade dela é o que? É abaixo de 30 porque ela tem 25. Aí 
teve gente que escreveu: professora, a senhora deu a opção errada, a opção deveria ser 25 anos, né? Letra 
b. 

A1 – É  fessora. 
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P  She isn’t, o quê? American 

A2 – American. 

P – Ela não é americana. Ela fala: I’m not American. I’m Brazilian. 

A1 – Eu ia marcar Brazilian. 

P – Her favorite person is… 

A1  her mother. 

P – Her mother. Ãhhh. Her favorite sports are swimming and tennis. Esse era só olhar. Tava a frase 
certinha lá. Iguazinho lá. 

A1 – Essa prova tava difícil, véio. 

P – Her favorite singer is a Diane Crow. Então, todas essas últimas aí, era só escanear; olhar lá no texto 
que a resposta tava lá. Facinho... A mais difícil era essa questão aí agora, Oh. Eu vou falar as respostas, 
depois eu leio o texto para vocês verem como que ficou o texto. Essa questão foi feita na sala de aula. 

A2 – Foi fessora. Tava no livro. 

P – Fiz na sala de aula, corrigi na sala. 

A3 – eu vi isso 

P – Pois é. Então a primeira opção: Am... Pchiiiiu! Acompanha aí. Escuta! Primeira am, segunda have, 
terceira are, quarta  

A2 – Como que eu errei a quarta... 

P – Escuta! Has, cinco are, seis pode ser are e pode ser have. 

A4 Cê deu errado na minha prova aqui.  

A3 – Então segura aí. 

P – Então ou are ou have. A sete has, a oito have, a nove are, a dez have, onze are, doze are, treze am. 
Agora escuta o texto como ficou… I am sixteen years old. I have two young brothers. Younger brothers.  
They are twins. Twins run in our family. My mother has a twin brother. And my grandfather and his 
brother are identical twins. O quê que é twins? 

A1 – Gêmios 

P Gêmios. Isso mesmo. Pode ser: we are a very large family ou we have a very large family that has 
spread over the world. I have two cousins in the USA. They are both doctors. I also have an aunt and 
uncle who are in Spain and my  dad’s cousin lives in Lisbon. They always ask me: when are you going to 
come and visit us? When I am eighteen, Im’ going to visit them all. I can’t wait! Ficou desse jeito o texto. 
Depois o outro exercício, também foi muito fácil porque eu pedi pra... complete the sentences with 
possessive determiner. 

A3 – (?) 

P – Era o possessivo e eu já dei o possessivo na ordem. Vocês viram aí? Pra I, pra your, pra,  né? Tava na 
ordem certinha I my, your, you your, né? Então era só olhar o sujeito... 

A3 – E a gente (?) 

A4 – A letra b era qual professora? 
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P – Vou ler pra vocês. Então era só ler e ir colocando, tá? 

A2 – Professora! A primeira nota que eu tirei era 18 por que agora eu tirei 19? 

P – Então, ó: Hi! I’m a doctor. My name is Phil. Number two, não letra b, they are doctors. Então se o 
sujeito é they, o possessivo: their, ok? Tirou a dúvida aí porque que é their? Então their favorite film is 
Star Wars. He’s French but his wife is English. We are Russian. Our name’s Olga and Nathalia. She’s a 
waitress. Her favorite food is pasta. Então ficou: my, their, is, our e her. Então de acordo... o próximo 
exercício de acordo com as dicas, cê tinha que preencher a árvore de família. Teve gente que pegou isso 
aqui e enumerou a 1ª coluna de acordo com a 2ª. 

A2 e A1: (?) 

P – Olha só, moçada: Se fosse, pchiu, pra relacionar a 1ª coluna com a 2ª, ia ter número na primeira e na 
segunda ia ter parênteses, né? Ligou num com outro. 

A3 – Professsora, achei que ééé era do outro jeito.  

A2 – Eu também. 

P – Tá, vai conferindo aí, porque pode ter alguma coisa corrigida errada. Então olha só: Wendy’s husband 
is Carl. (lendo e mostrando na prova) A gente tem a Wendy. Lembra na árvore de família? Pchiiiu! Como 
é que representa que uma pessoa é casa numa árvore de família? 

A1 – (?) 

P – Isso! Uma do lado da outra com tracinho. Lembra? Ligando um ao outro. Então, aqui do lado da 
Wendy tinha que colocar o Carl. Eu considerei, teve gente que colocou o Carl aqui em outro lugar. Eu até 
tentei considerar. Mas o certo seria o Carl ficar aqui, casado com a Wendy, né? 

A3 – Eu achei que o Carl era mulher. 

P – Bill is married. Esta pista aqui neste momento não ajuda ainda. Por quê? Olha só. (mostrando a figura 
que está na prova para os alunos). Aqui a gente tem uma ligação de casamento. Aqui em cima também, 
não é? Então, o Bill só poderia entrar aqui, mas a gente não saberia a onde. Ou aqui ou aqui. Entenderam? 
Então quando fala: Bill is married, ele só pode estar aqui porque tem o tracinho ligando. Depois cês tem: 
Greg has one uncle. Então, Greg tem tio. Então, onde é que vai estabelecer relação de tio aqui? 

A4 Embaixo 

P  Só embaixo. Só embaixo porque aqui é relação de irmão, né? Então, só poderia ser aqui embaixo. 
Então, tinha que colocar o Greg em algum lugar aqui embaixo. Depois fala: Carl has one brother. Então ó, 
Carl é casado com Wendy e ele tem um irmão. Então esse irmão teria que entrar aqui, obrigatoriamente. 
Nancy is Greg’s grandmother. Então oh, se o Greg está aqui, a grandmother só pode estar aqui. Então a 
Nancy vai ser ligada com o Bill. 

A4 – Aonde? 

P – Aqui em cima. Ok? 

A4 – Hã hã 

P – Depois cês tinham: Lora, Lora’s aunt is Beverly. Se a tia de Lora is Beverly. Onde que vai entrar a 
Beverly? Só pode ser aqui. Porque ela vai ser tia de alguém que tá aqui em baixo, tá? Então a gente já vai 
preencher Lora. 

A4 – (?) 

P –A Lora aqui junto com Greg e a Beverly, aqui com os tios. 

A4 – (?) 
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P – Só aqui ó, lendo essas informações a gente já tinha a árvore pronta. 

A5 – Não! Faltava o Mark. 

P – É faltava o Mark que a gente vê o nome dele depois.  

A5 – Ah mais… 

P – É, então depois. Bil and Nancy have to grandchildren. Então, já tá o Bill e Nancy preenchido. Tem 
aqui os dois grandchildren. Já tá preenchidos. Aí ó, vem o outro, Mark has a brother and a sister. Então, 
era só chegar aqui ó, por o Mark aqui no meio e tem a Beverly e o Carl. Então, chegando na 8 já tinha 
tudo pronto. Ok? Carl is married, married to Wendy. Lora is Greg’s sister. Então a Lora é irmã do Greg, 
só pra confirmar, né?. Mark is Lora’s uncle. Então, Mark tá aqui tio da Lora. Beverly has two brothers. 
Então a Beverly tá aqui. Dois irmãos Mark and Carl. Greg is Lora’s brother. Tá os dois aqui. Beverly’s 
mother is marry to Bill. Que é a Nancy casada com Bill. E Bill is Lorra’s grandfather. Ok? Então, éé... da 
9 em diante era só para conferir se o que você fez tava certo e muita gente teve problema aí, né? Então, o 
número de acertos multiplicado por 0,3, aí. Aí cês tem a nota de vocês. 

A5 Professora a minha tá errado. 

P – Agora, eu vou passar rapidamente. Eu já lancei a nota lá no sistema. (...) Tem uma nota aqui que eu 
vou ter que alterar, né? 

A3 – Professora! Por que que eu tirei 9,8 num negocio lá valendo 10 e 9,9 numa prova e eu fiquei com 18 
no sistema? 

P – Você é o?  Vc é quem? 

A3 – Eu sou o A6. 

P – A6? Você tirou 18,3. Cê tirou 9,9;  5,0 e 4,8. Então, 9,9 e 9,8. 

A3 Dá 18 não. Dá 19,6. 

A4 (?) 

P – Então tá somado errado, tá. O seu caso é qual? 

AA e P – (?) 

(A professora começa a tirar dúvidas individuais dos alunos sobre a correção da prova e as notas. 
Enquanto isso, muitos alunos conversam paralelamente também sobre o mesmo assunto. A professora faz 
a conferencia das notas em sua mesa e corrige as notas que por ventura foram somadas erradas. Os alunos 
continuam conversando.) [00:10:11 – 00:14:08] 

P – Agora, presta atenção, pssssiu! Chiiii! A nota já está no sistema. Senta lá. Eu vou olhar. Eu vou passar 
as notas, tá? Essas notas que eu coloquei a lápis aqui são as notas que estão erradas, são as notas que eu 
vou mexer lá, tá? Então, não adianta pegar a caneta. Ontem, eu passei a nota aqui e um espírito de porco 
veio e alterou a nota.  

A5   ò 

P – Já tá no sistema lá. Não vai mudar não.  

A3 Hã! 

P – Tá? Aqui, eu estou passando só para que você faça a sua conferência. 

(Vários alunos começam a reclamar em voz alta ao mesmo tempo. A professora continua tirando as 
dúvidas individuais sobre a prova e a notas. Os alunos continuam conversando paralelamente.) [00:14:45 
– 00:16:09] 
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P –Aqui, quem já conferiu a nota, pega o livro... que vamos começar a unidade 2 hoje. Rapidamente.  

AA – (?) (Alunos continuam conversando paralelamente e questionando a professora sobre as notas) 
[00:16:14 – 00:16:43] 

P Gente é só olhar a sua nota, não é a nota de todo mundo não. ... 

AA – (?) (Alunos continuam conversando sobre a prova e a professora sanando as dúvidas sobre as 
notas). [00:16:47 – 00:20:53] 

P – Porque, na hora das apresentações eu fiz a chamada, grupo por grupo e fui marcando. O nome dele 
não tá aqui. 

A6 – (?) 

P – Por que que é que ele não era desse grupo... (O componentes do grupo em questão e a professora 
discutem o fato de A6 estar ou não num grupo de trabalho no dia da apresentação) [00:21:03 – 00:21:41] 

P (fala com um aluno que acabou de chegar para aula:) Brain, você vai olhar sua nota só no final da aula, 
tá bom?  (A professora abre o livro na pagina 20 e se posiciona da frente para os alunos) Gente, vamos lá 
na página 20 todo mundo. Unit two… Ok? People, take a look this boy and this gril… Where are they? 

A3(?) 

P – Ok, but where are they? Where? 

A4 Ok, pera aí, pera aí. Isso é aaaaa formatura. 

P – Formatura. How can I say formatura in English?  

A4  Baile de formatura. 

P – Baile de formatrura in English? 

A4 – Éééé… Ai! Graduation, Teacher. 

P – Como é que é formar graduar in English? 

A4 – Graduate. 

P – Graduate? So, they are graduating… (a professora escreve no quadro) 

A5 (?) números na prova. O que eu estudei não caiu. (risos) 

P – People... Psssssssss. The name of this celebration in English is, psssssssssiu! Bem, nós tivemos um 
momento de discutir a prova. Tiramos as dúvidas. Fechamos o bimestre. Conferimos as notas. Agora nós 
vamos trabalhar a unidade dois. Essa parte já foi. Agora vamos continuar? Ok, people? So, according to 
that boy, these couple is celebrating their graduation. In English, the name of this celebration is prom. 
Ok? Prom is the fest, the party. And, What is the difference between aaa prom in United States and in 
Brazil? Como é que acontece uma festa de formatura aqui no Brasil?  

A4 Tem esse baile ai do lado. 

A3 – Tem o baile. 

P Tem o baile. Aqui tem baile? 

AA – Tem 

A3   De vez em quando tem. 
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P – De vez em quando tem. O que acontece no baile aqui? 

A5 Tem a dança. 

P – Tem a dança, o povo dança. 

AA  (?) (os alunos comentam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P – Aaaaa! Então olha só: lá eles escolhem rei e rainha do baile. Aqui escolhem? 

AA  Não. (?) (os alunos comentam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

A5 – (?) tem que convidar a menina lá pro baile. 

P – Isso! Tem que convidar. Aqui o menino tem que convidar aqui no baile?  

A3 – Não. 

A5 – não. 

P – Não né! Aqui cada um vai por si. E quem que vai na festa de formatura aqui? 

A5 – Quem quiser. 

P – Quem quiser. Então ó, normalmente vão os formandos, quem mais? 

Alguns alunos – os pais 

P os pais  

Alguns alunos – irmãos  

P  Os amigos, os irmãos, os colegas que quiserem ir também. Todo mundo, né?. Pois é. Lá não. Quem 
que vai na festa de formatura lá? 

Alguns alunos: Só os formandos. 

 P –Só os formandos.  

A3 O que bom! 

P Então é um momento do formado. Só ele que vai na festa. E tem um outro ritual que acontece que é 
um pouco diferente, que é o carnation corsage.... (a  professora escreve no quadro as duas palavras e 
pergunta) O que que significa isso? O que que acontece? O rapaz, não sei se cês reparam nos filmes, que 
os rapazes usam lá na roupa uma flor e as meninas também usam uma flor. O que que acontece? O rapaz 
ele compra um cravo e ele usa esse cravo na lapela ele dá o cravo para menina preso numa pulseira. E as 
meninas elas dançam a dança do baile com essa flor aqui (mostra a figura no livro) que é um presente que 
é dado pelo companheiro dela no baile. Isso não acontece aqui né? Que tipo de presente que as pessoas 
dão quando tem baile? 

A2 – Carro. 

P – Aqui 

A2 – Carro. 

P – É os bem abastados ganham um carro, né, quando forma. O que mais que as pessoas ganham aqui? 

A1 – Churrasco. 

 P –Diploma 
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A1 – Churrasco fessora. 

P – Né, o anel né?  Então as meninas, às vezes, quando formam elas ganham o anel de formatura. Né (?). 

AA – (?) (os alunos comentam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P  Tá olha só, o autor, ele decide iniciar a conversa falando da formação. Mas a intenção dele é falar do 
sistema educacional. Psiu! Nós vamos pensar agora, cês já estão sentados em grupo aí. Quem tá sozinho, 
por exemplo a Júlia, senta com ela aqui para ocês trabalharem juntas ou você vai para lá. Tanto faz. Cês 
vão trabalhar juntos para analisar American Educational System... (Fala escrevendo no quadro) and 
Brazilian Educational System, rigtht? (...)  

(Enquanto a professora escreve no quadro a conversa paralela entre os alunos aumenta) 

P  Isso mesmo. Então, olha só, a colega lá já percebeu que ler em inglês eu não leio linear, não é? É uma 
estrutura nominal. Então, o que que eu faço quando eu quero entender esse estrutura nominal, ó (aponta 
para que ele havia escrito no quadro) 

A3 Sistema de Educação Americano. 

P Isso. E aqui é... 

A3 – (?) 

P – Isso! Então é isso que nós vamos reparar agora. Aí, alí tá solto isolado fora do texto. Quando a gente 
tá lendo isso num texto. Psiu! O que separa essas estruturas aí para eu saber quando é que eu tenho que ir 
lá procurar o substantivo e fazer o vai e volta são aquelas palavras gramaticais aquela palavras 
pequenininhias é que separam essas estruturas nominais maiores, os verbos também separam, tá então 
isso ajuda a entender o contexto dessas estruturas nominais. Então olha só, qual que é a tarefa de agora. 
Cês tem aqui ó uma lista de itens de características do sistema educacional americano. Vocês vão ler, 
entender, discutir com o colega e vão enumerar aqui pra mim ó similarities and differences. Então, what 
is similar between American and Brazilian educational system? What are the differences between the 
American and Brazilian system. Então, vocês vão ler, entender todas essas diferenças que ele aponta. E 
vão colocar aqui para mim o que é igual e o que é diferente. 

A4 – (?) 

P  Five minutes, only, ok? Minutos pra isso. Então vai lendo e discutindo um por um e apontado as 
diferenças e as semelhanças.  

A3 – Professora, tem dicionário? 

P – Não vai precisar de dicionário. O quê que vai precisar? Ver as cognatas... 

A2 – O quê que é compulsório? 

P – O quê que é compulsório? Quando eu falo assim: isso é compulsório. 

A3 – Não sei! Não sei nem em português... 

A2 – Sei também não. 

P – Não! Compulsory, ó compulsório is the same as obligated.  

A2 – Obrigado? 

P – Yes. You are obligated to do that, must do that, Ok? 

A2  (?) 

P – Isso! Gente...  



137 
 

AA – (?) (Os alunos começam a discutir sentido de compulsório) 

P – Isso! Se não tiver na escola o que que acontece? 

AA – (?) 

P – O pai é preso... 

AA – (?) (Alunos continuam falando sobre compulsório) 

P – Aqui ó: (a professora mostra uma lista de presença para os alunos e diz) D1 e min 2. Vai assinar aqui 
ó a lista de presença porque eu ainda não tenho a chamada o segundo bimestre, okay?  

A3   (?) 

(Neste momento os alunos começam a atividade, porém a conversa paralela se mantém. Enquanto isso a 
professora vai andando entre os grupos, monitorado a atividade e tirando dúvidas.)  

A6 – Ô professora... 

P – ô assanhado, sossega! 

P – State? The state. What is state people? 

A4 – Ééééé… 

A2 – Fessora! Aqui... tô com uma dúvida. 

AA – (?) 

P – Escola primária.... Olha só: a gente tem um blocão que é o ensino fundamental, que alguns lugares 
falavam fundamental 1 e 2. Esse fundamental 1 é o primário. Antigamente era primeira a quarta série. Só 
que agora são nove anos. Num é? Agora ele é da primeira até a quinta. Primário. 

A7 Muita coisa é parecida! 

P – Muita coisa é parecida. 

A8 – Professora... 

P – Agora o que cê tinha antes, nem sei se tá aí, é o préprimário, que é a préescola, que é o ensino 
infantil, porque vai mudando de nome, né? 

A4 – Chama maternal... 

P – Que é o maternal 1, 2 e 3 agora. 

A4 – (?) 

P – Isso. 

AA – (?) (Vários alunos começam a falar ao mesmo tempo sobre esse assunto)  

P – (?) O que é responsabilidade do governo é a partir dos seis anos, que é a primeira série. 

A4 – Viu? (falando para seu colega) 

P – Seis anos é a primeira série. O que você tem antes é o pré, é o ensino infantil, né? 



138 
 

(Após explicação, os alunos continuam fazendo a atividade em grupo e a professora continua andando 
entre os grupos, monitorando a atividade e esclarecendo dúvidas individualmente. A conversa paralela 
também continua entre os alunos) (00:31: 47 – 00:35:32) 

P – (A professora caminha em direção ao quadro e diz) Olha só: vamos fazer um quadro aqui. 

A4 – Peraí, peraí, peraí, peraí... 

AA – (?) 

P  Moçada! Vou fazer uma timeline aqui para ver se ajuda. Aqui, eu não tô gostando dessa passeação, 
não. Fica nessa andação. A lista tá passando cê vai sentar no seu lugar.  

A3 – Então tá (?) 

P – Eué! Pelo amor de Deus! Cês tão parecendo menino de préescola. Tem que ficar chamando atenção. 
Um tá ali trançando parecendo macaco. O outro tá andando pra lá pra cá para aparecer na câmera. A gente 
vira ela pra lá aí todo mundo aparece. 

A4 – Uuuu! 

P – Fica passeando, aí passa na frente da câmera. Aí o outro vai lá dança. Faz uma dancinha.  

