
1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 MOTIVAÇÕES PARA A PESQUISA 
 

Os questionamentos que resultaram no estudo a ser apresentado mais adiante 

surgiram principalmente de preocupações geradas durante a minha experiência como aluna 

de uma licenciatura em Letras-Português/Inglês (ou LPI, de agora em diante). Foi no 

decorrer de tal experiência que certos interesses relativos ao desempenho profissional no 

ensino de língua estrangeira (LE) acabaram se tornando dúvidas importantes. Uma delas se 

destacou e acabou por se materializar na seguinte indagação: como se ensina e se aprende 

uma LE na escola pública brasileira? Tal interesse surgiu aos poucos a partir dos debates 

nas aulas, durante as quais os professores (nas disciplinas de Lingüística Aplicada ao 

Ensino de Língua Inglesa e durante o Estágio) ressaltavam a importância, entre outras, das 

seguintes questões, inspiradas em discussões nem recentes, nem localizadas: 

 

a) a questão de que as condições de carência material (do aluno, do professor, da escola 

pública) não deveriam servir como justificativas para um ensino desmotivado e 

desmotivador, uma vez que não haveria defasagem de aprendizagem que se justificasse a 

partir das dificuldades materiais. Com debates e outros trabalhos os objetivos, conforme 

nossos professores, eram os de banir o preconceito de que aluno pobre tem defasagem de 

aprendizagem (e mais ainda em uma LE) e incentivar no licenciando de LPI o interesse por 

desenvolver estratégias de trabalho que pudessem se sobrepor às dificuldades materiais; 

 

b) e também a questão de que o ato de ensinar a língua estrangeira deveria estar bem 

fundamentado em conhecimentos teóricos e práticos a serem adquiridos nas aulas 

expositivas, leituras e debates baseados em pesquisas da área da lingüística aplicada e, 

finalmente, através do estágio em escola pública, ao longo dos dois anos finais do curso de 

LPI, fundamentado na literatura e em relatos de trabalho e discussões semanais sobre a 

experiência de cada estagiário, durante as quais havia entre a turma e a professora trocas de 

idéias sobre a experiência de cada um, reflexões sobre as situações específicas e as amplas. 
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Embora essas não fossem as únicas questões relevantes nos debates, elas foram as 

que mais se destacaram gerando outros debates interessantes, sendo os mais cruciais, pelo 

menos para mim ao terminar a licenciatura, aqueles que envolviam questões ligadas às 

condições emocionais do aprendiz e às melhores estratégias de ensino e aprendizagem.  

Foram tais expectativas que acabaram por apontar para o curso de mestrado com 

fonte segura para fornecer os conhecimentos que seriam usados para diminuir as dúvidas e 

para resolver grande parte dos problemas da prática de ensino da LE. O aprofundamento do 

conhecimento dessas teorias era visto como essencial, uma vez que acreditava, como os 

demais colegas formandos, que os estudos sobre o assunto na graduação haviam sido 

insuficientes para esclarecer minimamente os processos em questão. No meu caso, seriam as 

teorias de aquisição de LE que iriam explicar os processos de aprendizagem de LE, pois 

acreditava que deveria haver um mecanismo de aprendizagem (na mente do aluno) a ser 

ativado e estimulado (pelo professor) e que a posse desses conhecimentos, obtida através do 

curso de pós-graduação, asseguraria a idealizada capacitação profissional, imaginando assim 

que alguns problemas da prática poderiam ser antevistos pela teoria e ser evitados e que 

novos problemas seriam bem melhor compreendidos e resolvidos. Dessa forma, esperava que 

o objetivo de ensinar seria plenamente atingido graças aos conhecimentos dos mecanismos 

psicológicos e cognitivos de aprendizagem. Acredito, nesse momento, que estas eram 

expectativas tão ambiciosas quanto inocentes, como perceberia mais tarde.  

Terminando a licenciatura, acreditávamos que essa base teórica, insuficiente apesar 

de tantas leituras, trabalhos, resenhas, debates, palestras, aulas e outras exigências, não 

poderia ser vista como um ponto de partida satisfatório. Era como um imenso nó cego teórico 

nas mãos. Dentre nós, os mais decepcionados diziam que já se sabiam bem o que não fazer 

no ensino da LE, porém, não sabiam nem remotamente o que fazer. Também se ouvia que a 

fundamentação teórica não preparava de forma adequada por ser desconectada da realidade 

que conhecíamos e por ter sido elaborada em conjunturas estrangeiras. Já, para outros, 

mesmo acreditando também que tais considerações faziam sentido, não parecia certo dar tudo 

como perdido, afinal ainda havia uma esperança: a pós-graduação. 

Contudo, freqüentemente, as discussões se encerravam nas mesmas constatações: as 

péssimas expectativas quanto ao ingresso e permanência em algum curso de pós-graduação. 

Tais expectativas seriam observadas também por professores universitários de instituições 

públicas como, por exemplo, se vê na observação de Brzezinski (2000:150) quando fala das  
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condições de trabalho insatisfatórias e ausência de severa política de 
valorização social e econômica dos profissionais da educação [além da] 
remuneração dos professores em todos os níveis, e principalmente dos 
atuantes na educação básica, [que] não lhes permite sequer comprar livros 
ou atualizar-se através de participação em eventos. Pode-se mesmo dizer 
que os professores têm uma remuneração que mal lhes permite a 
subsistência.   