A4 – (?) 

AA – (Risos) 

P – (...) Vira ela para cá Jaciara. 

A4 – Não, não. (risos) 

AA – (Risos) (Alunos e professora começam a conversar entre eles). 

P – Agora vamo voltar aqui no exercício. Psiu! Xiiiiii xixxixi! Acalmou, acalmou. Normal. Olha só: 
Chiuchichichichiu! Schooling education is compulsory for all children in United states. Is it similar or 
different? 

A3 e A4 – Similar. 

P – Similar. It is compulsory if you don’t put your children in a school you have problems… with the law, 
ok? Tem que por a criança na escolar, se não você vai ter problema judicial. Number two: Education 
responsability of estate in local governament. Da responsabilidade do estado e do governo local. Governo 
local a gente pode pensar... 

A4 – De ouro preto. 

P – Prefeitura, né? No Brasil, de quem que é a responsabilidade? 

A4 e A3 – Do governo. 

P – Do governo. Do estado e do governo local também. Do estado a responsabilidade é de qual fase? Se a 
gente for pensar pela lei 

A8 – A partir da é primeira série. 

P  A partir da primeira série até a quinta série é responsabilidade do governo local. 

A2 – Do primeiro ano ao sexto ano. 

P – Do primeiro ao sexto? Que é da prefeitura. Então, da prefeitura? 
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Alguns alunos – Até o nono. 

P – Pois é, mas olha só. Xiiii, então escuta. 

(Alguns alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto.) 

P – Gente escuta. Psiu! Gente cês tão falando de duas coisas diferentes. Psiiiiiiu!  Cês tão falando de duas 
coisas diferentes: uma é a responsabilidade outra é o que tá acontecendo. Pela lei é responsabilidade do 
estado cuidar do ensino médio, estado. Então deveria ter escolas estaduais, desliga o rádio por favor, 
escolas estaduais para atender o ensino médio. Então olha só: High school is resposibility of  state. Só 
que... Chiiiiiiu,  as prefeituras não dão conta de atender o ensino fundamental. Então, o que que acontece? 
O Estado também atende o ensino fundamental e não é responsabilidade dele. 

A3 – Né, não? 

P – Em Belo Horizonte já houve essa mudança. Por quê? Por que já tem escola municipal suficiente para 
atender o ensino fundamental. Fundamental, não médio, fundamental. E já tem escolas suficientes pra 
atender o estado. Aí o quê que aconteceu. Até eu tava trabalhando na prefeitura, na época, em 2007, 
houve uma mudança. Falou não vai matricular mais, por quê? É responsabilidade do estado o ensino 
médio e da prefeitura do ensino fundamental. Aí algumas escolas ficaram vazias até a coisa se ajeitar. Eu 
acredito que agora já se ajeitou. Mas aqui a responsabilidade é assim. Só que tem uma diferença. Qual 
que é a diferença que a gente tem aqui que não tem lá? 

A4 – O quê? 

P – Nesta questão da responsabilidade. De quem é a responsabilidade do ensino técnico aqui no Brasil? 

Alguns alunos – Do federal. 

P – Federal. Então, tem essa diferença. Né? Technician course’s responsibility of…. Federal. 

AA – (?) (Todos os alunos começam a falar ao mesmo tempo) 

P – Oi? 

A4 – (?) 

P – Não. Nós tamos falando de ensino médio ainda, nós não tamo falando ainda de nível superior. Nível 
superior, a gente tem três instâncias atendendo, né? A gente tem as federais. 

A4 particular 

P – As particulares e as estaduais. 

A3 – Professora, lá o nível, lá tem médio, então? O nível técnico é tipo o que? (?) 

P – Provavelmente, tecnologia. Depende do quê que é a necessidade. Porque o curso técnico, ele depende 
da necessidade local, num né?  

A4 É 

AA – (?) (alunos comentam sobre o assunto ao mesmo tempo) 

P – Tá, então vamos continuar. Senão você começa brincar. Number three, psssssiu! Educational System 
is divided into three levels: elementary, é igual olha lá, elementary primary education, secondary 
education and higher education. Então ele pôs em 3 níveis: o nível fundamental, que ele chama de  
elementary primary, o secondary education, que é o ensino médio, que é o nome aqui, né? O ensino 
secundário e a educação superior. Só que nós aqui como que a gente divide? 

Alguns alunos – Ensino fundamental, ensino médio e... ensino fundamental, ensino médio... 
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P – É fundamental, médio e ensino superior, né?  

A4 – É. Lá éee... 

P  Só que nosso é diferente. Ó como que a gente divide aqui, vamos ver. O camarada tá com, nasceu, ok? 
Nasceu o camarada. (A professora começa a escrever no quadro para dar a explicação) 

A5 E se ele morrer no meio do caminho? 

P  Tá! Quando que ele entra pro ensino fundamental? 

AA – seis 

P – Seis. É six elementary. 

AA – (?) 

P – What we call elementary 1, primary school, ok? O quê que tem antes aqui ó... (apontando para o 
quadro) 

A3 – O garoto já sofre desde pequeno. 

P – Por que que tem antes aqui ó, psiu, do zero até seis anos, do zero até cinco. O que que ele tem aqui? 

A5 – Sono. 

P – Sono. Tem a préescola, não tem. 

A5 – Maternal 

P – Maternal, né? 

AA – (?) (alunos conversam paralelamente) 

P – É o jardim, educação infantil, né? O préprimário, preschool.  

A4 – (?) 

P  Que tem lá nursery school... que é o maternal 1 e 2 e 3, não é isso? E depois ele tem kindergarten. Aí 
depois ele fez seis anos. Até que ano ele fica lá no fundamental, lá? 

Alguns alunos – (?) 

P – Tá. Quatorze, né? Até os quatorze. Então aqui ó, Elementary school... E aqui? Dos quatorze aos 
dezessete?  

A3 – Ensino médio. 

P – Ensino médio. High school. Ok?.  

A4 – Quem que forma com 17 anos o ensino médio? 

P – High school É ué! ele tá, normalmente, a pessoa tá entre dezessete e dezoito. Com dezoito ela entre lá 
na universidade, normalmente é assim, tá? 

AA – (?) (alunos conversam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P – É depende de quando nasceu, aí coisa e tal, só que tem na escola tem uma data limite pra isso, né? 
Acho que é 30 de abril. Então, se faz aniversário até 30 de abril, ele entra naquela série, senão ele tem que 
esperar. 
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A4 – Tem que esperar. 

A3 – Eu era pra tá no 1º não do ensino médio. 

P – Tá! Então, vamos ver aqui, psiu. Number four: pssssiu, American children start at the age of five. Is it 
the same or different? 

A5 – Number o que (?) 

P – Number four. 

A5 – Different. 

P – Different. Because we start at six, ok? 

A4 – Fessora (?) 

P – Different, too. 

P – Number five: Primary school consists of five years of education. Então, o que eles chamam de 
primário vai dos cinco aos dez anos. No nosso caso vai de seis até quatorze. É os nove anos, não é isso? É 
desde o primeiro até o nono ano. 

A3   Então tá errado a 4? 

P – Não, não tá errado; é diferente. 

AA – (?) 

P  A nossa separação que é diferente, tá? Secondary school consists of seven years of education. Então, o 
que eles chamam de secondary school são sete anos. O nosso que é dos onze até ele chegar no ensino 
médio, né? 

A4  É mesmo. É dez. É dez até... 

P – É dez né? Dez atééé dezessete. 

A8 – Até quatorze, num é não? 

P – Não, aqui ó, o camarada, o cara vai pra préescola de cinco até dez. Não é isso, tá lá, a numero cinco: 
primary school consists of five years. Então, ele entrou com cinco fica no primário até os dez, depois ele 
vai para secondary school e fica sete anos lá. O nosso é diferente. O nosso é contado direto. Depois, 
seven: high school que é o ensino médio, que vai do 9º ao 12º ano, é igual, que são os três últimos anos, 
né? Esse é o sete high school. É o mesmo. São os mesmos três últimos anos do 9º ao 11º . 

(Neste momento a professora tira dúvidas individuais dos alunos sobre o assunto). (00:46:56 – 00:47:17) 

P – Aí depois, number eight: students must have a high school diploma to enter college or university.  

A5 – Isso é igual. 

P  Tem que ter diploma de ensino médio para entrar na universidade. 

A3 – É igual. 

AA – tem. 

P Como você consegue ele é que é diferente. Porque olha só. Psiu! Aqui no Brasil. Chiiiichichichiu.  

A5  Porque a 8ª série lá faz parte do ensino médio. 



142 
 

P – A tá! Não tem essa diferença né, tá. 

A8 – (?) 

P  A quantidade de, olha lá, high school ensino médio, por exemplo, do 9º até o 12º. 

AA – (?) (Alunos falando ao mesmo tempo sobre o assunto) 

A3 – Não ó fessora, mas te um seriado que... 

Alguns alunos – Aaaaaaaa. 

P – Escuta, gente! 

A3 – Pera aí, o seriado do Cris que ele estuda, ele faz depois quando ele termina o 9º ele muda, ele vai 
pra... 

P – Via pra (?). 

AA – (Alguns alunos conversando sobre o assunto) 

A3 – Não, mas aí ele... 

P – Aí ele faz o dez, dez, onze e doze. 

AA – (?) (Alguns alunos conversando sobre o assunto) 

P – Que é uma coisa que agente vai discutir daqui a pouco é a questão das cotas que é nesse exercício 
aqui que a gente vai ver como que é diferente essa questão das cotas. Quem tem cota aqui e quem tem 
cota lá. Guarda isso aí que nós vamos discutir isso nesse exercício. 

A4 – Guarda não. 

P – Olha só, tem o último aqui. Como é que a gente consegue o diploma do ensino médio aqui no Brasil? 
Quais são as possibilidades? Formando na escola regular... 

A7 – Fazendo ENEN 

P  ou fazendo o ENEM. 

A4 e A5 – Comprando. 

P – É meio ilícito. Esse não é meio legal. Mais quais são os meios legais? 

A3 – ENEM 

P – O ENEM, indo pra escola, presencial ou no ensino a distância, e tem um outro jeito. Cês já ouviram 
falar do SISU? 

A4 – Já. 

P – Supletivo, né? Então, olha só, aqui se você fizer as provas da secretaria de educação, cê consegue seu 
diploma de ensino médio também. Só que cê tem que ter dezoito anos. Antes não. Só que lá tem uma 
diferença. Então imagine que eu sou um superdotado e aos dez anos de idade eu consigo fazer um teste... 

A4 – O ENEM. 

P – (A professora vai ao quadro e escreve enquanto fala) Que é o ACT. 

AA – (?) 
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P  São esses testes que tão falando aí ACT... 

AA – SAT... 

P  Qual o outro? SAT, ACT. Então, são testes que testam as matérias do ensino médio. Mas eu sou 
superdotado e eu tenho condição de fazer esse teste antes pra ter o ensino médio. Eu posso fazer? Posso. 

A4 – Ah! Vou pra lá, fessora. 

AA – (?) (Alunos falando ao mesmo tempo sobre o assunto.) 

P – Quando eu trabalhava no Pitagoras, nós recebemos um rapaz e ele tinha 17 anos, eu não lembro o 
primeiro nome dele, era alguma coisa Smith. Então ele veio pra dar uma palestra pra falar de como usar o 
tempo e coisa e tal. Esse rapazinho de dezessete anos, ele já tinha feito a universidade de medicina. 

A3 – Nossa senhora! 

P – Aos 17 anos ele já era formado. E ele já tava fazendo já uma especialização, uma coisa assim. 

AA – (?) (Alunos admirados falando ao mesmo tempo sobre o assunto.) 

P – Então assim, há essa outra possibilidade que um pouco diferente daqui, né? Agora , olha só, pra 
discutir a questão das cotas, cês vão fazer um outro exercício. Olha só, que é: (lendo no livro) the 
selection process for college or university. Então, o que nós vamos falar agora?  

AA – (Alunos conversando paralelamente). 

P – (A professora vai ao quadro para escrever) Ó? Selection process for college or university. Como é que 
é aqui no Brasil? The selection process for college. 

AA – (?) 

(A professora vai até a carteira de A3 para escutar seu comentário) 

A3 – Não. Sabe por que? Porque no que eu vejo nos tweets eles não colocam ponto de interrogação. E (?) 

P – É estranho. É o... Que tem muita gente analisando em linguística. É o “internetez”. É uma 
linguagem... você vê isso lá nos tweets...? 

A3 – É.  

P – Né? Por que a linguagem que você usa na internet ela é diferente daqui você usa (?) 

A3 – (?) 

P – Oi? 

A5 – (?) 

AA – Aaaaaaaaaaaaaaa! 

P – Gente, não. Não é só compra a ideia não. É o uso da língua. Como é que a língua, essa língua usada 
na internet, ela não é um a língua do brasileiro, do americano... É uma língua mundial. 

A3 – (?) 

P – Todo mundo vai usar ela do mesmo jeito.  

AA – (?) (Alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto.) 

P – Mas, vocês ficam só brincando, não respeitam o que ela fala. ( a professora referese a A3) 
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AA   (?) (Alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto.) 

P – Não. É porque... 

A3 – Eu não sabia que americano (?) 

P – Mas vocês não perceberam que isso é uma nova linguagem. E ela é relativamente nova. Ela está em 
construção, e ela vai mudando. Língua é isso. Ela é vida. Ela muda. Num é? 

P – Tem alguém aqui que falaaaa é tinindo? 

A4 – Eu. 

A3 Minha mãe fala. 

A6   (fala rindo) Supimpa! 

P – Tinindo é antiquado. (?)  

AA – (?) ( alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P – Jóia. Vocês falam: Tudo Joia, gente? 

AA – (?) ( alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P – Você falam de ruaça.... 

AA – (?) ( alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P – Supimpa, são coisas que... Por quê? É de época, num é? 

AA – (?) ( alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P –No vai mudando? Né? Hoje no fala assim: as mina pira! 

AA – (?) ( alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P – Num é as mina piram, não. É as mina pira! 

AA – (?) ( alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P – Na minha época num falava assim. Na minha época falava as “côcotas”. Olha que coisa! 

AA – (?) ( alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P – As côcotas. 

AA – (?) ( alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P – Agora se eu falar as côcotas hoje, que é que vocês pensam? 

AA – (?) ( alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P As galinhas. 

AA – (?) ( alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P – Num é? Então, língua é vida, ela é viva, ela muda todo dia. 

AA – (?) ( alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

A – Num é vida não, fessora. 
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AA – (?) ( alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P – É dinâmica... 

AA – (?) (alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P – Então, vamos voltar aqui ó (aponta para o quadro) The selection process.... to enter college.. Psiu! 
Como é que cês são selecionados? Pra onde? Olha lá ó? ( aponta para o quadro) pra universidade? Como 
é que é a seleção? 

A8 – Vestibular. 

P – Vestibular. 

AA   (?) ( falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P   Pchiiiiiiiiiiiu. Olha aqui... 

AA – (?) ( alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P – ( mostra a atividade no livro) aqui nos temos vários itens e inúmeras possibilidades. Que estão, se essa 
possibilidade for só americana, você vai colocar A, de American. Se for só brasileira, Brazilian... 

A3 – B. 

P – Se for os dois: A and B. Então vamo ler a instrução como é que tá... 

AA – (?)  

P – Chiiiiiiiiii!The selection process for college or university varies from country to country. What are the 
characteristics of the American and Brazilian selection processes? Write A for American process. B for 
the Brazilian process. A and B if it’s true for both, American and Brazilian… Compare the answers with 
those of a classmate. Primeiro vc vai ler em silêncio, boca bem fechadinha. Depois você vai comparar 
com seu colega aí do lado. 

(Neste momento os alunos começam a fazer a atividade e a professora anda entre eles monitorando a 
realização da tarefa e tirando dúvidas individuais. Alguns alunos começam a querer sair da sala e a 
professora os adverte. Depois a professora fica em sua mesa organizando alguns papeis enquanto os 
alunos fazem a atividade. Durante toda a realização da tarefa há muita conversa paralela) (00:56:39 – 
00:59:53) 

P – (Durante a realização da tarefa a professora adverte toda a turma) Agora nós vamos fazer o seguinte: 
chegou na minha aula as 7 só vai sai da sala as 8:40. 

A4 – Nó. Demorô! 

P – Ou então não venham. Nós vamo ter que pôr uma ordem nisso porque tá uma bagunça. Tá uma zona! 

A6 – E se tiver passando mal e der vontade de dar uma mijada aí... 

P – Não tem! 

A6   (?) 

P – É. Segura!. Se você tiver dentro do ônibus você não faz xixi dentro do ônibus, faz? 

AA – (?) 

P – Você espera chegar (?), parar e desce. 

AA – (?) 
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P – Não faz não. 

AA – (?) 

(Após advertir a turma, a professora volta a monitorar a atividade e tirar dúvidas individuais. Enquanto 
isso alguns alunos fazem a atividade. A grande maioria, conversa sobre outros assuntos.) (01:00:19 – 
01:03:03) 

P – Vocês conseguiram passar todos os itens? 

(Ninguém responde. Então a professora continua monitorando a atividade e andando entre os 
alunos)(01:03:05 – 01:04:51) 

P – (A professora paga o livro e começa a corrigir a atividade) Olha só: a primeira lá; A secondary school 
diploma, psssssssiiiiu! Or equivalent is required. Onde que é? 

A4 –A e B. 

A3 – A e B. 

P – A e B. Então cê tem que ter diploma de ensino médio para entrar no ensino superior, tá? Segundo: 
Candidates are selected according to scores in na entrance examination. 

A6 – A e B. 

P   Não! 

A8   Só B. 

AA – Só B. 

P – Ó, esse exame, esse vestibular, né, é o entrance examination. 

A8 – Eu pus A e B. 

P   (fala para o aluno:) Nós tamo na segunda. 

A9 – (?) 

P – Pssssssiiiiiiiiiu!Esses testes avaliam o seu ensino médio. Não é um teste para você entrar não. . 

A9 – Lá não tem teste para você entrar na universidade não? 

P – Não tem teste para entrar na universidade não. 

AA   (?) (vários alunos começam a falar ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P – Pois é. Como é que cê entra na universidade? Tem aqui ó ( apontando para o livro) 

A3 – Eu tava lendo... 

P – (A professora faz um gesto de negativo com o dedo indicador) Não adianta conhecer o diretor não. 
Olha lá! Uma das coisas ó: extracurricular activities are considered. 

AA – A 

P – A. Então o que que é essa extracurricular activitiy? 

A4 – Éééé... Atividade extracurricular. 

P Então, que atividade que é uma atividade extracurricular? 



147 
 

A9 – É canto, basquete... 

P – Canto, basquete, futebol... 

AA – (?) 

P – (?) Não é só.... líder de torcida que é a cheerleader, né? 

AA – (?) 

P – Ser muito bom em matemática, ser campeão das olimpíadas... né? 

AA – (?) 

P Psiiiu! Chiiiiiiiu! Secondary school grades are considered. Onde que é? 

A4 – A. 

A9 – Eu pus A. 

A4 – É a fessora.  

A5 – (?) 

P – Quatro: Secondary school grades are considered. 

AA – AB. (?) 

A4 – Só Brasil. 

P – Não é. Só nos Estados Unidos. 

A9 – AH! Por quê?             

P – Por que escuta! Olha o que que tá dizendo: as notas do ensino secundário são consideradas. 

A9 – (?) 

A4 – Lógico. Isso vai ficar para sempre no seu currículo! 

A9 – Não! 