 

 

Como, sob condições não comuns, pude ingressar no mestrado, acreditei que a 

oportunidade seria ideal para dar continuidade e aprofundar os questionamentos já 

mencionados. Cursar as primeiras disciplinas do mestrado permitiu o contato com outras 

influências teóricas que favoreceram, ainda que indiretamente e num sentido geral, a 

continuidade do questionamento sobre o papel da teoria na formação de professores de língua 

inglesa. Nos semestres seguintes, cursando as disciplinas voltadas especificamente para 

questões teóricas e metodológicas do ensino de LE, a importância do conhecimento teórico 

foi ainda mais relativizada, em comparação com a tão confiante expectativa inicial. Acredito 

que a experiência de ter visto, nas disciplinas cursadas no mestrado, diferentes formas de 

avaliar o papel da teorização pode ter influenciado o surgimento dessa necessidade de 

relativizar o papel da formação teórica acadêmica. 

Contudo, acredito que tenha sido na experiência da pesquisa de ‘campo’, embora 

breve e superficial, que uma mudança mais perceptível tenha ocorrido. Determinadas leituras 

foram retomadas, mais significativamente, especialmente aquelas que problematizavam o 

papel da teoria. Essa experiência intensificou ainda mais a reflexão sobre o que considerava 

ser o poder inquestionável concedido ao papel da teoria no espaço da formação teórica 

acadêmica, a passar a idéia de confiança total e sucesso garantido. 

Assim, o estudo acabou rumando para uma reflexão sobre o que me pareceu ser um 

fenômeno recorrente no contexto acadêmico em questão, a saber, uma tendência de busca 

pela certeza teórica. Dessa forma, no decorrer dos estudos do mestrado acabei por 

desenvolver as seguintes indagações: não estaria indo longe demais a busca pela certeza ou 

confiança na formação teórica? E se, além de ir tão longe, também estivesse sendo 

desenvolvida por um número bastante considerável de licenciandos?  
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Foram, portanto, tais questões que motivaram o desenvolvimento do trabalho de 

pesquisa a ser descrito aqui. A seguir será apresentada a forma de organização dessa 

dissertação.  

 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
 

A apresentação que pareceu ser a mais adequada é a seguinte: 

a) no presente capítulo 1, consta a trajetória acadêmica que foi e que continua sendo a 

principal justificativa para o surgimento e desenvolvimento dos interesses que levaram à 

projeção e execução da pesquisa. É provável também que outras forças e motivos, talvez 

menos pessoais, explícitos e premeditados, possam ter também interferido nestes rumos, 

aparentemente tão calculados.  

 

b) no capítulo 2 consta a base teórica desse estudo, inspirada na Análise do Discurso de 

linha francesa, ou AD. Entre outros motivos, esta proposta teórica me pareceu adequada 

como mediação na interpretação dos dados (os registros escritos feitos pelos sujeitos da 

pesquisa) por favorecer uma perspectiva em que o conceito de sujeito é visto como menos 

conscientemente controlador, no caso, do processo de ensino e de aprendizagem e também 

por repensar o papel da teoria ao questionar o fato de ela ser vista como “objeto apropriável, 

portável e passível de distribuição àqueles a quem cabe apenas executar o trabalho” (Uyeno, 

2003:302).   

 

c) no capítulo 3 consta a metodologia empregada no desenvolvimento do estudo dividida nos 

seguintes itens: 

1) apresentação dos objetivos e das justificativas do estudo a partir da seguinte pergunta de 

pesquisa: qual o papel das teorias científicas de aprendizagem de LE na formação do 

professor, de acordo com os próprios formandos de LPI, e como a visão desse papel 

poderia influenciar a prática? Pergunta que surgiu da vontade de captar, registrar e 

divulgar as vozes de uma determinada comunidade que, em geral, ao expressar algumas 

crenças, perspectivas, visões e/ou opiniões, costuma se manifestar mais confiantemente ‘nos 

bastidores’. Acreditava que essas opiniões menos ‘publicadas’, por assim dizer, teriam 
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fundamentos suficientemente importantes para serem observados. Ressalto ainda que 

acredito no papel da teorização como essencial, como irei justificar oportunamente. É 

justamente em função dessa crença pessoal que elaborei a indagação acima exposta. 

Certamente era uma preocupação importante para mim, fato que talvez tenha me feito supor 

que a preocupação não seria isolada, apenas de um indivíduo. 

2) apresentação do objeto e método da análise. Buscou-se analisar os discursos como 

integrantes de formações discursivas entendidas como sendo as comunidades de sentido que 

constituem tais discursos. Começou-se pela coleta dos dados lingüísticos através de 

questionário com perguntas abertas, em contato direto. Quando todo o material estava em 

mãos, passou-se para a interpretação inicial (primeiras leituras) que permitiu delinear o 

objeto discursivo, através de um agrupamento de segmentos lingüísticos com pontos 

importantes em comum. Tanto antes da interpretação inicial como durante e mesmo depois, 

as demais leituras (fundamentos teóricos) foram também acontecendo. Entendo que o 

processo discursivo vivido pelos sujeitos da pesquisa tenha ocorrido principalmente através 

das influências daquilo que se diz das/nas licenciaturas (em especial a de LPI). Esse processo 

discursivo é relativamente comum a todos os envolvidos de maneira mais direta nesta 

pesquisa, ou seja, os que produziram o material dos dados e quem os interpretou, o que nos 

faz, até certo ponto, pertencer a comunidades interpretativas comuns que se entrecruzam e 

que costumam partilhar determinados discursos, indicando a existência de uma formação 

discursiva significativa. 

3) apresentação das questões que influenciaram na elaboração do instrumento de coleta de 

dados, o questionário. 