P – Escuta! Como que você entra lá? Então por exemplo: quando vc tá no terceiro ano você vai apresentar 
suas notas e o seu currículo para as universidades que você tem interesse. Ela vai te aceitar ou não 
dependendo das suas notas. 

AA  (?) 

A5 – Mas isso daí é federal ou particular? 

P – Oi? 

A5 – Federal ou particular? 

P – Todas. Lá é essa que é a diferença. Aqui, se você quer, por exemplo, eu trabalhava na faculdade 
Pitágoras. Eles faziam o vestibular como o daqui. O vestibular daqui num é para selecionar quem vai 
entrar e quem num vai ficar não. É para ranquear para ver quem é que vai entrar primeiro. Então aqui, 
todo mundo que faz a prova entre aspas, passa, se tiver a vaga. Se tiver a vaga entra. 

A10 – Aqui no Brasil? 

P – Não. Aqui em Ouro Preto. Então ó... 



148 
 

A5 – (?) universidade? 

P – Nó tamo falando, duas coisas diferentes. Olha só: o nosso exame de seleção cefet ifmg Ouro Preto, 
faz uma prova, se tem sessenta vagas e teve só dez alunos que tiraram 60%, esses 10 alunos entram 
primeiro e os outros todos vão entrar se tiverem as 60 vagas. Cefetmg... 

A4 – (?) 

P – Não. Só quem tirar 60% ... que entra. 

AA  (?) 

A5 – Não. 

P – É uai. Só quem tirar.  

AA  (?) 

P – Não entra. 

AA  (?) 

P – Entendeu? Não entra. São deferentes. 

AA  (?) 

P – Agora, o que que acontece lá, lá, para você entrar na universidade? Por exemplo, quando eu fazia lá 
no Pitágoras, fazia uma seleção desse tipo. Todo mundo entrava. Cê pagava as mensalidades e estudava. 
Qualquer pessoa entrava. Lá não. Na particular, se você num tiver, você vai ser aceito de acordo com a 
sua nota. 

A4  (?) 

A5 – Mas num tem prova, não... 

P – Entendeu? Então tem aquela história lá do pagou, entrou, pagou, passou. Lá não. Num pagou, entrou, 
num pagou, passou não. Você tem que ser aceito. Então tem universidades pagas de qualidade que vão 
somente aceitar os alunos que tem nota boa. “Ah, mas se eu não tenho nota boa, vou entrar?”, Vou, numa 
universidade.... 

A4 – Ruim. 

P – Um pouquinho pior e coisa e tal. Vai de acordo comigo. 

A5 – Acho que assim é melhor... 

A7 – De acordo (?) 

AA – (?) 

P – Tem mais uma coisa, olha só: o quê que é uma personal essay?...  

A4 – Cadê? 

P  Que é o próximo item. A personal essay... 

A5 – (?) 

P – O quê que você acha que é?  

AA – A. A e B. 
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P  Então aqui a nota sua do ensino médio, seu histórico, quando você vai para universidade você 
apresenta o seu histórico, eles vão considerar para você entrar ou não? Não. Então é só A. 

A4 – A é. 

P – Você te que fazer exame de vestibular. 

A6 – Por isso que o Brasil é bom, fessora! Você pode não estudar nenhum dia da sua vida, se estudar um 
dia e passar no vestibular (?) 

AA – (?) (Comentam sobre o assunto) 

P – O quê que é uma personal essay? It’s a personal text.  A personal letter, ok? It’s a letter with your own 
information. 

A4 – Só A, fessora. 

P – Aqui num tem isso não, num é? É o quê? Cê faz aquele texto se apresentando, né e leva na 
universidade para ver se ela te aceita. Aqui num tem isso não. (lendo no livro) The candidate is 
interviewed, oral interviewed. Tem gente? 

A9 – O quê? 

P – Uma entrevista. 

AA – Tem não. Não. 

P – Não tem. 

A4 – Lá tem fessora? 

P – Tem uma entrevista. Então cês já viram? Primeiro você apresenta o seu currículo, junto com o 
currículo, vc apresenta sua carta de apresentação, depois tem uma entrevista, e mais uma coisa que nós 
vamos ver daqui a pouco. (lendo no livro) Results in standardized test scores, such as the SAT or ACT 
tests, are taken into consideration. 

AA – A. 

P – Aqueles testes também podem ser levados em consideração.... (lendo no livro) Some courses require 
specific skills tests and auditions. Onde que é isso? Cês entenderam isso aí? 

AA – Não. 

P – Olha só: alguns cursos requerem o quê? 

A8 – testes específicos. 

P – Testes específicos ou audição. 

AA – (?) 

P   Olha só: o quê que é uma audição? 

A4 – (?) 

P – Pois é. Imagina um teste. Que teste vai ser esse? Que cursos... olha,  presta atenção! Nós estamos 
falando de curso superior. Qual curso superior que tem audition? Que vai uma banca ouvir o candidato. 

AA  (?) 

P  Para entrar na universidade. 
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AA – (?) Artes Cênicas. 

P – Arte Cênicas. Então tem uma audition, o camarada chega lá, faz uma encenação. Que outros cursos?... 
Teatro é arte cênicas.  

AA – (?) 

P  Arte Cênicas é teatro. Artes Plásticas, né? Então, no curso de artes plásticas, se você que entrar, então 
primeiro você a prova específica. Você vai fazer desenho, eles vão analisar se vc desenha em 
profundidade, você vai pintar, você vai esculpir, né? Se você está fazendo, quer fazer curso de música, 
você vai ter que chegar lá e tocar; isso é uma audition. Chega uma banca, senta e você chega lá e toca seu 
instrumento, canta... se for deeee dança, você vai danças e eles vão assistir. 

A7 – Então, no Brasil e nos Estados Unidos. 

P – No Brasil tem. Nos Estados Unidos não. 

A7 – Tem não? 

P – Não. Só no Brasil. Agora qual desses processos você acha que é mais justo?  Olha só: tem cota no 
Brasil e nos Estados Unidos? Qual que é a diferença da distribuição de cotas aqui que vocês perceberam? 

A7   Lá é quando (?),  a pessoa sabe alguma coisa e aqui  a cota é quando a pessoa é negra... 

P – Então vocês perceberam? Se você tem um diferencial a mais, você tem cota, lá. Se oçê tem um 
diferencial a menos, você perdeu alguma coisa, você tem um déficit, aí você precisa desse andaime para 
te ajudar a entrar. Cês percebem que há uma diferença de pensamento aí? Política, filosófica e coisa e tal. 
Histórica também. Por que? Por que que acontece essa cota aqui no Brasil? Por que que historicamente a 
gente precisa da cota? 

A10 –  Eu acho que branco (?). 

A9 – (?) 

P – Porque o negro foi discriminado, foi escravizado.... 

AA – (?) ( vários alunos emitem suas opiniões ao mesmo tempo.) 

P – Eles quem? 

A7 – Os negros. Como se eles não tivessem capacidade. Quem tá me ligando? 

P – Olha só. Ela falou eles. Você se considera branca? 

A7 – Eu não! 

AA – (risos) 

P – Então como é que você fala eles?   

A9 – Então é nós mesmos. 

P – Nós. 

AA – (?) 

P – Vocês prestaram atenção nisso?  

A4  Fessora, eu sou preto. 

P Quem é negro aqui no Brasil? 
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AA  Eu 

P – Todo mundo tem. Vocês já pararam para pensar? 

AA – (?) (alunos começam a falar ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P – Já pararam para pensar: no Brasil... 

AA – (?)  (alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P – Gente, não tem essa história de raça pura. Não existe isso não. 

AA – (?) (alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P – Num é. Quando você preenche para entrar lá, você tem que pôr se você é branco, preto, pardo. Num é 
assim? É você que se denomina. 

AA  (?) (alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

P Porque Brasil gente, é muito miscigenado, misturado... Até a fala já é racista. Vocês perceberam? 
Quando a gente fala assim: eu acho certo ou eu acho errado por que eles... 

A9 – Porque eles. Olha se tem lógica uma coisa dessa gente... 

AA   (?)(alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto) 

A9 – É nós, A7. É nós. 

AA  (?)(alunos falam ao mesmo tempo sobre o comentário da aluna) 

P – Psiu! Presta atenção nela aqui ó... Essas cotas.... 

A8 – Essas cotas não é para todos nós não. 

AA  (?)(alunos falam ao mesmo tempo sobre o comentário da aluna) 

A8 – Todo mundo é preto mas.... 

P – Pois é. Então a gente tem que pensar qual critério que eles usam para separar essas cotas. 

AA  (?)(vários alunos se manifestam ao mesmo tempo por causa do comentário da professora.) 

P – E aí não tem direito a nada. 

AA  (?)(alunos falam ao mesmo tempo) 

P – Como que você acha que deveria ser? 

A4 – (?) 

P – Então você acha que é pela capacidade... Deixa eu colocar fogo na lenha. Então cê acha que por 
exemplo, olha só: a capacidade, como é que a gente mede a capacidade de alguém? 

A7 – Ué, estudando (?) 

AA – (?) (Vários alunos descordam do comentário de A7) 

P – Você acha justo, por exemplo, tô colocando fogo, nós temos alunos aqui que desde os dois anos de 
idade estudaram aqui no colégio Salesiano. O Salesiano que é a referencia aqui, num é? 

AA – É arquidiocesano. (?) 
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P – Por que quando a gente fala de Salesiano, arquidiocesano, pelo menos em BH, o tal do Bernoulli... 

AA – (?) 

P – São escolas de ponta. 

AA – (?) 

P – Aí o camarada entra lá com dois anos de idade. Eu estudei na escola pública desde o meu presinho... 

AA – Eu também. 

P Nós vamos competir igualmente? 

A7 – Não. 

A8 – Claro que não! 

AA – (?) (Vários alunos se manifestam ao mesmo tempo em virtude do comentário da professora) 

P – Você acha que tem que dar cota para quem não tem condição financeira? 

AA – (?) (Vários alunos continuam se manifestando ao mesmo tempo) 

P   Escuta o A8... 

A8 – (?) tem negro queee é muito melhor, queee é muitooo, muito mais bem de vida que o branco, 
entendeu? (?) 

P – Teria que ser uma questão de (?) 

AA – (?) (Vários alunos se manifestam ao mesmo tempo em virtude do comentário de A8) 

P – Chiiiiiiu. Escuta gente! (referese a A8 que continua falando) 

A8 – Isso vai do esforço de cada um, professora, porque, por exemplo, se o pai de uma criança negra, 
batalha eee, tem capital para colocar ela numa escola particular e fazer dela uma pessoa honesta e também 
inteligente, éééé isso vai dela. (?) (a professora balança a cabeça concordando com o aluno) 

AA  – (?) (Vários alunos se manifestam ao mesmo tempo em virtude do comentário de A8) 

P – Então, cês perceberam que o assunto é bem polêmico. 

A8 – É. 

P – Gera uma discussão bacana, né? Vamos continuar a discussão lá na página 22. Vai lá na 22. 

AA – (?) (Vários alunos continuam conversando sobre o assunto) 

P – Psiiiiiiuuuu. Olha só: cês tem duas falas aí. Cês tem uma fala do Albert Einstein, tão vendo aí? 

AA – Ãhãh! 

P – Está hachurada em vermelho, marcada em vermelho e acima cês tem uma fala que é do Barnaby 
Conrad Keeny, que é o presidente da Brown University. Eu vou ler as duas. Chiiiiiiu! Ele fala assim ó: 
“At college age, you can tell who is best at taking tests and going to school, but you can’t tell who the 
best people are. That worries the hell out of me”. Depois o Einstein fala: “Education is what remains after 
one has forgotten what one has learned in school. Então, ó vamos partir primeiro do conceito de educação 
para Einstein. Quê que é educação para ele? Lê lá de novo com atenção. Chiiiiuuu! 

AA – (?) 
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P – Education... esses dois aí tão avacalhando demais (refere –se a dois alunos que conversam o tempo 
todo durante as aulas) 

P  is what remains after one has forgotten what one has learned in school. Esse one aí é alguém, uma 
pessoa tá? 

A6 – O que que é forgotten? 

P – Forgotten é o particípio do verbo forget que é esquecer... tá? Por que educação tá listado em vermelho 
para Einstein? 

AA – (?) (alunos conversam entre eles fazendo aatividde) 

P – o quê que é remain? 

AA – (?) 

P – Remain é aquilo que fica... 

AA – (?) 

P – Aquilo que permanece. 

AA – (?) 

P – Então o quê que é educação para Einstein? 

A4  Eu não entendi, fessora. 

A10 – Eu também não. 

AA – (?) (vários alunos se manifestam ao mesmo tempo) 

P – é o que permanece... Quando o quê? 

AA  (?)(vários alunos se manifestam ao mesmo tempo) 

P – Não! Não é que aprende não. Forget é o quê? 

AA – (?)(vários alunos se manifestam ao mesmo tempo) 

P – Isso. Então, olha só. Quando ele diz: educação é o que fica quando alguém já esqueceu o que aprende 
na escola. O quê que a gente aprende na escola? 

AA – (?) 

P – No aprende aí matemática, português, parará, parará... Agora, quando você passa pela escola, o que 
vai ficar, não é isso aí que tá no livro não, é educação, que é o problemão que a gente tá tendo, porque o 
que tá ficando é, olha aí ó.... (refere aso alunos que estão conversando durante a discussão). Ó o quê que 
tá ficando (apontando para esses alunos) 

AA – (?) (Os alunos que estavam a conversando começam a reclamar com a professora e outros alunos 
começam rir.) 

P  Aí ele sai do ensino médio e vai para trabalhar. Aí ele chega na empresa e fica assim ó (aponta para os 
alunos que conversavam) desse jeito. Aí o quê que acontece? ( a professora faz o gesto de pontapé) 
Tchau! 

AA – (?) (vários alunos se manifestam ao mesmo tempo) 
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P – (Vários alunos começam a guardar os materiais em sinal de que já está na hora da aula terminar. 
Enquanto isso, a professora tenta fechar a discussão) O que vai ficar quando vocês saírem daqui são as 
relações pessoais, o que você construiu na interação. 

A4 – Nada. 

P – A educação que você aprendeu. 

A4 – Ah, sim. 

P – O que tá no livro não vai ficar não! Daí 10 minutos vocês esquecem raiz quadrada de num sei o quê, x 
mais y, (?) 

A4 – Pra que que tem calculadora? 

AA – (?) (vários alunos se manifestam ao mesmo tempo) 

P – Aqui, tchau para vocês. Boa greve. Até nas próximas assembleias! (Os aluno se levam em direção a 
portada sala) 

 

Aulas do dia 18-05-2012 

Resumo: Essa foi uma aula de revisão antes da prova bimestral. Antes da realização dos exercícios de 

revisão do livro, a professora revisa com os alunos os tópicos de gramática e vocabulário que cairão na 

prova. As explicações e correção dos exercícios são feitas oralmente, pela professora que também utiliza 

o quadro negro e o livro didático como recursos. 

 (Após a realização da chamada, a professora inicia aula explicitando a matéria da prova para os alunos.) 

P – Atividades com árvore de família. Então tem que saber esse vocabulário das arvores de família. 

A1 – (?) 

P – Tem bastante cognatos nos textos. E tem, tá pedindo, também, para trabalhar com as cognatas nos 

textos. Além disso, cês tem atividade de gramática e vocabulário, que é o que nós vamos revisar hoje. Cá 

a outra parte, nós já revisamos, fizemos um teste com as preposições coisa e tal. Então, agora hoje nós 

vamos fazer aqueles exercícios que estão marcados. Ééééé, nós vamos fazendo tirando as dúvidas e eu 

vou colocando no quadro algumas informações que vão ajudar a fazer esses exercícios. Tá bom? Então 

pega lá, 129. Eu acho que na 129. 

A2 – Que página? 

P – Que cada turma num ritmo ... eu acho que essa turma aqui já fez: 127... Não. 126. 

A3 Eu já fiz a 126 e 127. (alunos conversando) 

P – 126 e 127 nós fizemos e corrigimos. Aí a 128. A 128, eu pedi para fazer em casa. Lembra? Cês 

fizeram a 128? 

A3 – Não. 

P – Não? 

A3 – (?) 

P – Então marca aí a 128 também, porque eu achei que essa turma tinha feito. 128 toda. 
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A4 – Já marcou, já, ó. 

P – E aí? Cês fizeram? 

A3 – Eu não. 

A5 – Eu também não. 

P – Então põe aí: 128 toda... A 128 toda, tá, e a 129 é só o exercício 8, porque o exercício 9 já é a unidade 

2, tá? 

A4 – Ééé pra fazer? 

P – Tá. Então pra fazer a página 128 o exercício 7, o que que cês tem que diferenciar? Cês tem que 

diferenciar... Eu vou identificando aqui (referese ao quadro), pra fazer a página 128 é a diferença entre o 

Have e o verbo there to be. 

A3 –  Verbo to be? 

P – Not verb to be. There to be. É o verbo haver. Tudo bem? Então vou por alguns exemplos aqui ó 

(escrevendo no quadro) 

A3 – Cadê? (Conversa entre vários alunos enquanto a professora vai passando os exemplos no quadro.) 

[00:02:06 – 00:03:15] 

A4 – O que?! (o aluno se assusta ao ver um exemplo escrito no quadro com o seu nome.) Por que que 

meu nome (?). Meu nome não é daquele jeito não. 

P – Tá faltando o que aqui? (risos da turma) 

A5 – Tá faltando não...  

A6 – só tem um S 

P – Tá sobrando um S ... (a professora apaga o s a mais no nome do aluno)  

AA – (?) 

A4 – É. 

A5 – falta um Y. Falta um L também, fêssora. 

A4 – Pronto. (risos) 

AA – (?) 

A4  Agora é eu. 

P – Agora é ele. Então vamos ver os contextos ali, como é que a gente usou have e there is e there are, tá? 

Então, olha só: A2 has a black and orange knapsack there. Então é dele. Ele possui. Ok? And I have a 

purple… sweater. All right? A black jacket and a purple sweater. So… 

A5 – (?) 
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P – Isso. The meaning is possession. I have. And when I use there is and there are, It’s different. It’s not 

possession. For example: Here. (pega uma bolsinha de lápis de uma aluna) It’s a pencilcase. All right? I 

say: there is a pencilcase on the table. 

A4 – (?)  

P – Em português, informalmente, eu uso os dois da mesma forma, não é? Olha: A2 tem uma mochila e 

tem umaaaa bolsa de lápis na mesa. 

A3 – Mas o tem tem sentido diferente. 

P – Isso! Qual que é o significado? 

A3 – De possessão eeee de estar do verbo haver. 

P – Do verbo haver. Há, existe, tá? Então o there to be é o ter no sentido de existir, haver. E, olha só: In it 

(mostrando dentro da bolsinha de lápis) there are many pens. Right? Peeens. Pencils. Há in it. Então 

viram a diferença de usar um e outro? E viram que o have ficou diferente quando eu falei de A2? (...) Has, 

perceberam isso lá? ( referese aos exemplos no quadro)  A2 has. É o mesmo verbo lá, have. Só que 

quando chega na terceira pessoa. Quem que é terceira pessoa? 

A3 – ele. 

P– Hã? Quem que é terceira pessoa? Qual o pronome que eu uso para substituir Alysson aqui? 

A3 Ele. 

A4 – He. 

P – Ele. Como que é ele? 

AA – He 

P – E se fosse Margarida? 

AA – She. 