 

d) no capítulo 4 consta a caracterização do contexto discursivo que, de forma decisiva, 

motiva (gera, condiciona) a produção dos discursos dos licenciandos no que se refere à 

formação teórica do professor de LE.  O capítulo se divide em: 

1) apresentação do contexto acadêmico dos discursos das licenciaturas. Considerei que tal 

contexto deveria ser visto primeiramente no sentido amplo de forma que as influências 

predominantes pudessem ser discutidas. Preocupei-me, portanto, em refletir sobre aquela que 

poderia ser considerada como uma tendência homogeneizante nos discursos voltados para a 

formação teórica em questão. Para discutir esses discursos predominantes desse contexto 

amplo, considerei como fonte de pesquisa adequada e suficiente um texto em que é feito um 
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cuidadoso histórico das licenciaturas nas últimas décadas no Brasil (Pereira, 2000). No que 

se refere ao contexto restrito, considerei como fonte de pesquisa certos textos que são 

referência tanto para os formandos visitados (citados por eles, inclusive) como para mim no 

decorrer da licenciatura em LPI.  

Devo salientar que parto da perspectiva de que os discursos dos licenciandos, 

relativos às teorias de aquisição de LE, se constituem, basicamente, a partir dos discursos dos 

pesquisadores/professores/formadores veiculados de diversas maneiras: nos textos que 

constituem a bibliografia das disciplinas voltadas para a formação teórica em questão, nas 

explanações e orientações dos professores etc. Em outras palavras, o contexto discursivo é 

entendido como sendo a relação dos sujeitos com os textos científicos que os informam. É 

nesse sentido que a expressão memória de dizeres está sendo empregada nesse estudo, ou 

seja, referindo-se à noção de que o contexto formativo dos discursos da comunidade 

observada é exatamente o que mais pesa na formação teórica em questão. 

2) apresentação de duas pesquisas sobre crenças de estudantes de licenciatura em LPI do 

Paraná que, por trazer informações sobre contextos acadêmicos muito semelhantes aos dos 

sujeitos deste estudo, auxiliaram na compreensão das conjunturas desta pesquisa. 

 

e) no capítulo 5 será apresentado o corpus da pesquisa na forma dos segmentos lingüísticos 

que são as respostas relativas a apenas uma das perguntas (n° 12) do questionário (em 

anexo), o recorte da análise. Levou-se em conta a relação de sinonímia entre as respostas de 

forma que o número de ocorrências de determinados segmentos que se aproximavam nos 

sentidos demonstrou que era possível formar grupos de segmentos e perceber uma tendência 

em especial, configurando-se assim um dos procedimentos da análise. Serão apresentados 

quadros para classificar e destacar esses agrupamentos com significado aproximado. Para o 

conjunto de segmentos de cada tabela será proposta uma interpretação, tanto quanto possível, 

coerentemente relacionada com o aporte teórico. 

 

f) no capítulo 6 consta o fechamento desta dissertação. 
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2. BASE TEÓRICA 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Nesse capítulo constam as idéias nas quais busquei apoio teórico-metodológico para 

interpretar o fenômeno objeto desse estudo. 

Sendo a linguagem “constituidora do sujeito, local onde as subjetividades são 

construídas” (Dias, 2002:13), ela é entendida neste trabalho como um campo de surgimento 

de crenças motivadoras ou mesmo desmotivadoras, neste caso, da prática de ensino. Tal 

entendimento embasa o interesse em conhecer e refletir sobre os pensamentos de estudantes 

paranaenses de LPI (ou, pelo menos, uma parte deles) em relação a algumas questões, tendo 

por base premissas de uma linha de análise do discurso, especificamente aquela que se 

considera ter sido fundada pelo filósofo francês Michel Pêcheux, por volta de 1960, a ser 

tratada aqui pela sigla AD conforme o usual na literatura que trata do tema. Serão levadas em 

conta aqui algumas transformações ocorridas nessa linha de pesquisa ao longo de quatro 

décadas, mudanças observadas por alguns dos estudiosos que com ela trabalham. Os 

trabalhos consultados nesta pesquisa na sua maioria de pesquisadores brasileiros que 

empregam a AD nos seus estudos, como se verá. Dois motivos se destacam nessa escolha: 1) 

através das obras brasileiras foi possível entender melhor a proposta da AD e 2) tais obras 

foram acessadas com menos dificuldade do que as estrangeiras.    

 

 

2.2   SURGIMENTO DA ANÁLISE DE DISCURSO 
 

Para iniciar uma apresentação mais ampla das idéias importantes para essa pesquisa 

parece útil discorrer brevemente, seguindo o raciocínio de Maingueneau, sobre os interesses 

que provocaram o desenvolvimento da pesquisa em AD. Ressalto que, apesar de tantas 

distâncias, simpatizo com alguns de tais interesses. Provavelmente seja essa inclinação 

subjetiva a razão mais forte de ter fixado a atenção nessas leituras e não em outras.  

Conforme Maingueneau (1990:67), o surgimento da AD se deveu a “uma parte de 

sonho, o sentimento de imperiosa urgência conferido por um projeto enraizado em projeto 
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intelectual bem preciso, no caso o do althusserianismo”. O empenho do filosofo francês 

Althusser, colega próximo de Pêcheux, foi o de combinar o marxismo com a epistemologia 

francesa e o estruturalismo buscando elaborar o que se entendia como sendo um discurso 

científico, isto é, “uma epistemologia que coincidiria com a filosofia marxista e escaparia à 

ideologia, à qual os sujeitos estão espontaneamente presos” (idem). Althusser considerava 

que já estava presente na obra (O Capital) de Marx essa visão crítica de ciência como ligada 

à ideologia, ou seja, mais do que descrever a ciência também manifestaria sentimentos e 

interesses. Tal discurso científico, ou “ciência da ideologia”, para Althusser, deveria ter como 

base uma teoria da ideologia em geral e uma teoria das ideologias particulares, que tratassem 

do funcionamento das manifestações de posições de classe existentes em qualquer ideologia, 

fosse religiosa, jurídica, política, etc. Para Althusser, conforme Maingueneau (1990:68), tal 

teoria serviria para a análise “da ‘deformação imaginária’ que sofrem as ‘relações reais’ dos 

indivíduos face a suas posições na formação social, quando elas se transmutam em 

representações ideológicas”, sendo já uma indicação para o que viria a ser a AD.  

Ainda para esse surgimento contaram com a lingüística para conferir o estatuto 

científico (que se acreditava faltar ao marxismo), pois conforme Maingueneau (1990:68)  

 

 

“Antes de tudo a autonomia relativa da linguagem, unanimemente 
reconhecida na conjuntura estruturalista, impunha que se passasse por suas 
leis ao invés de se ‘agarrar’ diretamente a instâncias socio-econômicas. Em 
segundo lugar, no concerto das ciências humanas a lingüística passava por 
ter operado de maneira decisiva este ‘corte epistemológico’, este 
distanciamento de sua própria ideologia que qualifica a cientificidade. 
Assim, graças à lingüística, deveria poder se constituir uma análise do 
discurso verdadeiramente científica.” 

 

 

O próprio nome da AD teria sido uma versão do nome de um método (discourse 

analysis) desenvolvido pelo lingüista norte-americano Z. Harris a partir da linha de análise 

lingüística interessada em analisar unidades tranfrásticas. Assim, “a ‘análise’ de Harris, 

fundada sobre o teste de comutação, se inscreve no quadro estruturalista de uma 

decomposição das unidades da língua em elementos mínimos” (Maingueneau, 1990:69). 

Seguindo a exposição de Maingueneau, é preciso também considerar o papel da 

psicanálise no surgimento da AD, “vista através do ‘retorno a Freud’, tal como o definiu 
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nesta época Lacan” (1990:68), ou seja, a psicanálise foi outro fator determinante uma vez que 

a AD na França “ se afirma como uma ‘análise’(=uma psicanálise) aplicada aos textos” 

(idem). Para Maingueneau, isso significa “muito mais que uma coincidência de nomes: é a 

materialização de uma certa configuração do saber em que o mesmo termo ‘análise’ funciona 

ao mesmo tempo sobre os registros lingüístico, textual e psicanalítico ” (1990:68).  

Sendo assim, o campo das idéias na época e lugar em questão é um espaço para 

alguns estudiosos em que o marxismo, a psicanálise e o estruturalismo se fundem de forma 

que  

 

 

“ Toda intervenção sobre um deles se desdobra por uma referência 
constante aos dois outros: o ‘parletre’ lacaniano deve assim receber uma 
leitura tanto em termos lingüísticos que ideológicos, a noção de ‘produção’ 
passa da economia à linguagem e ao inconsciente etc. Esse processo de 
trocas generalizadas torna-se mais fácil pela redução última de todas as 
interrogações a uma questão de duas faces: o que é um texto?/como ler um 
texto? Questão que comanda tanto as metodologias estruturalistas nas 
ciências humanas quanto a própria legitimação dos discursos teóricos: 
definir o marxismo ou a psicanálise é dizer como se deve ler Marx ou 
Freud, e, mais geralmente, de que modo é preciso ler. É neste movimento 
que se inscrevem o programa da teoria das ideologias e a análise de 
discurso que lhe está ligada”  (Maingueneau, 1990:68). 

 

 

Ainda pelo raciocínio de Maingueneau, a ideologia para Althusser se associa à 

concepção psicanalítica de consciência proposta por Lacan, ou seja, um sistema de imagens 

não conscientes que, quase sempre impositivamente, estruturam os sujeitos. Diz 

Maingueneau que assim se uniam “freudismo, marxismo e estruturalismo em favor da tese 

sobre a consciência mistificada” (1990:70). Tal consciência, entendida na psicanálise como 

uma “ilusão de autonomia da consciência dos sujeitos” (idem), seria referente apenas ao 

discurso verbal e superficial que, numa análise, não deveria ser tomado inocentemente como 

o único discurso existente.  

Para Althusser, conforme Maingueneau, o discurso seria tanto duplo como uno, pois 

no discurso verbal, aparentemente consciente, estaria agindo de forma implícita o discurso do 

inconsciente, produzido ideologicamente. Essa condição de implícito deveria ser analisada 

através da interpretação das metáforas e das metonímias presentes no discurso, sendo essas 

os equivalentes lingüísticos propostos por Lacan para certos conceitos psicanalíticos criados 
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por Freud. Uma análise deveria, portanto, interpretar em profundidade, através do dito no 

discurso verbal, o que estaria implícito, o que não teria sido dito, porém, poderia ser 

recuperado, levando-se em conta o papel da ideologia. Dessa forma, os “processos da ilusão, 

onírica ou discursiva: substituições, deslocamentos...”, passariam a ser o objeto do analista 

cujo objetivo maior seria o de “restaurar a inconsciência fundamental de um texto que é 

produto do trabalho ideológico da mesma maneira que o sonho é o produto de um trabalho 

psíquico regido por leis” (Maingueneau 1990:71). 