P – She. Não é isso? Agora, e se a gente tivesse falando marcador de lápis? It, não é isso? Se eu quisesse 

falar ele é preto e amarelo. It’ss black and yellow. Ok? Então, esses pronomes aqui ó (mostrando o que 

está escrito no quadro), nós vamos usar eles no outro exercício aqui. Eles servem, esses aqui, para 

substituir os nomes de pessoas e objetos em determinadas situações, não é? Olha só: aqui ó (referese ao 

que está escrito no quadro), esse it aqui tá substituindo o que? Olha só: There may have pens in it. Tá 

substituindo o que? 

A3 – a bolsa. 

P – A bolsa. A pencilcase. Não é isso? A caneta is nela. Nela quem? The pencil case. Substitui por it. Se 

fosse, se fossem duas two pencilcases on the table... (coloca duas bolsinhas na mesa) and there are many 

pens on or in o quê? Se fosse há muitas canetas nelas. In o quê?  

A4 – (?) 

P – In ... (silêncio na turma) Haaa, pois é. Qual que é o plural de it? 

A6 – They.  
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P – They né. Só que olha só: esses aqui (referese aos pronomes escritos no quadro), a gente usa como 

sujeito da frase, né? Quando tá na primeira pessoa é eu, você, we, nós, né? Vocês e o they plural. Plural 

de quem? De he, she e it. Tá? Esse they é plural de todos esses. E ele funciona somo sujeito da frase. 

Geralmente onde fica o sujeito ó? (circula no quadro os sujeitos das frases) Onde? 

AA – No início da frase. 

P – No início da frase. Geralmente antes do verbo. Agora, aqui ó. Esse aqui tá no início da frase? 

AA – Não. 

P – Tá depois do verbo, né? Quando tá depois do verbo, ele funciona como objeto. Lembra de português 

lá, quando o professor fala lá de objeto direto e objeto indireto? 

A3 Odeio aquilo... 

P – Pois é. A gente não vai precisar decorar o que é objeto direto, objeto indireto, tá? Mas o que a gente 

tem que tentar observar nas frases é se tá antes do verbo ou se tá depois do verbo, porque ele vai ser 

diferente. Então ó! Escrevi errado. (apaga o que escreveu errado) Eu tô pensando lá no exemplo das 

bolsas. No exemplo das bolsas, quando eu falo: There are many pens in, e eu tivesse aqui duas 

pencilcases, two pencilcases. Eu teria que há canetas nelas. Não é? Então, não poderia ser sujeito. Teria 

que ser objeto, porque tá depois do verbo. Então, o objeto pra they é them. 

A4 – In them. 

A4 –In them. Então, esses daqui vão funcionar como sujeito, como objeto. Geralmente vem o que? 

Depois do verbo. Vamos pensar um exemplo aqui. (fala e escreve o exemplo no quadro) Eu peço pra 

vocês abrir o livro na página tal: open your books on page 128. Aí eu não quero repetir. Eu falo: open it, 

now. Então eu falei: open the book. Aí ninguém escuta. Aí eu falo open it, now. Esse it não tá depois do 

verbo? Então, depois do verbo vai ser objeto. “Ah, mais é igual. Como é que eu vou saber se tá 

funcionando como sujeito ou como objeto?” Vai depender do contexto e da posição dele na frase. Tá? 

Vão pensar num outro contexto. Nós vamos todos ao cinema hoje. Bacana, né? 

A3 – Só se você pagá. 

P – Eu pagando. (risos dos alunos) Tá. Então, ( fala e escreve no quadro) we are going to the cinema. 

A3   cinema 

P – Aí eu pergunto: Jaciara, você irá conosco? 

AA – [?] 

P – Olha só: a gente não fala com nós. A gente não ia perguntar para a Jaciara: “Jaciara, vc vai com nós?” 

A gente tem que usar um obliquo aí, ó. É um pouco diferente, não é? Nós não falamos com nós, nós 

falamos conosco. A mesma mudança que tem em português vai ter em Inglês. Eu não vou falar we. 

Alguém sabe o que é que eu vou colocar, ali como objeto? 

A7 – Us. 

P  Isso! Esse us mesmo, pronuncia /ᴧs/. Então, Jaciara, are you going with us? Eu desisti. Não vou levar 

mais ninguém comigo. Só vou convidar Jaciara. Então, a pergunta vai ser diferente: Jaciara, você vai 

comigo? Como é que vai ser? Hein? Jaciara, are you going with... 

A5 – Me 
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P – Me, ok? Então, olha só. Pra cada uma das pessoas que eu vou mudando, eu vou mudando, eu vou 

mudando o objeto também, tá? Para you, vai ser you mesmo jeito. Alguém sabe como vai ser pra he? 

Alguém sabe? Não? Então, ó. Se eu viro e falo assim: Alguém vai com ele a festa? With him. Se for com 

ela, a ela e para ela, her. (Fala e escreve no quadro) Então, ó: esse sujeito da frase. Esse objeto. Onde que 

ele vem? Depois do verbo... Onde que eu vou usar isso aqui? Nesses contextos aí. E agora? E no nosso 

exercício aqui? Onde que isso vai aparecer? Isso vai aparecer no exercício da.... Deixa eu ver lá... Vai 

aparecer no exercício da página 158. O exercício 6. (fala e mostra no quadro) Esse aqui ó. Então ó, esse 

dois aqui ó. Psiu! Esses dois aqui ó. Saber usar ele como sujeito e saber usar ele como objeto, vai aparecer 

no exercício da página 158, ó: esse aqui. Deixa eu por, assim ó, para vocês identificarem que quando 

chegar neste momento aqui cês vão ter que saber a diferença desses dois. Tá bom? Tá. Então vamos ver o 

que que tá pedindo lá no livro pra gente ver se precisa de mais informação. Eu acho que ainda precisa de 

informação. Olha só. Number 5, on page 128. Write these numbers in words. Example: Então você tem o 

número 27, cê tem que escrever in words. Então, você escreve: twenty seven. Todo mundo entendeu o 

que é pra fazer? A8? 

A5 – Lógico, prof. 

P – Agora aqui é o oposto. You have the word form and you need to write in numbers. Aí cê lê a palavra 

e escreve número, ok? A6 para de falar que cê tá na pagina errada.  

A6 – rsrs 

P  Volta na pagina aí, marmota. Pega um lápis. 

A6 – Me empresta um lápis, aí? 

P – Nem lápis tem. Veio para bater papo. (risos). Agora aqui ó: number 7. Identify the four incorrect 

sentences and correct them. Que informação que nós vamos usar aqui? Aquela lá em cima lá ó (referese 

aos exemplos que escreveu no quadro). Saber diferenciar have e saber diferenciar there to be. There is, 

there are, ok? 

A6 – Hãhã. 

P – Tá. Aí depois exercise 8. Complete de sentence, não. Complete the text. Então a gente tem um texto. 

Use de correct form the verb to be and the verb to have. Todo mundo sabe como é que conjuga o verbo to 

be? 

A6 – To beeee. To beeee. 

P – To be. Danado! 

A6 – Eu to be, tu to be, ela to be… 

AA – (risos) 

P –Aqui ó (mostrando os exemplos no quadro), esse danado aqui ó. Não é eu to be não. 

AA (risos) 

P – Olha aqui: A gente já sabe que para you é are. A gente já sabe que para we é are. Não é isso? 

A4 – É, uai. 

P – Tá. E para I como é que vai ser?  
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A3 – am. 

A4 – am. 

P – Am. Para you… 

AA – Are. 

P – Are, né? Para he? 

AA – Is. 

P – She?  

AA– Is. 

P – It? 

AA – is. 

P – Então, esse 3 aqui tem a mesma forma. Pra we? 

AA – Are. 

 P – Para you? 

AA– Are. 

 P – E para they? 

AA– Are 

P – Are também. Então, olha só. Essa forma aqui que é o verbo to be, viu cambada? Eu pergunto que que 

é o verbo to be e o povo responde: I am. Não. É só essas três formas ó: am, are, is. Tem até um livro de 

Inglês ái de um autor brasileiro que ele fala assim: “Fácil! É só decorar Amareis. 

A4 – Oh?! 

P  Decora “amareis” que aí já sabe que é a primeira, né? As do plural... e as segundas pessoas... e a 

terceira, né?  

A4 – Amareis. 

AA – (?) (alunos conversando) 

A6 – Amareis (fala cantando) 

P  Que é aquela forma lá que você vai usar: Am, are, is. 

AA – (?) (alunos conversando) 

(A professora caminha entre os alunos)  

P – Isso! Aí você vai chegar amanhã na prova... (referese ao aluno que estava cantando a fórmula) 

AA – (?) (alunos conversando) 
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P – Aí vai começar todo mundo a cantar. E o aplicador não tá entendendo nada. Não é? 

A6 – (?) 

P  Pois é. 

AA – (?) (alunos conversando) 

P – É, mais aí eu não sei qual que é a 1ª, 2ª e 3ª pessoa. Aí cê manda a cola assim ó: 1ª é uma batida, 2ª é 

duas... 

AA – (?) (alunos falam ao mesmo tempo sobre o assunto cola) 

P  Cê tá lá aplicando a prova e eles ficam: tumtum, tumtum (referese ao barulho que os alunos fazem 

na carteira durante a prova), assim né.  

A1 – Não! 

AA   (?) (alunos conversam e riem) 

P – Cê olha tá lá assim... (a professora imita os alunos durante a prova) 

AA – (risos) 

P – O pensador.... 

AA – (risos) 

A1   Já viu aqueles que ficam assim ó... (faz a imitação) 

P – É... e assim ó: estica a manga, solta... estica e solta.... ou então, assim ó, (a professora imita o 

movimento dos alunos)  né? Ele começa a fazer a prova e aí vai... 

AA – (risos) 

P – Aí cê olha pra ele, ele faz assim ó (risos) 

A4 – Ele faz assim ó...  (imita o movimento)(?) 

AA – (risos) 

P    (risos) Não, e congela. Na hora que cê olha, ele congela e fica lá assim... 

AA – (risos) 

A1 – Cê já aplicou prova pra min, num já? 

P – Já. 

AA – (risos) (Professora e alunos descontraídos falando sobre aplicação de prova e cola) 

P – Então tá. Olha só. Na hora que tiver completando com o verbo to be ou o verbo to have que a gente já 

viu, nós vamos pensar no contexto. O que tá falando? Qual que é o assunto desse texto, tá bom? 

A4 – O quê? 

P  Aí beleza. Passamos pra página 157. Vamos ver lá o quê que cês tem que fazer. 
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A2– Aí eu tava lá e cê fez eu voltar. 

P – É. Cês vão vir e voltar. Eu tô explicando primeiro o que é para fazer. Aí 157 eu pedi o exercício 3. No 

exercício 3, nós não vamos usar nenhum desses pronomes aqui não. Olha só. (mostra os pronomes 

pessoais e objetos escritos no quadro) 

A2 – personal pronoun. 

P   É personal pronoun. Mas é de quê? Olha lá ó... (referese a pag. 157 do livro). (lendo no livro) Fill in 

the gaps with possessive adjectives. O que que é um possessive? 

A2 – Adjetivo possessivo. 

A4 – Possessivo. 

P – Possessivo. Indica posse... (escrevendo no quadro:) Possessive adjective. 

A2 – meu, seu. Tá possuído. 

P –  Tá possuído. Isso mesmo. 

AA – (risos) 

P  Então ó, pra I vai ser o quê? 

A1 – my 

P –  (escrevendo no quadro) My. Isso mesmo. Né? Lembrando que sempre na frente vem o substantivo, 

né? Então ó: A2  has a black and orange knapsack. My knapsack his black and red. Ok? What about her 

knapsack (aponta para uma aluna)? What color is her knapsack, people?  

A4, A2, A7 – Pink. 

P – Pink, all right? Pink and yellow. What about his knapsack? (aponta para a mochila de um aluno) 

A3, A2 – Blue and black. 

 P – Blue and black. You see? Então, viram a diferença de usar para cada pessoa tem um possessivo 

diferente. Então vamos ver. Pra you? (volta  escrever no quadro) 

A3 – You? 

A2 – Your. 

 P – Your. Lembrando que esse aqui ó, (mostra o referido pronome no quadro) é só quando tem uma 

conversa. Muita gente confunde isso aqui ó. Os brasileirinhos confundem isso aqui. Essa relação meu e 

seu é só quando eu 1ª pessoa estou conversando com você é que eu uso your, ok? Quando eu tô falando 

de uma 3ª pessoa eu vou usar his e her. 

A2 – his, her. 

P – Olha o its: não tem apóstrofe no S. É tudo junto. 

A3 – It’s you. 
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P – Então se tá sem apostrofe é possessivo. Our e their. Então, nesse exercício nós vamos usar aqueles ali. 

“Ah, como é que eu vou saber qual que usa?” De acordo com o sujeito, ok? ... E, cês vão perceber que são 

7 frases, são 7 contextos diferentes para vocês entenderem aí. Tá? Aquele outro era o texto. Cês iam ler 

usando estratégicas pegar a ideia geral. Esse aqui não tem jeito, né? Então vocês vão entender frase a 

frase, uma não tem relação com a outra, não. Ok? 

A4 – As repostas tão aqui? 

 P – Oi? Esse não. 

A4 Mas como é que eu vou saber se eu to certo ou errado? 

 P – Uai! Cê vai fazer e nós vamos corrigir depois. 

A4 – Ah, tá. É hoje ainda. 

P – É hoje ainda. É tudo hoje. Dá tempo. Aí cento eeee... 157 exercício 3, 158 exercício 6. Exercício 6 tá 

tudo misturado... pronome pessoal, cê pode observar se funciona como sujeito, se funciona como objeto, 

se é possessivo. Cê vai decidir aí. Ele que ele pediu ó:  (lendo no livro) complete the sentences with a 

personal pronoun. Aí cê tem que saber se tá antes do sujeito é... se antes do verbo o sujeito éééé aquela 

primeira coluna, se tá depois do verbo é a segunda coluna. Tá bom? Depois 159 exercício 8. Exercício 8 é 

completar com o verbo to be. A lá ó: complete de sentence with de correct form of be or have. A mesma 

coisa. Já tem lá no quadro, have or be. E 160 exercício 9: complete the sentences with the words from de 

box. O quê que tem na box?  

A5 – Sei lá... 

P – Olha lá ó: in, on, at . O que é isso aí?  

A3 – (?) 

P  São preposições né? Indicando lugar ... 

P – Isso. Então cê tem. Vamo pensar aqui... (começa a falar e fazer um desenho quadro) Uma cesta, ok? 

Uma cesta, uma basquete, Ok? A basket. Pay attention people! 

A5 – Como é que é? 

P – This is a basquete… 

A2 – No… Isso é basketball. 

P – I say this and it is an apple, all right? Where’s the apple? 

A5 – In the cest. 

AA – (?) (alunos respondem ao mesmo tempo) 

P – Isso. So the apple… (fala e escreve no quadro) 

AA – (?) (alunos respondem ao mesmo tempo) 

P  is in the basket. No, not pinapple, apple.  (alunos conversam) Ok? Now, Let’s see the pinapple. The 

pineapple is here. … 

AA – (?)  
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P – A pineapple. 

A5 – A pineapple? 

P – okay? You see a pineapple?  

A5  A pineapple.  

P  Where’s the pinapple?  

AA – (?) (alunos conversando) 

P – Isso!  (fala escrevendo no quadro) The pineapple is next to the basquet. 

AA – (?) (alunos respondem ao mesmo tempo) 

P  The blueberry is here. Faz de conta que o blueberry é assim. 

A4   Isso é cereja. 

P – Tá! Faz de com que ela é um blueberry. Where’s the blueberry ? 

A2  – O que é blueberry. 

A4   What is a blueberry? 

P – É uma frutinha redondinha que ela é... 

A4 – Blue. 

P  É preto azulada. 

A4 – Qual que é a tradução dela? 

P – Não sei! Acho que a agente como aqui como blueberry, não é? 

A5 – Não! Eu esqueci como que é... 

 P – Cê sabe, Jaciara, se tem tradução? Acho que não tem tradução. 

J – Acho que não tem não. 

P . Quando você compra a caixinha vem grandre: blueberry.  

Jaciara – Não é amora. 

P – Não é amora não. É diferente. 

A4 e A5 – (?) (falam ao mesmo tempo com a professora sobre o assunto) 

P – É. Eu sei que... A geleia é muito boa. Mas a fruta assim... Eu nunca peguei na fruta. É muito caro.  

AA – (?) (falam ao mesmo tempo com a professora sobre o assunto) 

P – A seção que eu não visito é a seção de blueberry.  (volta ao quadro e diz:) Tá! Mas onde? Where is 

the blueberry, people? 
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A4 – Under 

P – Isso! The blue berry (fala e escreve no quadro) is under the basquet. 

AA – (?) 

P  All Right? Okay… Now, let’s see, now… 

A4 – Now o quê? 

AA – (?) 

P –  ( A professroa desenha no quadro e fala:) This (?) is a table. Right?.  

A5  (?) 

AA – (?) 

P – Bacana. Very beautiful table. 

A4 – Falta o pesinho lá trás, ó... 

P Faltou um pesinho aqui assim mais ou menos, né? 

A4 – É. 

 P – Tá. Ok. Now here, on the table, aaa a dish, ok? A dish, um prato, ok? So the dish is on the table…. 

And here, pay attention, here is the front of the table. Here is behind. Behind the table there is a boy, 

right? … 

Todos – (?) (os alunos comentam sobre o desenho que a professora está fazendo no quadro) 

P – No, the boy, okay? 

A4 – (?) 

AA – (risos) 

P   Se eu considerar desse jeito: aqui é a frente da mesa, he’s behind the table, right? 

A5 – Behind. 

P – Ok! So, he is behind the table.  

AA – (?) 

P  Agora, se eu considerar que tem uma cadeira aqui atrás dele, ó, presta atenção, uma cadeirinha aqui 

atrás e ele tá sentado aqui nessa cadeira, aqui ó. Tá? Ele tá sentado na cadeira. Ele está à mesa esperando 

a refeição, né? Então o que eu digo?  

A5 – He’s hungry.  

P – He’s hungry. Ele está à mesa. Como é que vai ser? 

A 4 He’s at the table. 

P – He’s at the table. Entenderam aí como que eu uso o at? É o lugar determinado. He’s at the table. 
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A5 – É meio complicado, não? 

P – No lugar determinado que ele tava sentado lá à mesa. Ok? And….  

A5 – (?), 

P – Here we have the (?) . We have here ããã a  toy. Right? Do you now understand toy, people? ….And 

here, I have… 

A4 – What is this? 

AA – (?) (risos) 

P – His mother. 

 AA – (?) (risos) 

P – All right? S 

AA – (?) (risos) 

P  Okay. So his mother is here. He’s at the table probably having dinner. But there is a toy here. Okay? 

Where’s the toy? 

A4 – (?) 

P – Ó, em relação aos dois is. 

A5 – Between 

P – Isso. So the toy... 

A5 – entre. 

P – Isso. The toy is... aí vão ser assim que vocês vão dar bola, né? The boy at the mother or his mother, 

rigth? Então, nesse 160, o 9, nós vamos usar aquelas preposições ali, pensando no contexto que tá aqui, ó. 

São 6 contextos diferentes. And number 11, é corrigir o que tá errado aí pensando no verbo haver e o 

verbo ter também que nós já vimos lá no quadro. Então, quantas horas agora? 

A3   7 e 40. 

P  7 e 40. 

A3   e seis. 

 P   e seis. Nós temos até 8 e 15 para terminar tudo isso.  

A5 – What? 

P – Então, bom trabalho, se tiver dúvida... Cê tem 30 segundos pra ir lá tomar água e voltar, contadinho. 

(...) 