Nessa condução teórica e metodológica, sob influência daquele marxismo, o discurso 

verbal aparente era entendido como uma deturpação produzida por uma variedade de 

ideologias que utilizavam máscaras para esconder interesses escusos. Maingueneau entende 

que, em tal contexto, “a vontade militante e interesse científico parecem indissociáveis: 

estudar os processos de ‘deformação’ ideológica no discurso é trabalhar em uma obra de 

desmistificação e fazer progredir a causa da revolução” (1990:72). Para explicar essa 

tendência, o autor diz que o fator principal foi o fato de se considerar, dentro do pensamento 

althusseriano, que o discurso apenas seria considerado como tal “se ligado a interesses 

políticos”. 

Maingueneau diz que o “período imediato a 1968 constitui o momento chave para o 

desenvolvimento da escola francesa” (1990:72), havendo três espaços fundamentais para essa 

produção: a Universidade de Paris/Nanterre, a Escola Normal Superior de Saint Cloud e o 

Laboratório de Psicologia Social de Paris VII-CNRS. Na primeira, se empregava a análise 

harrisiana na pesquisa do discurso político; na segunda, se empregava a informática na 

pesquisa de termos usados pelo movimento estudantil de maio de 68 e no terceiro, dentro do 

projeto coordenado por Michel Pêcheux (“colaborador próximo de Althusser”), “a 

informática é posta a serviço de uma semântica marxista que não hesita em se reclamar 

certos conceitos da psicanálise lacaniana” (idem). 

Para Maingueneau, em 1969, com duas publicações de Pêcheux tratando da AD, fica 

registrado o nascimento da nova disciplina, cujas raízes estavam mais em Lacan e Althusser. 

Porém, diz Maingueneau, a AD foi retrabalhando essas raízes afinal, a disciplina sobreviveu 

“ao apagamento da conjuntura que a tornou possível” e, além disso, atraiu “públicos 

estranhos ao marxismo e à psicanálise” (1990:73). 

Avaliando nesse texto o que chama de fundamentos da disciplina, Maingueneau 

(1990:73), ao finalizar, fala sobre uma “tarefa a cumprir” no sentido de rever “os 
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fundamentos da análise do discurso”, pois não “se colocar nenhuma questão e continuar a 

trabalhar como se não houvesse nada” seria uma atitude “suicida” e continuar mantendo “a 

inscrição da análise do discurso nesta conjuntura teórica de aliança entre marxismo e 

psicanálise” seria uma “atitude irrealista”, afinal 

 

 

“o problema não está em que a psicanálise ou o marxismo estão ou não 
superados. De fato, a análise de discurso saiu de uma versão particular do 
marxismo e da psicanálise, ligada a uma conjuntura teórica determinada, a 
do estruturalismo. A análise de discurso não pode fazer como se nada 
tivesse mudado nas ciência humanas desde há vinte e cinco anos” 
(Maingueneau,1990:73) 

 

 

Para esse repensar de fundamentos é proposta a “hipótese de que a análise de discurso 

ultrapassa seu enraizamento lacano-althusseriano” (idem), sendo necessário não se deixar 

soterrar pela força desse ponto de partida, para que se possa avaliar a complexidade da 

disciplina.  

 

 

2.3. CONCEITOS RELEVANTES  

 

Para continuar tratando do percurso dessa proposta teórica e de outras questões, serão 

importantes ainda os estudos de Athayde Junior, Bertoldo, Brandão, Coracini, Grigoletto, 

Mussalin, Orlandi, Possenti. Esses estudiosos brasileiros facilitaram, neste estudo, a 

compreensão das propostas da AD através de suas resenhas de obras de autores franceses; de 

suas análises, revisões, críticas, sugestões, debates. 

Os conceitos que selecionei como relevantes, porque destacados pelos pesquisadores 

que empregam e criticam a AD (os quais também selecionei como ‘guias’ nesse percurso de 

aprendizagem teórica), são basicamente os de discurso, de ideologia e de sujeito, os quais se 

desdobram em outros conceitos, como se verá oportunamente. Além deles, há o conceito de 

teoria, de interesse específico desta pesquisa.  

 

 



 12 

2.3.1 DISCURSO 

 

Pelo conceito de discurso proposto por Possenti (1993:1) vemos que o termo está  

 

 

“cada vez mais vago. Está se transformando numa espécie de lixeira para 
onde se recolhem os restos da lingüística, sejam os restos que sobram de 
uma gramática ou estrutura, sejam os restos que sobram das sentenças, 
sejam os restos que decorrem da oposição type-token. De alguma maneira, 
resume-se aos restos que sobram das tentativas de operar cientificamente, 
isto é, com regras gerais, sobre os dados lingüísticos. Em suma, para 
utilizar um termo de Granger, o discurso equivale ao resíduo.”  

 

 

Para este autor (1993:2), é preciso considerar o discurso pela perspectiva do estilo: “a 

propriedade essencial do discurso será o estilo, isto é, o modo como se relacionam 

ativamente forma e conteúdo”, assim, para ele, deverá se levar em conta não apenas a forma 

(e exatamente conforme se apresenta), mas também o conteúdo conforme está seu 

significado na superfície lingüística. Para ele, a forma2 do discurso tem perdido 

indevidamente seu valor diante do “endeusamento do contexto” (1993:3), e tal “tratamento 

desigual denuncia um deslocamento para o segundo plano do papel crucial da materialidade 

mais material da língua, isto é, o que é perceptível ao interlocutor” (1993:115).  