(Alunos fazendo o exercício, professora tirando dúvidas individuais e dando orientações individuais para 

a resolução dos exercícios. Durante este momento as conversas paralelas aumentam. A professora chama 

a atenção de alguns alunos que estão conversando.) [00:28:53 – 00:32:04] 
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(Ao perceber que vários alunos tinham as mesmas dúvidas, diz:) 

P – Aqui ó: “Ah! Eu não to conseguindo entender as frases. Tem uma palavra ou outra que eu não sei 

qual é”. Há um glossário no final do livro que ajuda. Então por exemplo (?) o que que é neighborhood?” 

Não sei. Vai lá no glossário e dá uma olhada, né? 

(A professora continua tirando dúvida e orientando os alunos de modo individual. Momento de conversas 

paralelas ) [00:32:21 – 00:39:46] 

P –Psssiuuu! Aqui ó: a dúvida dela é como é que conjuga. (a professora vai ao quadro e diz) isso aqui ó, é 

como eu conjugo o tal do verbo to be. Eu conjugo ele: com o eu vai ser I, you vai ser are, entendeu. (?). 

Completar com o verbo to be, mas de acordo com a conjugação. Não é, a palavra be, você vai você vai 

conjugar, tá?  

(Alunos continuam fazendo as atividades e a professora tirando dúvidas) [00: 40:19 – 00:45:30] 

P – Todo mundo sabe que aconteceu com professor, não é isso? Aí o chunk é classroom. Que que cês 

colocaram? Qual o pronome possessivo? 

A1 – Que página professora? 127? 

P – 157, exercício 3. Psiu! Começou a frase assim ó: We don’t know, ( escreve no quadro) we don’t know 

what happened to our teacher. Né? The classroom is locked. The classroom is closed and locked. 

A3 Our. 

P – Isso mesmo. 

A2 e A1 – Ours. 

 P – Não ours não. É our sem s porque tem classroom na frente. 

A1 – É isso aí. 

P   Number two, psiu! (lendo no livro:) Sarah, Sarah is cooking dinner, she’s preparing chicken pasta and 

chicken pasta is o quê favorite meal, favorite food?. 

A2 My. 

A3 –My.  

P – Não, não é my não. É da Sarah. 

A1 e A5 – Her. 

P – Her. É a comida predileta da Sarah e não a sua. Então her favorite food is chicken pasta. 

A1 What’s pasta? 

P – Pasta? Macarroni, lasanha, pene, caneloni… 

A6 – Pizza? (...) 

P Yeah. Could be. 

A1 – (?) 
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P – É. É massa no geral. Então a pizza também é. The boys, chiiiiuuuu. Generally the boys play soccer, 

right? Play football. But they are not playing soccer now because the bal , chiiiiiiii, went over the fence . 

O que que aconteceu com a bola?  

A1 – Ela tá em cima da... cerca 

P – Ela ó chiiiiu.... ( faz o gesto com a mão chamando a tenção de alguns alunos que estavam 

conversando). 

A1 – Do outro lado do muro. 

P – Passou para o outro lado. Isso mesmo. Mas a bola é de quem? Dos boys. Como é que vai ser? 

AA   Their. 

P – Their. 

A1 – Their, menina. (fala para uma colega) 

P – Ops! Sorry (a professora erra ao escreve no quadro). Their bal. Ponto. The dog is eating food in the 

kitchen door. 

A2 – Is 

 P – its. So the dog is eating its food at the kitchen door. Spencer, chiiiiiii. Spencer is a boy’s name, right? 

The name of a boy. So he’s going out with… 

A3 – his  

P – His girlfriend tonight. 

A4   (começa a cantar) Tonight… 

AA  risos 

P – I can bring cd player at the party. I can bring… 

AA  my. 

P  My cd player. 

A1 – my cd player. 

P   Seven. Mário is spending the weekend with… 

AA – your. 

P – Your sister. 158. Qual página? Qual exercício?  

A1 – Número 6 

P – Número 6.  

A4 – Será que acabou a bateria (?) 

P – A hundred and fifty eight, exercise six. Aí cês tinham que observar se era o sujeito ou se era o objeto, 

né?. Chiiii. Catharina likes football.   
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AA – She. 

P – She likes football. Two. Have you seen my book?  

A1 – We. 

P – Não! Have you seen it?. Three. Our parents want my sister and I to go to the university after my sister 

and I finish high school. 

A2 e A1 – We. 

P – Não! Olha só: Nossos pais são quem? 

A1 – Eu não sei não. 

P – Presta atenção. Quando eu quero ...  

A3 – Pulou uma... 

P  Quê que eu pulei? Desculpa pulei a 3. Então pera aí. My Family and I are going on vacation in July. 

Então, a minha família e eu… 

A1– We. 

P – vão tirar férias. 

AA – We. We. Weeeeeeee. 

P – (escreve no quadro)We. Agora pro próximo, cês tem. Nossos pais são quem? 

A3 e A5 – Eles. 

P – Eles. Como é que vai ser eles? 

AA – He. They. (alguns alunos falam he e outros they) 

P – He é ele só. 

A1 – (?) 

P – Hã? É! Então, eles querem que quem? 

AA – (ficam conversando) 

P  Ó é eu e a irmã.  

A3 – We. 

A2 – We. 

P – We. Só que tá depois do verbo, não tá? Want? 

A1 – Yes. 

P  Então depois do verbo como é que fica we. 

A3 – us.  
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P – Us. So they want us to go to the University.  Agora o próximo tá antes do verbo finish. É antes de 

terminar o ensino médio. Então, como que vai ser aqui ó? Nós. 

A3 e A4   we . 

P – We. Tá vendo moço! (vira para a sala e aponta para um aluno) Cê não tá sabendo tanto, não. Num fez 

o exercício. Num tá sabendo corrigir. Tá vendo (?)? Aí na hora da prova vai fazer besteira.  

A2 – Que burro!  

P – Hum. 

P – Number five. I’ll send you a text later. I can’t stand the text now. I can’t stand? 

A1 e A4 – It. 

P – It now. Substitute for text. Six: she set to give me the documents later. 

AA (?) (alunos conversando) 

P – chiiiiii, psiu. ( chama atenção da turma). The documentssssss.... 

A1 –It. Its, them.  

P – Them. Muito bem! Por que que é them? Por que é documents. 

AA – (?) 

P – And documents, eles, os documentos. Então, b ela disse que, os traria, os entregaria, né? mais tarde. É 

os... os documentos. Number eight. 

A6 – No. 

P  Number seven: My friend told Catherina and I a very funny joke this morning. Catherina and I?  

AA – Us. 

P  Us porque está depois do verbo told. Então, o amigo contou, nos contou, né? Eu contei também. Told 

us. Não é told we, não. Number eight: Pedro told me that Pedro likes to drink a lot. Quem me contou? 

A2 – He 

P – He 

P – Sujeito. Ele told pra quem? No, ele told que... Ele sujeito gosta, não é? 

AA – He. 

P  Psiu! Ele antes do verbo like. Olha aí o verbo like. He, ele, sujeito. E ele gosta dela. Depois do verbo 

gostar? 

A3 Her. ( os alunos falam com a pronúncia de hair) 

P – Her! Hair é cabelo ó. Her e ela e dela her. Ok? 

A4 – É o Pedro e a Catrina. 



170 
 

P – Isso! 

AA – (risos.) 

P  Nove. Será que vai ter Catrina na prova?Por que falou tanta Catrina aqui... 

A4 Nó! Vai caí um furação Catrina na prova. 

P e AA – (risos) 

P – Vai passar um furacão mesmo na hora da prova. Our mother taught. Thot é o passado do verbo teach. 

O que que é teach?  

A4 Ensinou. 

A2 – Ensinar. 

P  Ensinou, ensinar. Ela ensinou a quem? My brother and I. Então, she taught quem? Us. She taught us 

how to see French. My mom. Our mom comes from Quebec.  

A3 She 

P – She. She comes from Quebec. 

A3 – Quebec. 

A4  Come back. 

P – Próximo. 

A5 – Número 8. 

P  Número 7, página 159.  

A5 Não. 

AA – (?) 

P – Não? 

A2 – É oito, teacher. 

P  É oito. My name, esse é fácil demais, né? My name is Joe. 

A4 – Eu ia colocar are... 

P – Two. 

AA – I. 

P  E se eu pergunto para você: How are you? Que que cê me responde? 

AA  I’m fine. 

A4  And you? 

A5 – ou não... 
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P – Isso! Então, já tá aí ou o que? Se não for responder I’m fine pode responder o que? 

A5 I’m good. (alguns alunos riem da pronúncia do colega) 

P – I’m good. E se não tiver good, tiver ó... 

A5 I’m bad. 

P – I’m bad, today. 

A4 – Who’s bad? ( faz referência a musica de Michael Jackson) 

P   Who’s bad! (alunos riem quando a professora fala) 

P – Aí depois: Brazil...  

AA is/has ( alguns alunos falam is e outros Has) 

P – Brasil não is a population, não. Brazil has a population. 

A4 – Haaa... 

P. Ele tem a população. Ele não é a população. Carla and Rachel... 

AA – Has. 

P – HãHã. Have. Elas tem talento. É plural aí, have. 

AA – (?) (alunos conversam)  

P  Qual o talento delas? 

A5 excellent dancers 

P – Excellent dancers. Então, they have ou they are? 

AA – Are. 

P – they are excellent dancers. Me too. (risos da professora) 

A6 – Eu também. 

A4 I don’t know. (risos) 

P – The only one who has never been in an airplane. É como se fosse eu falando comigo mesma.  

A3 – Am I. 

P – Am I. eu sou muito [?], né?  

A1 – Saúde. 

P – Hã. The government… (fala e escreve no quadro) 

A2 Is 

P – Is, né? Discussing the possibility of fiscal reformer. Is.  
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A2  O governo está discutindo sobre uma possível reforma fiscal. 

A5 – É tá acertando tudo (?) 

P – Gente, eu tô a fim de escrever (?). Seven: A fantastic architecture in Brasilia? 

A2 are 

P – Is. Porque there is architecture é singular. Number eight: the northeast of Brazil… 

A7 – has. 

P  Has. Porque não é a região lá do Brasil, não é? 

AA – (?) (alunos conversando) 

P  ... Então é has. Agora é nove, nine. We the first one to arrive. We 

A3 are. 

A4 – are. 

P – Are we. (?) I don’t? 

A4 e A5 – Have. 

A5 professora, have é pra que? Por favor. 

P – Have, has é (?). Aí agora 160 é qual?  

A4 – nove e onze. 

P – Há, tá! São as preposições. The most important members of the family are?  

A5 at 

P – At the front. Então os mais importantes estão na frente. At the front.  And the others are standing? (a 

professora faz o gesto com as mãos mostrando atrás das costas.) 

A4 e A5 – Behind. 

P – (fala e escreve no quadro) Behind. Two, we can see a large painting, onde? 

A4 in.  

P TchiTchiTchi (balança acabeça fazendo sinal de negativo para o aluno). 

A4 – Não? O que é painting? 

P – Pintura. Olha só: sabe por que vocês estão tendo dificuldade? Primeiro a gente tem que ver na foto. 

Onde tá a foto?  

A3 que foto? 

A4 – Foto? 

AA – [?] 
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P – Olha a instrução. 

A2 – pagina 17. Complete the sentences with the words from the box. Look at the picture of the Loyal 

Family to help. Tá bom. Os mais importantes da família, tão onde? 

AA  at the front. 

P  At the front, na frente, and the others, behind, os outros atrás. 

A4 Tinha que olhar essa imagem aqui? (referese  a figura do livro)  

P – Tinha , ué! 

A4 – Ah, num fiz essa (?). 

P – Como é que cê ia... usa as preposições sem ter umaaaa referencia? Tem que te referencia. Agora a da 

painting aqui, ó... 

A5 next to. 

P – Next to. Com a figura, tá onde? Next to. Por isso é que muita gente não tava conseguindo. Faltou o 

contexto.  

A4 Mais não deu tempo de eu fazer essa não...  

P  Sem contexto fica difícil. The Royal Family took the picture… Ó! eles tiraram a foto onde? 

A5 In 

P – In. In the reception room. Na recepção, né? (lendo no livro)Four: The Royal Family...  Não!Tá errado, 

já foi essa. Only six people were... Então, ó (mostrando a figura para os alunos) nas cadeiras, só seis 

pessoas, ó. Only six people nas cadeiras, nas cadeiras é como? 

A4 on 

P – On. Sitting on the chairs. Five: there are no objects… 

A4 under. 

P  (mostra a figura do livro) Embaixo das cadeiras não tem objeto nenhum. Então, under. E o seis?Six. 

Prince Philip, Pince Charles’s father is? 

AA – between. 

P – Between Camila and the Queen. Ele tá aqui né… (mostrando a figura do livro) Óóó, between. Camila 

and the Queen. This is Pince Philip. Ok? The next one is exercise eleven?  

A4 – yes. 

P – Yes? The exercise eleven we were supposed to unscramble, que é o quê? Tá tudo misturado aí, num 

tá? 

A3 tá. 

P – Então se tá misturando tá scramble.O que que cê tem que fazer? Desmisturar, é a palavra? 
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AA – Não. 

P – Unscramble. 

A7 – Organizar. 

P – Organizar, arrumar. Okay? Então a primeira aí.... ( vai até o quadro para escrever) Vamô vê: a 

primeira aí ó. E depois se tem que check com uma alternativa... Vocês vão perceber que as frases todas 

são do verbo haver, num é? O verbo haver é formado pelo verbo to be. Quando a gente vai fazer 

interrogativa do verbo to be, quê que a gente tem que fazer? 

A3 – Colocar ele na frente. 

P – (professora faz sinal de positivo com a cabeça e diz:) Colocar ele na frente. Então a gente já vai 

começar com a verbo to be. Qual que é o verbo to be da um? 

A3 – are there. 

P – (fala e escreve no quadro) Are. Né? Então, para formar o haver, are there. Are there o quê? 

A3 – many schools. 

P – (fala e escreve no quadro) Many.... 

A3   Schools. 

P   Schools, onde? 

A3 – your neighboorhood. 

P  (fala e escreve no quadro)Your neighborhood. (Enquanto escreve no quadro, a professora houve um 

barulho vindo da turma e diz:) Gente para de brincar! 

A4 – É Weverton (A6) aqui empurrando o trem... 

A6 – Ah!Sai fora [?] 

AA –(risos) 

A7 He’s lying. 

P – (a professora termina de escrever a resposta no quadro e diz:)Então, aí cê tinha que responder: are 

there many schools in your neigboorhood?... Cada um vai ter uma resposta. Quem tem muita escola no 

bairro põe sim, quem não tem, põe não. É pessoal, né? (A professora lê a questão no livro e diz:) Ah, não! 

Não é isso não! 

A5 – É só corrigir. 

P – Não!(fazendo o gesto de negação com as mãos). Só tem uma resposta adequada que a outra tá errada, 

olha lá: (referese ao livro) There is many schools. 

A4 – Isso não pode, não. 

P   Tem que ser a b. Não pode there is. Eu achei que era uma resposta pessoal. Não é. Então só pode a b. 

Por que? Por que tá no plural. Olha lá (lendo no livro): No, there aren’t many schools... Alguém marcou a 

A aí? 



175 
 

A6 – Tinha que marcar? 

P – Tinha que marcar a resposta certa... 

A4 – Nem deu tempo.  

P  Nem deu tempo?(voltase para o quadro para escrever e diz:) A dois. A língua que não deixa, né? 

A2 – (?) 

P – É. Fica falando o tempo todo. Is there, o quê? 

A4  Theater movie, ou movie theater, sei lá. 

P – Movie theater. A movie theater… 

A4 – next to school. 

P – next to the school… E a resposta? No, there aren’t ou yes, there is? 

A4  Yes, there is. 

P – Yes, there is! Por que começou com is there, né? Three... Three começou como? 

AA – (?) 

P – Are there, o quê? 

A4 – Porque é uma interrogativa. 

P – Então. Mas, are there, o quê? 

A4 – Many (?). 

P – (fala e escreve no quadro) Many people... Many people, onde, quando, por quê? 

A4 – In your family. 

P – In your family. 

A2 – Yeah! 

P – Are there many people in your family, people? 

A4 – No. 

A5 – Yes. 

A4 – No, no, no. 

P – Yes, there are thirty people ou no, there are thirty people? Yes, there are. Isso mesmo. Four. 

A7 – Is there. 

P (fala e escreve no quadro) Is there, is there o quê? 

A4 – Pera aí. 
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P   Tô esperando. 

A7 – a new teacher... 

P – A new teacher. Isso mesmo. Onde? At school. Is there a new teacher at school? Yes, there are. No, 

pera aí. No, there isn’t ou yes, there are? 

A7, A8 e A6 – No, there isn’t. 

P – No, there isn’t. (fazendo sinal de positivo com a cabeça.)... Tinha que fazer o 12. 

A4 e A7 – Não. 

P – Então, ó: tudo o que não tá feito no seu livro, faça pra amanhã. Se tiver dificuldade, 10:40 tem o 

monitor aqui.  (Alguns alunos começam a guardar o material para ir embora) Então dá uma passada aqui, 

tá bom? Faz a prova com calma. Vocês dão conta, tá bom? 

A2 –Sim, 5 minutos  dá pra fazer. 

P – Dá não... A prova é grande. 

A1 – Quanto que tá valendo, fêssora? Quantos pontos? 

P – 10 pontos. 

A1 – Uuuuuuuuu! 

AA – (?) (alunos conversam entre eles e guardam o material. A professora caminha em direção a sua 

mesa, fecha o livro, sinalizando o fim da aula.) 

 

Aulas do dia 01-06-2012 

Resumo das aulas: A professora entrega a prova bimestral para os alunos e, em seguida, inicia a 

correção oral com a turma. A professora vai lendo as questões e explicando cada resposta certa e 

comentando algumas respostas que os alunos escreveram na prova. Poucos alunos interagem com 

professora durante a correção. Finalizada a correção, a professora parte para conferencia das notas 

com os alunos e apresenta para eles uma lista feita por ela com a nota final do bimestre de todos os 

alunos. Ela entrega essa lista para um aluno e pede para os alunos irem passando a lista entre eles para 

que todos tomem conhecimento de suas notas. Feito isto, ela inicia a unidade2 do livro didático com os 

alunos. Enquanto os alunos pegam o material ela dá alguns informes sobre a greve e adiante uma 

explicação sobre o trabalho do próximo bimestre referindo-se a pag, 64 e 65 do livro. Ela explica como 

os alunos podem adiantar o trabalho durante a greve. Após comentários a professora inicia a explicação 

da unidade 2. Às 8:30 a professora para a explicação e realização das tarefas; dá instruções e 

orientações sobre a greve e libera os alunos. 

 

P – Então abaixo de vinte e cinco, é vinte. Aí alguns alunos colocaram assim: “Professora, a senhora não 

deu a opção correta, a opção correta é vinte e cinco.”, mas tem, esqueceu  do “under” lá, né? 

A1 – Então é maior que trinta? 

P – É o vinte. É abaixo. Aí oh, “Hillary is under...”. 
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A2 – É trinta. 

P – É, é trinta. Tinha marcado aqui que era vinte. Então “Hillary is under thirty.” Ok? She isn’t american. 