Conforme Orlandi (1999:21, 22) o discurso se realiza através de  

 

 

“processos de identificação do sujeito, de argumentação, de subjetivação, 
de construção da realidade etc [...] nem o discurso é visto como uma 
liberdade em ato, totalmente sem condicionantes lingüísticos ou 
determinações históricas, nem a língua como totalmente fechada em si 
mesma, sem falhas ou equívocos.”  

 

 
������������������������������ ��������
2 Conforme Possenti (1993:117) “Forma será entendida na sua oposição tradicional a conteúdo, sendo 
conteúdo qualquer efeito de sentido que a forma, utilizada contextualmente, é capaz de produzir, seja uma 
informação, seja um efeito de tipo ilocucional, de tipo perlocucional, seja uma inferência, etc.; enfim, 
todos os elementos recobertos pelas diversas teorias da significação. A forma é o veículo lingüístico, 
realizado sonoramente, que veicula ou provoca os efeitos de sentido. Não se deve, portanto, reduzir a 
noção de forma de maneira a recobrir apenas o que é apreendido sob a noção de significante (da mesma 
maneira como a noção de efeito de sentido não deve recobrir apenas o terreno do significado). Interessa 
exatamente é apreender a noção de forma enquanto materialidade significativa” 
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Nessa noção, as relações de linguagem são vistas como “relações de sujeitos e de 

sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados” (Orlandi, 1999:21), contrariando a noção 

predominante de transmissão de informação a qual implica em linearidade no modo como os 

elementos da comunicação (emissor, receptor, código, referente e mensagem) se dispõem e 

agem, noção simplificadora que leva a crer que “alguém fala, refere alguma coisa, baseando-

se em um código, e o receptor capta a mensagem, decodificando-a” (Orlandi, 1999:21).  

No entanto, na língua, emissor e receptor não atuam cada um por seu turno, seguindo 

uma seqüência de fala e decodificação, ou seja, no discurso os participantes realizam a 

significação concomitantemente. 

Na proposta de Foucault, explicada por Brandão (1990:28), os discursos são uma 

dispersão que ao ser descrita mostra as regras de formação em relação aos elementos do 

discurso, sendo eles os objetos discursivos, os tipos de enunciação, os conceitos, temas e 

teorias. Essa regularidade se constrói a partir da análise do conjunto de enunciados (um 

discurso) de uma formação discursiva, sendo considerado o enunciado como unidade 

mínima. Portanto, considera-se o discurso “como uma família de enunciados pertencentes a 

uma mesma formação discursiva”. (Brandão, 1990:28) 

Foucault destaca quatro características do enunciado: 

a) a relação do enunciado com seu referencial; 

b) a relação do enunciado com seu sujeito; 

c) a não existência do enunciado de forma isolada; 

d) a condição material do enunciado que faz dele um objeto. 

Pela primeira característica se entende que o enunciado tenha um “correlato”, o 

referencial, que é “aquilo que o enunciado enuncia” (Brandão, 1990:29). Pela segunda, se 

entende que o sujeito de um enunciado não é um criador, nem pode controlar os significados, 

do que enuncia. Trata-se de um sujeito também disperso que pode vir a assumir várias 

posições, não podendo ter uma unidade. Pela terceira se entende que há um campo (um 

conjunto) com o qual um enunciado se relaciona, dentro do qual um dado enunciado se liga a 

outros nos quais se apóia e dos quais se diferencia, num jogo enunciativo. A quarta 

característica trata da condição material do enunciado que ocorre por ele ser repetível, desde 

que dentro de um dado espaço institucional e mantendo uma determinada função enunciativa, 

contrapondo-se à enunciação que é produzida na singularidade, nunca se repete e ocorre 

“toda vez que alguém emite um conjunto de signos” (Brandão, 1990:31). Para a autora, “uma 
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frase dita no cotidiano, inserida num romance ou escrita num outro tipo qualquer de texto, 

jamais será o mesmo enunciado, pois em cada um desses espaços, possui uma função 

enunciativa diferente.” (idem). 

Ainda para essa autora, embora Foucault não tenha verificado concretamente os 

princípios que elaborou, sua contribuição com os estudos da linguagem pode ser constatada 

levando-se em conta algumas de suas idéias. Elas seriam basicamente as seguintes: 

 

 

“a) a concepção de discurso [...] como prática que provém da formação  
dos saberes, e a necessidade [...] de sua articulação com as outras práticas 
não discursivas;  
b) o conceito de ‘formação discursiva’[...]; 
c) [...] a distinção entre enunciação (que em diferentes formas de jogos 
enunciativos singularizam o discurso) e enunciado (...unidade lingüística 
básica [e não mais] a noção de sentença ou frase gramatical com essa 
função);   
d) a concepção de discurso como jogo estratégico e polêmico: [para além 
do] aspecto lingüístico;  
e) [a concepção de que o] discurso é o espaço em que saber e poder se 
articulam, pois quem fala, fala de algum lugar, a partir de um direito 
reconhecido institucionalmente. [...] discurso, que passa por verdadeiro, 
que veicula saber (o saber institucional é gerador de poder); 
f) [a noção de que] a produção desse discurso gerador de poder é 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certos 
procedimentos que têm por função eliminar toda e qualquer ameaça à 
permanência desse poder.” (Brandão, 1990:31 e 32). 

 

 

Buscando articular as noções de discurso e de ideologia (esta última a ser discutida 

logo adiante), a autora se embasa na proposta de Pêcheux e Fuchs sobre “um quadro 

epistemológico geral da AD” contendo “três regiões do conhecimento:” (Brandão, 1990:32). 

Tal quadro também interessa neste trabalho, pois nele se vê diferenças em relação àquele que 

Maingueneau havia descrito como sendo o inicial, ainda nos anos 60, a saber, a teoria do 

discurso em destaque e a psicanálise como um complemento: 
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“1. o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e suas 
transformações; 
 2. a Lingüística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de 
enunciação;  
 3. a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos 
processos semânticos. 
Acrescente-se ainda que essas três regiões – cujos conceitos básicos são os 
de formação social, língua e discurso – de difícil articulação, estão de uma 
certa maneira atravessadas pela referência a uma teoria da subjetividade – 
de natureza psicanalítica.” (Brandão,1990:32)      

 

 

Para Pêcheux a semântica, ao contrário do que se costumava defender, não 

pertenceria à lingüística da mesma maneira que a fonologia, a morfologia e a sintaxe. Na 

semântica (para ele o “ponto nodal das contradições”) a lingüística se articularia com a 

filosofia e com a ciência das formações sociais, no caso, o materialismo histórico. Para 

Brandão, 

 

 

“ Essa intervenção da filosofia materialista no domínio da lingüística, em 
vez de trazer soluções, consistirá antes de tudo em colocar uma série de 
questões sobre seus próprios ‘objetos’ e sobre a relação da própria 
lingüística com um outro domínio científico, o da ciência das formações 
sociais” (Brandão, 1990: 33 e 34)  

 

 

Assim, ao elaborar sua contribuição para o campo dos estudos da linguagem, Pêcheux 

buscou entender a relação do processo discursivo com as ideologias das classes sociais, 

acreditando que diferentes usos da língua eram empregados estrategicamente no conflito 

entre classes, sem que a língua deixasse de ser um sistema relativamente autônomo, ou seja, 

diz ele que ela seria uma “base comum de processos discursivos diferenciados” (apud 

Brandão, 1990:34). Assim, o sistema lingüístico em si mesmo, comum a todos que dele 

fariam uso, não contaria sozinho na constituição de um discurso. Seria o uso desse sistema 

comum conforme as condições de um dado espaço e momento que determinaria as 

possibilidades de sentido, e os sentidos, surgindo em função dessas condições, seriam os 

processos discursivos. Então, 
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“Segundo essa perspectiva, se o processo discursivo é produção de sentido, 
discurso passa a ser o espaço em que emergem significações. E aqui, o 
lugar específico da constituição dos sentidos é a formação discursiva, 
noção que, juntamente com a de condição de produção e formação 
ideológica, vai constituir uma tríade básica nas formulações teóricas da 
análise do discurso.” (Brandão, 1995:35).  

 

 

Possenti (1993:30) propõe um outro quadro epistemológico que, ao se tratar de teoria 

do discurso, pudesse se valer de apenas dois elementos: uma teoria lingüística (central) e uma 

teoria auxiliar. Quanto à teoria lingüística ele diz que 

 

 

“Nada de inatismo, por um lado, nada de radicalismo estruturalista, por 
outro, onde se nega qualquer espaço para os interlocutores e as condições 
de produção. A sintaxe e a semântica devem ser consideradas 
indeterminadas, isto é, não contento todos os elementos necessários para a 
interpretação. Mas não devem ser consideradas inexistentes, de vez que os 
significados e as formas estão relacionados de maneiras determináveis por 
uma teoria lingüística ” (idem). 

 

 

É importante observar que para esse autor “invocar condições de emprego de 

enunciados como necessárias para sua interpretação não está no exterior da lingüística”, 

nesse caso ele se refere a “pressuposições, implicações, reações a atos de fala, etc” (Possenti, 

1993:31). 

Para a teoria auxiliar ele propõe que seja “relativa ao campo ‘não lingüístico’ mais 

pertinente para a análise de um determinado [tipo de] discurso” (Possenti, 1993:30) e que 

seja empregada apenas quando a teoria lingüística não der conta de explicar um tipo de 

discurso, ou seja, quando “as condições gerais de enunciação não trazem explicações 

suficientes, sendo necessário outro saber especifico para explicar os discursos” (Possenti, 

1993:31).  

Para esse autor, ao se articular a teoria lingüística com a auxiliar deve-se atentar para 

que elas se compatibilizem, contudo, é possível que a auxiliar acabe até modificando a 

lingüística se for o caso de a auxiliar explicar melhor do que a central. 

Brandão afirma que, em relação à lingüística, Pêcheux manteve em certo sentido a 

perspectiva da epistemologia estruturalista de Saussure na qual as diferenças entre os 
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elementos da estrutura são a base de definição. Porém, enquanto Saussure definia o sistema 

lingüístico pelo conceito de critério diferencial no qual cada elemento (os signos lingüísticos) 

do sistema lingüístico tem seu valor apenas se comparado com um outro elemento dentro do 

sistema (nenhum tem valor por si só), na AD foi proposto o conceito de critério relacional no 

qual o elemento (o sujeito) só existe em função da relação com tudo que está fora dele, ou 

seja, com todos os demais sujeitos e discursos, denominados de o Outro. Além disso, o 

estruturalismo de Saussure não se ocupava da fala, vista como individual e única, mas apenas 

da língua por considerar que só esta, sendo um sistema, poderia apresentar as regularidades 

que permitiriam o estudo formal. Porém, na AD foram observadas na fala (denominada 

discurso: um fenômeno relacionado com o exterior do sistema da língua e com tudo que já 

foi dito) regularidades a serem descritas e estudadas e se refutou o isolamento entre língua e 

fala de forma que a língua não seria mais vista como uma abstração distante da fala. 