Her favorite person is her mother, her favorite sports are swimming and tennis. Her favorite singer is 

Daiane Cross. Essas outras frases, não tinha nem que raciocinar nada. Era escanear, era ir no texto, 

localizar e marcar, tá? Era só isso. Essa questão era a mais complicada, só que é uma questão que nós 

fizemos aqui na sala, que era uma questão do livro, que era um texto, que era pra completar com are, opa, 

com verbo to be ou com have, não é isso? Então, o quê que eu vou fazer? Eu vou passar todas as 

respostas, depois eu leio o texto para que vocês vejam como ficou. Então a primeira é “am”. Segunda, 

“have”. Terceira “are”. Já vai conferindo aí se você fez errado. Quarta, “has”. Quinta, “are”. A sexta pode 

ser “are” e pode ser “have”. Sétima, “has”. Oitava “have”. Nona “are”. Décima “have”. Décima primeira 

“are”. Décima segunda “are”. Décima terceira “am”. O texto ficou assim: “Im sixteen years old. I have 

two younger brothers, they are twins.” O que que nós vimos que era “twins”? Gêmeos, né? Lembra da 

Sasha e do Simon lá do texto que vocês leram? Pois é. “Twins running on our family. My mother has a 

big brother, and my grandfather, and his brother are identical twins. We are very large family, or we have 

a very large family”, então pode ser os dois aí. “That has spread all over the world. I have two cousins in 

the USA. There are both doctors. I also have an aunt and uncle born in Spain. And my dad’s cousin lives 

in Lisbon. They are always asking “when (?) to come visit us?” When I’m eighteen, im going to visit 

them all, I can’t wait, ok?” Vai, mineirinho and… Pega um lápis pra você conseguir, senão não vai 

adiantar nada, daqui a pouco você não sabe de novo, empresta o lápis pra ele. Vai lá buscar na mesa. 

Número um “am”, dois “have”... Tá “have”? Foi corrigido certinho aí de todo mundo? A terceira “are”, a 

quarta “has”, a quinta “are”, depois pode ser “am”... Pode ser “are” ou “have”. “Has”. “Have”. Tá errado. 

“Am”. (?) “They are”, né? “Brothers”, depois “have”. “Are”. E “am”. Ok? O próximo tava de graça aí pra 

vocês né? Tava usando a cabeça, não é pra você conferir (?). Então, olha pra você ver, eu já tinha até 

colocado quais eram os adjetivos possessivos que vocês iam usar. Já tinha colocado na ordem “I, you, he, 

she, it”, tava de graça essa, e um monte de gente fez besteira aí. Gente, vamos guardar o celular porque é 

proibido o celular na sala. Porque senão vira aquela festa, né? Fica lá no facebook e não presta atenção 

em nada, né. Então, oh, “Hi, I’m a doctor. My name is Phil. They are doctors, their favorite films is Star 

Wars. He is French and his wife is English. We are Russian, our names is Olaf and Natalie. She is a 

waitress, her favorite food is pasta”, ok? O próximo exercício, se você lesse as dicas de 1 a 7 você 

conseguiria fazer e de 8 a 15 você ia conferir, pra ver se tava certo. Tá bom? Então olha só, a gente tem 

Wendy aqui. A primeira dica é, “Wendy’s husband is Carl”, não é isso? Como é que eu consigo 

identificar numa árvore de família que a pessoa é casada? Tem um tracinho ligando as duas, esse tracinho 

aqui liga as duas na árvore de família, lembra disso? Lá no material lá, né? Então, oh, então era pra 

colocar Carl aqui, “Carl is married to Wendy”, beleza. “Bill is married”, qual a outra possibilidade de 

casamento que a gente tem aqui? Só aqui, né? Então aqui deveria vir Bill. “Greg has one uncle”. Então, se 

Greg tem tio, se aqui tá casado e aqui tá casado, a pessoa que tem tio só pode vir aqui em baixo, porque 

essa relação aqui é de irmão. Então, logo, esses irmãos aqui são tios desse aqui. Então Greg tinha que 

entrar aqui em baixo. Vai conferindo aí e consertando. Depois você tem, “Carl has one brother”. Carl tá 

aqui, casado com Wendy, logo o irmão dele vai tá por aqui, nessa linha. Nesse “is Greg’s grandmother”, 

se a gente já colocou Greg aqui, a Nancy só pode tá aqui, casada com Bill, não é isso? Ah, “Nora’s aunt is 

Beverly”, se a gente tem, já sabe que aqui vai caber os sobrinhos, logo a sobrinha vai tá aqui, Laura, né? 

E o nome da tia dela é Beverly, logo ela vai ter que entrar aqui, firmando o Carl. Não cabe em outro 

lugar. “Bill and Nancy have two grandchildren”. Então, só confirmando, porque nós já vimos que Bill 

casou com Nancy, tem children and children, que é Laura e Greg. Aí os outros é só pra conferir, oh, 

“Mark has one brother and one sister”. Nós não colocamos a Beverly aqui e o Carl aqui? Logo, Mark é o 

do meio, ou o do canto, tanto faz, né. “Carl is married”, a gente já sabe, “married to Wendy”. “Laura is 

Greg’s sister”, então a Laura irmã do Greg, só pra conferir. “Berverly has two brothers”, a Beverly tá 

aqui, irmã de quem? Mark e Carl. “Berverly has…”, ah, já foi. “Greg is Laura’s brother”, então Greg é 

irmão da Laura, a relação tá estabelecida aqui. “And Berverly’s mother is married to Bill”, então a mãe da 
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Berverly é quem? Nancy, que é casada com Bill. E a última, “Bill is Laura’s grandfather”, então Bill avô 

de Laura. Tá?  

A1 – (?) 

P  Eh... Não sei nessa turma, parece que ficou meio a meio, quem teve problema, teve problema com 

metade do exercício aí.  

A1 – É, usando lógica (?). 

P – Pois é, ué.  

A1 – (?) 

P – Não.  

A1 – (?) 

P – Quando você chegasse até aqui, você já tinha sua árvore pronta, entendeu? Você nem precisava ler o 

resto, na hora que você lesse aqui, oh, você já ia colocando. Então, aqui oh, olha pra você ver, você 

perdeu aqui, provavelmente você perdeu aqui ó. Você olhou, “Nancy is Greg grandmother”, aí você 

confundiu a avô com mãe. Porque aqui a relação é de mãe, entendeu? Foi aqui que você errou. Aí ficou 

trocado.  

Tá? Aí agora vocês vão pegar os acertos, multiplicar por 0,3 e olhar se está tudo certinho. Aí, que que vai 

perceber? Vocês vão perceber que vai dar 10,5. (rindo) Se vocês somar tudo certinho, vai dar 10,5. Então, 

teve aluno aí que tirou 9,6 porque ele errou 2 itens. Aí ele perdeu 2 décimos de cada um, nem chegou a 

perder 3 décimos. É isso? 

A2 Não. 

P Não? 

A2 Não.  

P Me dá o seu. (A professora vai até ao aluno para conferir soma da prova com ele)  

[00:09:33 – 00:11:08] 

P – Gente, já vai pegando o material que nós vamos começar lá na unidade dois, tá? na página 24. 

AA   (?) (alunos conversando paralelamente) [00:11:12 – 00:11:58] 

P  Gente, agora eu vou passar... (referese a lista com as notas finais do bimestre) Tem mais alguém que 

tá errado aí? (vai até outra aluna para conferir a nota) [00:12:00 – 00:12:50] 

P  Agora, olha só... Espera só um minutinho. Eu vou passar... Essa é a nota de vocês. Já está lá no site, 

tá? Então, se tu entrar no Valedata, essa nota já foi lançada lá.  

A4 – Ok. 

P – Por favor, não alterem a nota aqui, porque não vai fazer diferença se alterar aqui não, viu? Primeiro 

dia, entreguei, o espírito de porco pegou, ainda uma caneta bem diferente, foi lá e colocou lá 3, ele pôs 

18. Dá vontade de matar, né? (risos dos alunos) Já tá lançada. (A professora vai até outra aluna para 

verificação de nota) 
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P  Olha só, no sistema eu lanço a nota total, não lanço separado, não.  

AA – (?) (Alunos conversam sobre as notas enquanto a professora tira dúvidas individuais sobre as 

notas)[00:13:41  00:14:23] 

P – (falando para a turma toda) Aqui, você vai conferir a sua nota aqui, anotar ela num papelzinho, 

quando você chegar lá você confere pra ver se no Valedata tá certinho. Porque costuma acontecer de, por 

exemplo: tem duas Vitórias, aí eu lanço a nota de uma Vitória no nome da outra. Pode acontecer isso, 

igual ao caso dela, ela tirou 13,7. Ela disse que no sistema tava 13,4. Então vocês têm que chegar, anotar 

isso aí e conferir. Essa lapiseira eu peguei com quem? Aqui né? Então, oh, dá uma olhada. É pra olhar só 

a sua nota e passar pra frente, não é pra ficar olhando nota de todo mundo não. Não vão pegar o diário e 

conferir a nota de todo mundo... 

A5 – Professora, professora! 

P – Diga. 

A5 Vem cá. 

(A professora vai até ao aluno 5 para conversar) [00:15:05 – 00:15:53] 

P – Aqui... Vamos começar? Então, olha só, já tiramos as dúvidas. Vocês vão conferindo as notas de 

vocês aí, enquanto isso a gente vai começando a trabalhar. Eh... Antes de começar a trabalhar, duas coisas 

que eu gostaria de falar. Psiu, hoje é nossa última aula. Não sei se vocês tão vendo o evento, vocês 

participaram das assembléias?  

A6 – Sim.  

P – Pois é. Hoje, é dia primeiro, dia dois, sei lá que dia que é hoje. Nós temos uma aula, semana que vem 

é feriado, quinta e sextafeira, e na outra semana já estaremos em greve. Então o que eu aconselho a fazer, 

porque vocês vão ter tempo pra isso em casa e tal. O trabalho do segundo bimestre é, de acordo com o 

material, uma fotografia social.  

A1 – Ai meu deus do céu.  

P – Então assim, já pega lá a vila onde você mora ou a região que você mora e faz uma fotografia social. 

Traga essa fotografia social. Você vai ler a instrução aqui, você vai ver mais ou menos. Digamos que 

você se decida fotografar as condições ambientais da sua cidade, aí você registra tudo, né? Porque aqui 

em Ouro Preto a gente tem muito problema social, não tem? A gente tem problema de desigualdade 

social, a gente tem problema ambiental, né? ... A instrução está na página 64. 

AA  (?) (alunos conversando ao mesmo tempo) 

P  (Falando para um aluno) No way... [00:17:23 – 00:17:31] 

A5 – Que página? 

P  A instrução do trabalho está na página 64. Porque olha só, shiiiuuu. (pedindo silêncio para turma) 

Vocês vão ter duas opções: (chama a atenção dos alunos que estavam conversado) 

Meninos, prestem atenção nas opções. Porque na verdade, o objetivo do trabalho é pegar essa fotografia e 

descrever essa fotografia em inglês e vai ter uma exposição, ... tá? Nós podemos usar esse material para 

duas coisas: (...) Para essa exposição, tá, a gente pode até reservar a... Como chama, não sei o quê de artes 

lá embaixo... 

A1 – Galeria. 
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P – Galeria de arte, pra fazer a exposição dos trabalhos. Nós vamos usar para essa exposição, e se o foco 

do trabalho do seu grupo for meio ambiente, nós podemos usar na semana de ciência e tecnologia 

também. 

A1 – Ah, não! ano passado eu fiz uma maquete e na semana da apresentação quebraram ela todinha... 

P – Quebraram? 

A1 – É. Gastei mais de 300 reais na maquete e me quebraram ela toda.  

P – Que isso? 

A1 –Deixei ali na administração ali, os caras foram (?) e quebraram tudo. 

P – Hanhan... Porque os meninos, meus alunos fizeram uns pôsteres, e nós não tivemos problema não, tá 

tudo lá, guardadinho. 

A1 –Desse jeito eu não vou querer não.. ( o aluno reclama, mas a professora continua explicando o 

trabalho) 

P  E do outro ano, os pôsteres que foram feitos, eles não devolveram ano passado porque eles viraram 

bolsas. Essas bolsas são os pôsteres da semana de ciência e tecnologia, então, pra aproveitar, quando foi... 

Em 2010, eles pediram pra gente deixar pra não devolver o pôster. Aí eles pegaram o material e fizeram 

pasta. Aí quando foi o ano passado, infelizmente a maioria dos alunos não participou porque a escola 

estava em greve, quando foi a semana de ciência e tecnologia, aí todo mundo que participou ganhou a 

bolsa, crachá, bota, um monte de coisa pra participar. Eu achei uma idéia legal, que aproveita o material 

que normalmente vai pro lixo ou fica enchendo de poeira, porque você não dá conta de ficar pôster de 

todos os congressos. 

A1 – Banner? 

P – Não, esse banner aqui não é o nosso banner. Esse foi um banner do ano anterior que eles aproveitaram 

pra fazer, entendeu? Então provavelmente na semana de ciência e tecnologia deste ano, vai ser os 

banners... 

A1 – Vai ser os banners de 2010 então. 

P – É, o banner de 2010. Então provavelmente o banner de 2011 vai ser usado pra fazer as bolsas desse 

ano. 

A1 – Tá bom... 

P  Eu achei uma ideia muito legal, então a gente pode usar... 

A2 – É em grupo? 

P – É em grupo. Agora como que nós vamos nos organizar em grupo se a gente vai estar cada um numa 

cidade? Né? Então, por exemplo, se ela mora numa cidade e não tem contato com o pessoal, ela pode 

fazer sozinha. “Ah, eu moro numa cidade, que eu consigo organizar um grupo de três”. Vocês vão se 

organizar de acordo com a situação que vocês estiverem vivendo.  

P  (Referindose a duas alunas) Isso. Escreve o que vocês duas, vocês fazem um par e trabalha junto. 

“Ah, eu quero trabalhar sozinho”. Vocês vão ter essa opção. Então oh, duas opções, presta atenção aqui. 

Fazer essa fotografia, aí vocês vão reunir o material, aí quando a gente começar as aulas, quando voltar às 

aulas eu vou falar “Oh gente, traz as fotografias na próxima semana”. Aí nós vamos sentar, montar os 

textos, e depois nós vamos montar o material de exposição, porque não vai ser uma exposição pega um 
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cartaz lá, prega num papel, não. A gente vai fazer as coisas direitinho, seguindo as normas, tá? Aí nós 

vamos fazer os textos pra descrever essa situação social que vocês fotografaram, pra gente montar a coisa 

bonita e colocar lá. Se for uma questão ambiental, aí eu vou dar a instrução de como colocar isso em 

formato de pôster que é exigido aqui pela escola, que tem um formato. 

A2 – A gente pode fazer uma maquete? 

P – Oi? 

A2 – Maquete? 

P – Pois é, o problema da maquete, um é o problema que o A1 falou, porque alguém vai quebrar essa 

maquete, entendeu? 

A3 – (?) 

P – Pois é, vai dar confusão, é melhor fotografia. 

A2 – Mas é legal. 

P – É sempre legal montar maquete, o problema é depois. É, pode fazer os dois. É, uma outra opção. 

Como a unidade três trabalha arte, então se você é artista... É a unidade três ou a unidade dois? Ah, é a 

três mesmo. Uma outra opção para esse bimestre é fazer uma obra de arte e trazer essa obra de arte para 

ser descrita. Então nessa exposição, a gente vai colocar os trabalhos de arte e as fotografias. Pode ser 

escultura, pode ser pintura, pode ser desenho. Tá?  

A5 – (?) 

P  (falando para A5) Não, é nesse bimestre, você tem essas duas opções. Não, você vai escolher o que 

você quer. Por exemplo, eu pinto muito bem, então eu faço a minha pintura, e vou descrever essa pintura. 

Se quiser fazer alguma coisa relacionada ao meio ambiente, a gente pode usar essa obra também com a 

descrição pra semana. Entenderam?  Então vocês tem essas duas opções. Como fazer? As instruções estão 

na página 64 e 65. Tá bom? ... E como a gente não vai ter... A gente vai começar hoje a unidade dois, a 

gente vai começar a discussão, vamos ler o primeiro texto, aí nós vamos ter uma pausa, na volta a gente 

faz a retomada e continua, tá bom? So, let’s switch it to english? Ahhh… Now we’re going to start on 

page twenty. (mostrando a pagina do livro para os alunos) Ok? On page twenty? …  

(espera os alunos acharem a pagina da unidade 2)  

You see the photograph? (mostra a figura do livro para os alunos) Who are this people? 

Where are the statues? Where are they? Alison, where? 

A1 – Estou vendo duas pessoas. 

P – Pois é, but where? Numa festa? 

A1 – Essa aqui tá debutando. 

P – Debutante? Será que é debutante? Olha lá... 

A2 – Eu acho que é festa de quinze anos. 

P – Festa de quinze anos.  

A1 – Alguma festa importante. 
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P – Uma festa importante. É uma festa importante. They are celebrating their graduation.Okay? Ok, 

Alison? They are celebrating their graduation. The graduation, the party, the fest, in english, is called 

prom, ok?  

AA(?) 

P  You see? That they are at the party, ok? They are at the fest. Specifically at the bowl. No baile, ok? E 

o baile, in english, is called prom. Ok? Prom? Todo mundo entendeu prom? Qual que é a diferença de 

uma prom americana pra uma prom brasileira? Qual que é a diferença? O que que acontece numa 

formatura, num baile de formatura brasileira. Como é que funciona um baile de formatura... daqui?  

A1 – Tem uma missa aqui. 

P – Tem uma missa... Vocês tiveram agora a pouco tempo uma etapa, não foi? 

A1 – Aí depois tem a colação de grau. 

P – A colação de grau, tudo separadinho, né? 

A2 – Aí depois vem a... 

P – A bagunça. Na bagunça, quem que vai na bagunça? 

A1 – Os estudantes, os pais, os parentes... 

P – Os estudantes, os pais, os parentes, os amigos, não é?  

A1 – Tia, avó, papagaio, o cachorro... 

P  Será que na prom americana é assim também? Vocês já viram os filmes aí, né? Como é que funciona? 

A3 – Cada um tem um par pro baile. 

P – Ah, tem um par pra colação, tem um par pra festa, tem um par pro baile, não é isso? Então você tem 

que ter o seu par, a primeira diferença é essa. Que outra diferença que tem? Quem que vai na festa?  

A3 – Os pais não vão. 

P  Os pais não vão não. Só os formandos. Então vão só os formandos (...) 

A6 – nó! Que maravilha! 

P  Já pensou que maravilha? Pois é... só os formandos que vão na festa, nem os amigos chegados não 

vão. 

A7 Ah não!  

P  O material ainda traz uma outra informação que é um ritual, sei lá, alguma coisa diferente que 

acontece nesse baile. Aqui no Brasil também tem uma coisa que é diferente. Normalmente não tem alguns 

presentes que as pessoas ganham nesse dia? 

A1 – [?] 

P Não tem um presente? Mais as meninas... O que é que as meninas ganham quando formam? 

A1 – Um anel. 
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P – Um anel de formatura, né? Tem algumas profissões que os homens também ganham anel de 

formatura lá. 

A7 – Aqui dá? (referindose ao livro) 

P  Aqui não. Elas ganham o que se chama carnation corsage, que é uma pulseirinha com um cravo. E 

quem que dá essa pulseira que ela usa com o cravo? O par dela. Então, no dia da formatura o rapaz 

compra lá o for... a carnation corsage...  

A7 – Isso é coisa do livro ou é a escola? 

P  Não, num geral, na formatura.  

A7 – Hum. 

P  Na formatura, no dia do baile, ele chega lá pra buscar a moça e leva o cravo que ela usa ele aqui 

assim, na hora da festa. Aquela coisa linda, né. Tá? É diferente. Aqui, quem entrega o anel normalmente é 

o pai, a mãe, não é? Normalmente é assim.... Tá. Além disso, tem outras diferenças que acontecem no 

sistema educacional. Sabe que o sistema educacional americano é igual ao nosso sistema educacional? 

A3 – Não. 

P – Quê que vocês acham? Como é que vocês acham que ... Como é que funciona a escola lá? Olha só, 

será que eles estudam mais, menos que a gente, será que eles estudam a mesma coisa?  

A2 – Eu acho que estuda mais. 

P – Você acha que estuda mais. Como é que você acha que funciona? Quando que entra na escola lá? 

Como é que você acha? 

A2 – Lá é integral. 

P – Integral, o dia inteiro. Ahn... Então oh, ela acha que é..., chegou lá fica lá desde criancinha?  

A2 – É... 

P – Desde criancinha a escola é integral, estuda o dia todo. Que outra diferença que vocês acham que 

tem? Lá tem ensino fundamental, médio, universidade? Como é que é? 

A1 – (?) 

P – Nós estamos falando de educação, não vamos desviar o assunto não senão vira bagunça. 

A2 – Eu acho que tem uma escola para o ensino médio, tudo separadinho. 

P – Tudo separadinho, tem escola que só atende o ensino infantil, tem escola pra ensino médio, tem 

ensino fundamental, e onde você viu isso? 

A2 – Sei lá, em filme. 

P – Em filme, né? Não. É porque a gente tem que basear no filme mesmo. Durante a semana, quando os 

meninos estavam discutindo, o exemplo que eles mais mostraram foi o do Chris. Vocês já assistiram 

Everybody hates Chris? 

A2 – Claro. Ou então High School Musical. 
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P – High School Musical. Como é que a gente vê escola nesses dois filmes? Oh, no High School Musical, 

o quê que eles mostram que tem de diferente naquela escola? 

A2 – É uma escola muito musical. 

P – É uma escola musical, né? Tem... Os alunos mostram os talentos e coisa e tal. E o Chris? Quê que tem 

de diferente na escola do Chris? 

AA – (?) 

A1 – Racismo. 

A2 – Lá é uma escola pra branco. 

P – É uma escola pra brancos e o Chris tá lá. 

A2 – só que o Chris tem bolsa lá. 

P – Tá. Será porque que o Chris tem bolsa lá? Porque ele é o único diferente lá por quê?  

AA – (?) 

P  Vocês já assistiram, já pararam pra pensar porque só o Chris que é negro nessa escola? 

A1 – Ele só serve pra sofrer preconceito. (?) 

AA – (?) (alunos riem) 

P – Pois é. Nós vamos lendo aqui, nós vamos pensar será porque que o Chris está naquela escola, tá? Olha 

só, nesse exercício, vamos ver o primeiro exercício que vocês vão fazer. Vamos ver a instrução. This is a 

summary. O que que é um summary? Um sumário. O que que um sumário faz? Pra quê que serve o 

sumário? 

A2 – Pra apresentar. 

P – Pra apresentar? Mas pra apresentar assim, bem pequenininho, bem resumido. Um summary, um 

sumário, é um resumo. Então quando você abre um livro, e tem lá sumário com o que vai ser apresentado, 

o que ele tá te mostrando é um resumo e onde você localiza as partes desse resumo, tá bom? Então olha 

só, this is a summary of a text about the American Educational System. Read the notes and complete the 

table bellow comparing them with the Brazilian System. Então o que você tem aí é (A professora fala e 

escreve no quadro) American Educational System.  

Você tem … oito itens, eight sentences about American Educational System. What do you have to do? 

You are going to compare to Brazilian Educational System (depois escreve isso no quadro) Vamos fazer 

o primeiro junto. (lendo no livro) Number one: Schoolling is compulsory for all children in United States. 

What does it mean? O quê que quer dizer isso? 

A8 – Ahn? 

P – Quê que é compulsório? Compulsório, em português. E essa palavra, o que que significa 

compulsório? Compulsory is the same as obligated. Ok? Então o que está falando no 1 aí? (lendo no 

livro:) Schoolling is obligated for all children in United States. So all the children, all, all, everybody, 

needs to go to school. Então a educação é o que? 

A1 – Todo mundo tem que ir. 
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P  Todo mundo tem que ir, é obrigatório. Todo mundo. Pra todo mundo, children, né? Under eighteen. 

Isso é no sistema americano. E aqui? Como é que é? 

AA – (?) 

P  Ah, você vai pra escola se você quiser, é? 

A1 – (?) 

P  Ah, o que você acha que é? 

A8 – Ah, eu ouvi falar que é preso os pais que se não colocar os filhos na escola. 

P – Isso mesmo! 

A2 – (?) ( A2 fala para A8) 

P  Então olha só.  

A8 – (?) 

P – (Professora ouve o comentário de A8 e explica para os alunos:) Olha como que funciona a lei. Pela 

lei, se você tem menos de dezoito anos e está fora da escola, a responsabilidade é dos seus pais. Então se 

o seu pai não te coloca na escola até os dezoito anos, perde a vaga. Eu não sei se hoje tem FEBEM, eu 

não sei como que chama hoje, é FEBEM ainda? 

A1  É centro de reabilitação não sei o quê lá. 

P  Pois é, vai pra lá. Então, meu pai não tá cuidando da obrigação dele, o vizinho denuncia, “Ah! tá fora 

da escola” vai preso, o conselho tutelar vem fazer visita pra acompanhar. Então, olha só, se a gente for 

comparar com o sistema americano, is it similar ou different, essa primeira afirmativa? 

A2 – Similar. 

P – Similar. Então eu vou pegar number one e vou colocar aqui, similar.(mostrando no livro) E agora o 

que vocês vão fazer? Eu vou dar dez minutinhos pra vocês lerem dois, três, quatro, até o oito. Você vai 

ler, discutir com o seu colega, vai entender, um vai ajudando o outro a entender aí, e você vai olhar se é 

similar ou é diferente, tá? 

(a professora conversa com A2) 

P  Arranha (?) assim não, senão se vai manchar ele todo.  

A2 – Não fessora! É aqui ó... 

P  Ela tá... (a professora repete o movimento e barulho que a aluna estava fazendo) 

A8 – colocou piercing... 

A2 – É aqui ô, na orelha do Wellington. 

P – Dá uma gastura! Vai cavacando...  

(A professora caminha entre os alunos e diz:) 
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P  Então vai lá vai, tentando entender todas as frases e olhar se é igual ou diferente. Se tiver dúvida, vai 

perguntando. 

AA – (?) (alunos conversam e discutem entre eles fazendo os exercícios. Enquanto isso, a professora 

coloca o livro em sua mesa e começa a andar entre os alunos observando e ajudando quando preciso) 

[00:34:11 – 00:35:49] 

P – Tá todo mundo entendendo tudo direitinho aí? (pergunta para A2) Você entendeu? 

A2  (?) 

A8 – Professora, as crianças começam escola com cinco anos? 

P – É, aí é americano, e aqui? 

A6 – Seis anos? 

A8 –Aqui é seis. 

P – Seis, se a gente for pensar sim, o que é responsabilidade do governo, é aos seis, que é a primeira série, 

a primeira série agora é o seis, só para os pais mais conscientes, eles colocam os meninos na préescola, 

no ensino infantil.  

AA  (?)  

P  Pois é, a préescola, hoje em dia, têm governos locais, prefeituras que já proveem o ensino infantil. E a 

prefeitura, tem lugar... Aqui em Ouro Preto tem escola infantil pública? 

A1 – Deve ter.  

P  Tem? Porque em BH tem, pólo de educação infantil, aí eles começam com... quatr...três anos. Aí é 

maternal I e II, e o prezinho, né? 

A1 – (?) 

P – Então, as creches. 

A1 – Pofessora, então (?).  

P   (a professora continua explicando para a turma) Agora olha pra você ver como é que é o movimento, 

né? Porque antigamente, eu era professora do ensino infantil, do estado, aí eu trabalhava com as crianças 

de quatro, cinco e seis anos, que era maternal I, II e pré, era assim que funcionava. O estado provia isso, e 

quem dava aula no ensino infantil era professor, hoje em dia não, mudou o nome, não é mais “escola”, é 

creche, só que tem um nome, é UMEI, né? Unidade não sei de quê. Aí a UMEI, não é professor que dá 

aula não. É educador infantil. Ele não é professor, aí ele cuida só dos meninos, ele não dá aula. É uma 

loucura, né... 

AA – (?) 

(a professora continua andando entre os alunos e tirando dúvidas sobre o exercício) 

A1 – Então na quatro, posso considerar que as crianças começam com seis anos? 

P – Com seis anos. Que é o fundamental. 

(A8 conversa com a professora) 
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A8 (?) 

P Ele então tem quatro anos. Três? Eu também, quando eu estudei, eu entrei novinha assim na escola, 

mas é porque, a região que eu morava era tipo uma roçona que não tinha nada, e tinha escola. Então pra 

ter amigos, eu ia pra escola. 

AA – (?) 

 (A professora continua explicando  as atividades da unidade 2 para os alunos.) 

AA – (alunos conversam ao mesmos tempo) 

P – Fora da faixa etária, a hora que você passa, se você tem condição e maturidade, você vai. Vocês já 

ouviram falar de pessoas que são superdotadas, que fazem o ensino médio bem antes, e termina o curso 

superior bem antes? Porque lá, abre essa possibilidade. Você não precisa esperar ser de maior pra você 

fazer. E aqui você tem que esperar, aqui você não pode.  

AA – (?)  

P  É, você já viu que não pode fazer o supletivo? 

AA – (?) 

P – Estudar lá, né? Numa escola que eu trabalhava, nós recebemos um rapaz que era superdotado, ele 

tinha dezessete anos e já tinha terminado medicina. Aí ele veio pra falar o que ele fazia pra ter sucesso 

assim.  

A3 – Nossa! 

P  Muito legal. Então assim, você não tem essa necessidade. No outro exercício, nós vamos pensar mais 

no Chris aí, e nos filmes High School Musical e outras realidades que você tem por aí. We are going to 

talk about the selection process for university, ok? What does selection process mean? What is a selection 

process, people? Selection process. (fala e escreve no quadro). For college, for university. Gente, 

concentra aqui. (chamando atenção para o que escreveu quadro.) 

A1  É, Allan, concentra lá. 

P  Selection process for university, é o que? 

A2 e A3 – [?] 

P – Isso. E como é que é o nosso processo aqui? 

A3 – Vestibular. 

P  Vestibular, né? (fala e escreve no quadro) Vestibular in English, we dont have a name, it’s an entrance 

examination, ok? Entrance examination. (fala escrevendo no quadro). So, you need to take a test. It’s a 

test. You take the test to enter the university. Não é assim que funciona? É só com o teste, não é? 

A1 – É. 

P  Você faz lá o vestibular e entra. Só que aqui nesse exercício, ele vai te mostrar outras possibilidades. 

Vamos ver lá o que ele está pedindo pra fazer, oh. Two, the selection process for college, or universities, 

varies from country to country. What are the characteristics of the Brazilian and American selection 

processes? Uma vocês já me contaram lá, o vestibular. Entrance examination test. You take a test and you 
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enter to the university. Write A for the american process. Então se você tá lendo as frases, e você percebe 

que é só no sistema americano, you put A. B for the brazilian process. Então se é só no sistema brasileiro, 

B. And A and B if it is true for both, american and brazilian. Aí você vai lendo individualmente, depois 

nós vamos comparar aí com os colegas e coisa e tal, tá bom? Quando vocês estiverem lendo, vocês vão 

chegar aí em duas sílabas, duas siglas, SAT e ECT. (escreve as siglas no quadro) São testes, tá? SAT é 

um subject test. É um teste que é feito de várias matérias pra testar lá os seus conhecimentos nessas 

matérias. E o ECT que testa também o seu conhecimento de ensino médio, então ele vai testar se você já 

sabe tudo o que precisa saber do ensino médio pra entrar numa universidade, tá. Então vai lendo as frases 

e vai colocando aí pra mim. Se tiver dificuldade, vai lá no glossário. Nós temos um glossário no final do 

livro que ele ajuda ir entendendo aí uma palavra ou outra que você não sabe. Tá tudo aí. 

AA – (?) (Alunos estão fazendo o exercício do livro e a professora está andando entre eles, monitorando a 

tarefa) [00:4:24 00:4:57] 

A1 – Professora. 

P – Oi. (a professora se dirige até a aluna para tirar sua dúvida) 

P  Required? Requerido. Te é solicitado, tá?  (a professora vai andandado em direção ao quadro). Aqui, 

ela perguntou o quê que é required. Required (fala e escreve no quadro). (...) É requerer, solicitar, então te 

é solicitado, te é pedido alguma coisa, tá? 

A2 – Professora. 

P – Hum? 

A2 – A gente não vai conseguir fazer essa questão direito não, porque a gente nem sabe como é o sistema 

lá nos Estados Unidos. 

P – Ah, mas o que vocês vêem nos filmes aí? Lembra do Chris? É, tem algumas coisas que... Por isso que 

eu falei, agora a gente vai pensar mais nos filmes que a gente já viu e tal. Por isso que a gente vai discutir 

com os colegas aí. Porque às vezes um assistiu um filme, assistiu outro, tem gente que já foi pra lá, já 

visitou, estudou lá, já sabe como é que é. Tem a Jaciara que já morou fora uns trinta anos, vai contar tudo 

pra gente. (rindo para Jaciara) vai contar tudo aqui. 

A3 – Professora, que que é isso aqui? 

A1 – Já nasceu fora... 

P – Já nasceu foda.(risos)  

A3 Professora... 

P  Gente, olha a porcaria que o Alison tá fazendo. 

A1 – Eu vou limpar. 

P – Olha aqui, que horror. Daqui a pouco, o cara de pau vai embora e larga tudo aqui. 

Normalmente ele não limpa não, ele larga tudo sujo aí. 

A3 – Professora... (vai até A3 para tirar a dúvida) 

P – Interview. Entrevista. Hahaha. Tá vendo? Tem que confiar no colega. 

A3 – Ele entrou em choque. 



189 
 

AA – (?) [00:06:47 – 00:07:05] 

P – As duas são ariscas. Ei, como tá indo aí moça, tá tranquilo? (vai até a aluna no fundo da sala para 

conversar) 

AA  (?) [00:07:09 – 00:07:36] 

P – ( A professora olha para duas alunas conversando e diz) 

Usar o dicionário na prova? 

A9 – (A aluna balança a cabeça com sinal de positivo sorrindo para professora) 

P  Pois é, o problema de usar o dicionário é... Teve...Aqui eu nunca usei não porque tem o sistema de 

prova em bloco, e eles pedem pra ser sem consulta, mas em outros lugares, eu comecei assim, podia usar 

o dicionário pra prova. Mais sabe o quê que os alunos estavam fazendo? 

P – Fazia... 

AA – (?) 

P – Não! Faziam pior. Eu mando... Porque lá onde eu trabalhava, a gente mandava aula em Power Point, 

mandava antes. Aí eles xerocavam o Power Point desse tamanhozinho e encaixavam dentro do dicionário. 

Aí o dicionário que é assim, chegava lá gordo. Aí você ia olhar e eles tava com o dicionário tudo cheio de 

cola. Aí teve uma época que nós institucionalizamos o colão. Aí dava uma folha com o logotipo da escola 

e coisa e tal, e punha “colão”. Aí cada um construía o seu colão, você podia usar seu colão na prova. 

A3 Nó! Tudo de bom. 

P  Aí o que que começou a acontecer? Eu, como morria de preguiça, ia lá e pegava o xerox do colão do 

meu colega. Aí não adiantou nada, o colão. (...) Vocês são terríveis, sentou aí nessa cadeira, fica tudo 

doido.(...) Usa tanta estratégia pra colar. (risos da professora) 

A8 – (?) 

P Ah lá no quadro lá: interview. Entrevista. 

A8 – (?)  

P – Tá lá ó, no cantinho lá ó.  

A8 – agora tô vendo... 

P  Required, requerer, interview. (a professora vai até a carteira de uma aluna para tirar sua dúvida. 

Apontando no livro da aluna ela diz:) A personal text. Hummm... Tem aqui ó[?] So you present a text 

introducing yourself. 

A1 – ô Shirlene, tem vassoura lá? ( ela caminha até o aluno e diz:)  

P  Vassoura? Só com a mãe. 

AA – (?) (alunos continuam fazendo a atividade). 

P  Aqui, era dessa sala que tinha um menino que punha fogo no pavilhão?  

A6 nóóóó! Fogo... 
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A1 – que negócio é esse? Esse negócio de fogo? Que é isso? 

P  Era dessa sala? 

A3 –Não. 

A1 – Que negócio é esse desse fogo aí? Num to sabendo disso não. 

A4 – É o A2. 

P – Não, porque tinha alguém que punha fogo no pavilhão aqui. 

A2 –Sério!? 

A4 – Foi o A2. 

P  Teve um menino que colocou fogo três vezes. 

A4 – Foi o Alisson. 

A1 – Eu já fiz isso uma vez... (rindo) 

P  É, eu perguntei por isso mesmo... 

A7 – Foi na borracha...  

P  Que eu olhei e parecia...Eu acho que é o capeta daquele menino que pôs fogo no pavilhão. 

A1   Eu queimei uma borracha dentro da sala. 

P – Ah, então não foi você não. Ele pôs fogo lá no quadro, sabe ali na hora que entra,  

A1  Ah não! Não é eu não! 

P  onde tem o prédio dos exames de proficiência? Os resultados? Aquele quadro de madeira? O professor 

Danilo estava dando aula, ele estava sozinho, aí ele falou “isso aqui encheu de fumaça”, na hora que ele 

saiu, o fogo tava alto. Queimou o armário, aquele quadro com... 

A7 – Nó! Esse menino tem as manha. 

P – Tem as manha não, ele não tem as mãe. (risos da professora) Agora olha que perigo, aí não ficou por 

isso não, aí veio de novo, e colocou. Esses quadros estavam do lado de fora, ele colocou fogo no quadro. 

Ele devia usar algum líquido, alguma coisa assim inflamável. Aí eu falei “Gente, não tem condição não. 

Se ele põe fogo aí, como é que vocês vão sair?” Se põe fogo, a única saída é aquela. Tem gente que entra 

e sai do shopping, não consegue pular por ali não. Quebrar o vidro, não tem cabeça pra isso não, morre 

sufocado.  

A1 – Ah, eu arrumo um bico e saio. 

AA –(?)  

P – É, porque tem pessoas que conseguem ficar calmo. Tem gente que fica nervoso e fica assim, não faz 

nada, né. 

A7 –(?)  

P  Aí eu perguntei de propósito. Porque eu achava que era ele.  
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A7 – Ó!! 

AA  (?) 

A1 – Não sou incendiário não, pô. A única vez que coloquei fogo, foi numa borracha aqui na sala. 

P – Então, então deve ser isso porque...  

A1 – Ainda mais aqui na escola... 

P  Então deve ser por isso que eu liguei, porque alguém deve ter contado. “Quem pôs fogo lá na área de 

baixo?”.  

A1 – Foiiii.... o professor de Geografia. Ele fez a maior, maior coisa comigo... 

P  Mas provavelmente... 

A1 – Ele achou que estava botando fogo na mesa. 

P – Então, mas ele fechou por quê? Porque tinha esse outro aluno que eu não sei quem é, que tava 

fazendo isso. E isso é um perigo, né? Aí ele deve ter achado que era você. Até eu achei. 

A1 – Mas não foi só eu não, foi eu e o Leonardo. Depois nós fomos lá no (?),  eu expliquei o que 

aconteceu e tal.  

AA – (?) 

P  Aí eles puseram um extintor aqui. Porque tem um extintor aqui na porta por isso. Não, teve um dia 

aqui, que teve que fechar o banheiro.  

A1 – Quebraram o banheiro todo. 

P  Quebraram o banheiro todo. Pegaram esses quadros, quebraram o quadro, enfiaram dentro do vaso 

assim, estragaram tudo. Aí teve que trancar o banheiro todo... (?). 

A1 – Ficou quase três meses... (?) Quem quisesse usar o banheiro tinha que ir lá para Educação ou então 

lá (?) 

P – E parece que era o mesmo grupo que estava fazendo essas coisas, aí descobriram lá quem foi. 

A1 – É ai. Não sei se você lembra (?). 

AA – (?) 

P – Prontinho aí, moçada? Vamos ver como é que ficou lá? 

A1 – Juntaram uma galerinha, e chamaram o outro de mercenário... 

P – Pra que eu fui escolhido? 

A1 – (?) 

P – É. Gozado mesmo. Eu já tô em ritmo de ir embora pra casa. 

A8 – Ah nem fessora! Último dia. 

P  Hoje é sexta, né? Dia (?). Graças a Deus! Dá um alívio na sexta. Pois é, então vamos lá. 

A1 – Mas só de pensar que daqui dois dias tem que voltar aqui de novo... 
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AA  (risos) 

P – Ai gente, mas eu já fico feliz só de ter dois dias... 

A1 – Só queria que ficasse umumm tempão. 

P – Um tempão, você vai ficar, infelizmente. 

A1 – Uma semana (?). 

P – Olha só: a secondary, vamos ver a primeira lá. A secondary school diploma or equivalent is required. 

Que que vocês colocaram? 

A3 – AB. 

P  AB. Então a gente precisa ter o diploma pra seguir em frente, em qualquer um dos dois. Candidates 

are selected according to score in an entrance examination. Olha lá oh (referese ao que está escrito no 

quadro), precisa de um vestibular, entrance examination, o que você puseram? 

A3 – AB.  

P – Não, não, só B. É só aqui que tem vestibular, lá não tem vestibular, como é que entra lá?  

A4 – Lá é faculdade, entra todo mundo de graça. 

P – Não. Ou de graça, ou pagando, você tem que apresentar o seu currículo, a sua nota, então ou você é 

aceito, ou não. Vocês lembram lá no Chris mesmo, o pessoal do High School Musical, que eles falam 

assim, “fui aceito na universidade Tal”. Vocês já viram isso nos filmes? “Ah, eu quero ir pra universidade 

tal, meu pai quer que eu fique aqui”, vocês já viram? 

A2 – Ah, tá! Que eles mandam as notas assim. 

P – Eles mandam as notas, e quando chega no terceiro ano, você já tá lá no quarto bimestre, você pega o 

seu histórico, manda para as universidades que você tem interesse e eles vão te aceitar ou não. Só que não 

é só isso não, tem mais coisas. Então pega a nossa... Oi? 

A5 Senão aceitou em nehuma, aí se lasca. 

P  Se não aceitou em nenhuma, aí você se lasca. Você não estuda, né? Porque mesmo pagando, mesmo 

as universidades pagas, pra entrar lá, você vai depender da nota, né. Entendeu? Vai ser a nota e algumas 

coisas. 

A3 – Que isso gente!!?? (espantase com o fato de A1 está entrando na sala com uma vassoura mão) 

P – Oh, Você não viu a imundice que ele arrumou ali não? 

A7 – Limpa isso! 

P  Segundo, terceiro, olha uma outra coisa que é considerada oh, extra curricular activities are 

considered, o que vocês puseram aí? Hã? Atividade extra curricular, o que que é atividade extra curricular 

que é considerado para entrar na universidade? Tem isso aqui? 

A3 – Não.  

P – Não tem isso aqui não; lá tem. 

A3 – Bolsa de esporte. 
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P  Bolsa de esportes. Então por exemplo, se eu sou fera em basquete, sou do time, eu posso ser Eu tenho 

nota mediana, mas eu sou bom em basquete, então eu posso ser aceito numa universidade melhor por ser 

jogador. Ou eu sou campeão de olimpíada de matemática, eu sou nerd. Não é assim que eles falam? Nerd, 

CDF e coisa e tal. Então, eu posso ser aceito numa universidade e ter uma bolsa por ser bom. O Chris? 

Por que que o Chris estuda lá na Corleone?  

A1 – Porque a mãe dele (?) 

P  Que cota, que bolsa que ele tem? 

A1 – PROUNI? 

AA (risos) 

P – Não é PROUNI não. O PROUNI nosso é baseado em quê? Poder aquisitivo, não é? Socioeconômico. 

Isso, olha só, no caso do Chris é a cor, e ele tem habilidade também. 

A1 – Qual? 

P – Qual habilidade? Compara o Chris com o irmão dele. Vocês já repararam que o irmão dele, o irmão 

dele estuda numa escola do bairro. A... Como é que ela chama, a menina? 

A3 e A4 – Tônia. 

P – A Tônia também estuda numa escola do bairro, só o Chris que estuda numa escola que não é do 

bairro, ele estuda numa escola de grãfino e de branco. Não é? Tem episódio que ele está no Corleone, 

tem episódio que ele está no outro lá. 

A4 – Tatalia. 

P – Tatalia. Um é fundamental e outro é médio, não é? E um deles, não sei se é do médio, ele estuda lá, 

ele tem bolsa porque ele é bom aluno. Porque ele tem boas notas, porque tem um que ele não tem boas 

notas não. Tem até alguns episódios que ele tira F, aí o que acontece? Ele fica perigando perder a bolsa, 

né? E coisa e tal. Então, lá, a cota é por merecimento, por nota, por habilidade, aqui a cota é por que? Por 

que que a gente tem cota aqui? Sócio econômica, que é o PROUNI. Que outras bolsas que a gente tem 

aqui? Que outras cotas?  

A4 – Se você é negro... 

P – Por causa de cor, né? Então olha só, por que que a pessoa negra ela tem essa cota?  

A7 – (?)  

P  Você acha que desvaloriza? Então, mas por que será que o governo teve que colocar isso? Porque a 

tentativa é de diminuir essa desigualdade. Por que você acha que acontece essa desigualdade? 

AA – (?) 

P – Dessa cota. E não é só cota para negros. É cota pra negros e cotas para escolas técnicas. Então vocês 

percebem... É que teve uma defasagem aí, não teve? Ao longo dos anos? O que que aconteceu? Por que 

que o negro aqui do Brasil tem essa questão do preconceito e essa marginalização? Historicamente, o que 

aconteceu? 

A9 – Escravidão. 

P – Escravidão. Então olha só, se a gente teve esse contexto histórico de escravidão ao longo de muitos 

anos, todo mundo, porque a gente tem que falar por todo mundo. Por que vocês percebem que aqui no 
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Brasil é difícil conceituar o que que é negro? Eu não sei qual é o critério pra ir lá fazer inscrição do 

vestibular não. Como é que eles olham isso. Se é o que está no registro, porque quando você registra, vem 

escrito sua cor, não é? Lá no registro vem escrito. Eu não sei, você sabe? Como é que eles usam? Qual é o 

critério? Você sabe Jaciara? É olha no registro? Ou é você que fala, sou negro? 

A6 – Eu acho que é o que você se considera. Entendeu? 

AA – (?) 

P – Sabe por que? Porque olha só... 

A2 – Porque não tem como. Tipo você pode descender de indígena, de não sei o que mais (?). 

P – Eu vi ontem um aluno lá, ele é branquinho, aí ele falou “minha mãe é negra, então eu sou negro”. 

Então assim, é difícil isso aqui no Brasil, não é? Porque a gente não tem branco aqui no Brasil. Todo 

mundo tem sangue negro. Todo mundo é misturado! Tudo junto e misturado. 

AA  (?)  

P  Pois é, minha família também.  

AA  (?) Pois é, o meu também, e é uma mistura porque a minha família tem, uns que eram descendentes 

de escravo, outros de indígenas, e outros de europeus, aí misturou tudo. 

A7 – Nuuuu! 

P  Porque os europeus que vieram, eles casaram com negros.  

A1 –(?)  

P – Todos... A família da minha vó é alemã, e todos os filhos da... A minha vó, infelizmente, eu tenho que 

falar isso, mas ela é racista, olha pra você ver! Ela é racista e todos os filhos e filhas são casadas com 

negros. 

A9 – Minha vó também é. 

P – Racista? E ela é brasileira?  

A2 – É, mas a minha mãe, ela é (?). 

P – É estranho isso né? Aí fico pensando assim, como é que pode ter esse preconceito se todo mundo 

aqui, é todo mundo misturado... 

A9  A única coisa que a gente “tenta abafar” (?)  ( aluna faz aspas com os dedos) pela é a idade. Se é 

cabeça dura, (?). A única coisa, mas é estranho... 

P – É, é a única coisa, mas é estranho, não justifica, não é? Vou falar assim, minha vó está com oitenta e 

quatro anos. Aí fala assim, “ah, é porque ela é velha, na época dela isso era normal”, mas mesmo assim, 

tem hora que ela fala umas coisas e você fica assim “meu deus, como é que ela falou isso?”. 

A7 – Pior que é! 

P   E aí às vezes fala em público. Primeiro você fica “Ãh, e agora, o que que eu faço?” Você fica lá, 

constrangido. O negócio é complicado. Então vocês percebem que isso é polêmico? Essa questão das 

cotas é muito polêmico, muito complicado isso. Olha só, então, aqui no Brasil, essa questão extra 
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curricular não é considerada, vocês viram isso, né? Lá, se você é bom em alguma coisa, tal. (lendo no 

livro) A personal, não... Secondary school grades are considerate. 

AA – (?)  

P  Não, nós ainda estamos no extra curricular. O extra curricular é só americano, se você é bom no time, 

aí você vai pro time da universidade, mas aqui no Brasil não tem isso. Secondary school grades are 

considered. As notas sua do ensino médio são consideradas. São? Do ensino médio, não é do ENEM não, 

porque o ENEM é um teste, você tem que fazer ele. Eles avaliam seu currículo? Seu histórico escolar 

desde a primeira série até terminar o ensino médio?  

A6 – Acho que olha. (?). Mas não deve ser tão considerado assim. 

P – Por exemplo, você faz o vestibular da UFOP, se você fizer as notas, acabou, você entra. Não olha não. 

Então, shiushiushiu (chama atenção de alguns alunos que estavam conversando) se você for um aluno que 

não fez nada, um passou com 60 lá até o ensino médio, aí você conseguiu passar bem lá na UFOP, você 

entra. Eles nem vão olhar o seu currículo anterior. Agora lá não. Lá o que que vai acontecer? É o seu 

currículo, é a sua nota que vai te levar a entrar ou não entrar na universidade. Você não vai fazer prova, 

eles vão analisar. Então aqui vai ser o que? A, tá? A próxima.  (lendo no livro) A personal essay. O que 

que é uma personal essay? An essay, psiu, is a text, like this ( mostra o exemplo no livro para os alunos). 

It’s a letter, ok? Como se fosse uma carta de apresentação. Então, a carta de apresentação from the 

candidate is required. Então o candidato senta, escreve uma carta se apresentando. Aqui tem isso? Não. 

Only in America. The candidate is interviewed. Que vocês colocaram? Ãh? 

A7 – A. 

P A. Então é só no sistema americano que o candidato é entrevistado. Então, analisa as notas, analisa sua 

carta pessoal, atividade extra curricular e você vai lá fazer uma entrevista. Vocês já viram um filme que 

a... Era uma moça... O pai dela é policial e ela quer estudar assim do outro lado dos Estados Unidos? Aí o 

pai viaja com ela, pra levar pra entrevista oral. Eu esqueci o nome do filme, eu sei que ele não quer que 

ela estude nessa escola de jeito nenhum, 

A4  A já vi... 

P  que ela vai ter que viajar... É o que faz... o que faz a Vovózona? Não e não? 

A7 – Ah, (?). 

P – É o cara que faz a Vovózona, não é? 

A7 É. 

P  Que é o pai da menina? 

A1 – É! “Como viajar ao lado do seu pai.” 

AA – (?) 

P – Pois é. Então, e viajaram (?), e ele tá levando ela pra que? Pra entrevista oral, porque ela foi aceita na 

universidade e ele não quer que ela estuda lá porque ela vai ter que mudar de casa, né? Que é outra coisa 

que é comum lá e não é tão comum aqui. (lendo no livro) Results in standardized tests for such as the 

SAT ou ECT test are taking to consideration. Que são aqueles testes, que testam o que você fez no ensino 

médio. Então é só no sistema Americano que tem isso. (Continua lendo no livro) Some courses require 
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specific skills tests or auditions. Alguns cursos requerem habilidades específicas e audições. Tem isso? 

Aqui o cara fala que é... A, tá? O que vocês puseram aí? A or B or AB?  

A3 – AB 

P  AB? O livro aqui, o cara trouxe a resposta B, brazilian, mas vamos pensar que teste é esse?  

A7 – (?) 

P – Não! Vamos supor: eu vou entrar no ensino superior. Quais os cursos que além de fazer aquela 

primeira etapa, segunda etapa, eu tenho que fazer um teste de habilidade? Que faz antes? Antes daquela 

prova de vestibular. Por exemplo, eu vou estudar na UFOP. Aí eu faço aquela primeira prova geralzona, e 

depois vou para a segunda etapa, não é? Prova aberta no curso? Existem alguns cursos que alem dessas 

duas provas, eu faço uma terceira prova que é a primeira. Que é a prova de habilidade específica. Quais 

os cursos que eu tenho que fazer essa prova aqui no Brasil? Fica uma banca lá na frente, eu venho e faço 

o que tenho que fazer. Ninguém sabe? O que que é uma audição? O que que é audição? Não, eu to 

entrando na graduação, não é mestrado não. Quero entrar no vestibular. Vamos imaginar curso de música. 

A primeira etapa do curso de música é uma audição. Você chega, pega seu instrumento e toca com uma 

banda. Aí eles vão analisar se você é um bom músico, se você tem capacidade pra entrar num curso 

superior de música. Se você quer fazer artes cênicas, você tem que ter talento pra fazer teatro. Não é 

qualquer um lá que vai fazer teatro. Então você tem a prova específica pra fazer teatro. Se você vai fazer 

dança, você chega lá, dança, dança, dança, e eles olham “essa tem habilidade”, tá? Artes plásticas, então 

se você estudar na (?), você chega lá e faz a prova de desenho. Aí eles te dão uma folha, colocam um 

objeto e fala “desenha”. Você vai ter que desenhar o objeto e eles vão olhar se você desenha com 

profundidade, né? Pra fazer artes plásticas, pra fazer desenho, pra fazer pintura. Você tem que fazer essa 

prova antes, e depois que vai fazer a prova de conteúdo. Tá? 

A1 –  (falando para outro colega) Engenharia, meu filho vc faz (?) 

P  Só que eu imagino que lá também deve ter isso, porque aqui o cara colocou só... A resposta que o 

autor traz, é no sistema brasileiro, mas eu imagino que lá também tem que ter essa audition, ok? Imagina, 

eu chego lá e falo assim “quero fazer artes plásticas”, eu não sei nem desenhar casinha. E aí? Acho que 

não tem como não, então a gente tem que pensar aqui. Qual sistema vocês acham que é mais justo? 

Depois de vocês saberem esse tanto de informação nova aí. 

A8 – Eu prefiro o de lá. 

P – Você prefere o de lá por que? 

A8 – Porque, tipo, ele conta toda a sua trajetória. 

P – Ele conta toda sua trajetória, né? 

A1 – Não é só um dia (?). 

P – Uhum. O que você acha, Alison? O que você falou, uma opinião contrária, você acha justo vestibular 

por que? 

A7 – Porque, tipo assim, se a pessoa faz a prova e passa, é porque ela merece, ela tem conhecimento 

necessário para ela poder fazer faculdade. 

P – Uhum. 

A3 – Mas aí.... 
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P – Oi? (a professora não entende pois a aluna falou muito baixo) 

A3 – (?) 

AA – (?)  ( alunos começam a discutir entre eles) 

P – Quê que vocês acham? (aponta para alunos no fundo da sala) 

AA – (?) 

P – Você prefere o de lá? O que vocês acham? 

A6 – Daqui mesmo. 

A2 – O de lá. 

A7 – Eu acho que o daqui, porque é mais justo. 

A1 – Tem que fazer os dois. Se você não passar em um, você passa em outro... 

AA – (?) 

P – Olha só, vocês viram o que aconteceu no ano passado com o ENEM? (Os alunos fazem silêncio para 

escutar o caso) O caso das redações? O ano passado aqui, eu tinha oito bolsistas. Os meus bolsistas era 

assim, eu tinha quatro alunos que eram assim, alunos que só tiravam notões, fizeram o exame de 

proficiência e tiraram primeiro lugar, participaram de concursos, olimpíada e tiraram primeiro lugar e 

coisa e tal. Eram ótimos alunos. E tinham alunos medianos, que a média era entre sessenta e setenta, 

aquela média global que vocês tem. Aí fizeram o ENEM, fizeram a primeira etapa. Na primeira etapa, os 

de ponta, os alunos que tiravam notão, tiraram notão. Quando chegou o resultado da redação, aqueles 

alunos medianos tiraram uma nota altíssima, e eu tinha duas alunas em específico que tiraram uma nota 

péssima, que ninguém entendeu, como elas conseguiram. Uma delas estudou em cursinho e coisa e tal, e 

tirou primeiro lugar aqui. Essa menina tá estudando no Bernoulli, tirou primeiro lugar no Bernoulli, que é 

a escola mais exigente que tem em BH, e no ENEM, a nota dela foi baixa. Não, não é de inglês não, ela 

tirou o primeiro lugar no Bernoli geral.  

A1 – Ah, mas ela não é de Minas essa escola. 

P – Essa escola é de Minas? Pois é. Aí, essa menina tentou lá medicina, e aí ela não entrou em medicina 

esse ano, por causa do resultado da redação do ENEM. Não sei, aí assim, eu to só botando fogo na 

discussão por isso, porque é complicado olhar assim. O que é mais justo, né? Aí ele falou “às vezes, ela 

estava num mal dia”. Pode ser que no dia ela estava num mal dia, não sei. Pode ser que a redação não foi 

corrigida. Porque teve uma professora do cursinho que fez o ENEM, não fez a redação, ela entregou a 

redação em branco, e tem nota. Ela teve nota de redação. Aí ela processou, porque ela falou “eu não fiz, 

como é que eu tenho nota de redação?”. Aí vocês viram o que que aconteceu esse ano? O que que vai ser 

a redação? É um sistema novo. Duas pessoas corrigiram e uma terceira pessoa vai corrigir, e você vai 

receber a sua redação corrigida. Então vai ter como argumentar, né? Porque antes você não via, ninguém 

viu a redação. Agora não, você vai poder ter vistas da prova. Quantas horas, hein? Que eu estou vendo 

que está um silêncio aqui. 

A3 – Oito e meia. 

P – Oito e meia? Então olha só, nós vamos parar a discussão aqui, (alunos começam a guardar o material, 

enquanto a professora fala) participem das assembleias, não deixa de olhar o site, olha o site da escola, 

tem um ícone da SINASEP, entra no ícone da SINASEP, vai lendo as informações, tá? Porque, pode ser 

que a coisa... Como a manifestação vai ser mais forte do que da outra vez, porque o grupo não está 
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dividido, tem o apoio dos alunos, eu acredito que a coisa vai se resolver de uma forma mais rápida, eu 

espero. 

A1 – Tomara que não. 

AA – (?) 

P – Tomara que seja rápido. 

A7 – (?) 

P  Também acho. 

(alunos guardam o material e começam a sair da sala) 
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ANEXO F – Partes do livro referenciadas nas análises 
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