Porém, os estudos considerados discursivos, chamados assim por levar em conta o 

contexto social e histórico além das leis lingüísticas, não seriam exatamente inéditos. 

Conforme Brandão, Bakhtin, em seus estudos literários, já enfatizava os aspectos discursivos. 

Diz a autora que 

 

 

“Palmilhando a trilha aberta por Saussure, Bakhtin parte também do 
princípio de que a língua é um fato social cuja existência funda-se nas 
necessidades de comunicação. No entanto, afasta-se do mestre genebrino 
ao ver a língua como algo concreto, fruto da manifestação individual de 
cada falante, valorizando dessa forma a fala.”  (Brandão,1995:9) 

 

 

Nesse sentido, Bakhtin já buscava elaborar uma teoria do enunciado na qual a 

enunciação se destacasse como realidade da linguagem, na qual o aspecto lingüístico não 

fosse considerado como o todo do enunciado, mas sim uma parte dele, sendo que a outra 

parte seria não-verbal, estando relacionada ao contexto de enunciação. Portanto, para o 

entendimento e a explicação de um ato de comunicação verbal deveria ser levado em conta o 

contexto de enunciação de tal ato. Nessa proposta, a linguagem seria uma “interação social, 

em que o Outro desempenha papel fundamental na constituição do significado” (Brandão, 

1995:10). 

Ainda segundo essa autora, Bakhtin 
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“diverge de seus antecessores (Saussure e a escola de subjetivismo 
individualista representado por Vossler e seus discípulos) para quem o 
enunciado era um ato individual e, portanto, uma noção não pertinente 
lingüisticamente. Bakhtin, aliás, não só coloca o enunciado como objeto 
dos estudos da linguagem como dá à situação de enunciação o papel de 
componente necessário para a compreensão e explicação da estrutura 
semântica de qualquer ato de comunicação verbal. ”(idem) 

 

Logo, nessa perspectiva, uma lingüística imanente, desconectada das condições 

sociais e ideológicas, voltada somente para o dado lingüístico, não conseguiria explicar 

adequadamente seu objeto de análise, pois perderia da linguagem a distância que há “entre a 

coisa representada e o signo que a representa. E é nessa distância, no interstício entre a coisa 

e sua representação sígnica que reside o ideológico” (Brandão, 1995:10). Esse intervalo, 

portanto, é um espaço no qual ocorre a interpretação conforme as condições em um 

determinado contexto. Tal intervalo ideológico de contestação, de diferenças, de encontros e 

desencontros de perspectivas precisa ser levado em conta na interpretação. Para a autora: 

 

 

“A linguagem enquanto discurso não constitui um universo de signos que 
serve apenas como instrumento de comunicação ou suporte de pensamento; 
[ela] é interação, e um modo de produção social; ela não é neutra, inocente 
(na medida em que esta engajada numa intencionalidade) e nem natural, 
por isso o lugar privilegiado de manifestação da ideologia. Como elemento 
de mediação necessária entre o homem e sua realidade, [ela] é lugar de 
conflito, de confronto ideológico, não podendo ser estudada fora da 
sociedade uma vez que os processos que a constituem são histórico-
sociais.” (Brandão, 1995:12). 

 

 

Conforme Brandão, o estudo da lingüística pelo ângulo discursivo (ainda que esse 

termo não fosse empregado) foi inaugurado pelos formalistas russos. Eles se voltaram para o 

texto buscando nele os “encadeamentos ‘transfrásticos’ ”, ultrapassando a “abordagem 

filológica ou impressionista que até então dominava os estudos da língua” (Brandão, 

1995:15). Conforme a autora 
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“Essa abertura em direção ao discurso não chega, entretanto, às últimas 
conseqüências, pois seus seguidores, os estruturalistas, propõem-se como 
objetivo estudar a estrutura do texto ‘nele mesmo e por ele mesmo’ e 
restringem-se a uma abordagem imanente do texto, excluindo qualquer 
reflexão sobre sua exterioridade.” (Brandão, 1995:12) 

 

 

Ainda conforme a autora, a partir de 1950 os estudos relativos ao discurso feitos por 

Harris – levando a análise lingüística distribucional da frase para o enunciado– e por 

Jakobson e Benveniste – estudando a enunciação – foram determinantes para a formação da 

análise do discurso como disciplina. Porém, Harris, mesmo transpondo o nível da frase, 

continuava praticando uma lingüística preocupada com o sistema interno da língua, enquanto 

que os estudos voltados para a enunciação privilegiavam os âmbitos social e histórico. 

Dessas diferenças surgem duas correntes teóricas, a da escola americana inserida nos limites 

da lingüística e a da escola européia interessada em outras teorias além da lingüística para 

poder lidar também com o social e histórico do discurso. A escola americana, no entanto, 

também não se manteve limitada ao interior do sistema da língua, fazendo surgir, por 

exemplo, a Sociolingüística e a Pragmática, porém, ainda não teria ocorrido “uma ruptura 

fundamental, pois a questão do sentido continua sendo tratada, essencialmente, no interior do 

lingüístico” (Brandão, 1995:16). Isso ocorreria porque se estaria considerando os aspectos 

discursivos como externos e isolados em relação à gramática, como elementos a ser 

acrescentados e não como constituintes da linguagem. 

No caso da escola européia, a autora retoma Maingueneau, afirmando que houve a 

influência da tradição intelectual francesa de “unir reflexão sobre o texto e sobre história [e 

também de uma] certa prática escolar que é a da ‘explicação de texto’ muito em voga na 

França, do colégio à Universidade, nos idos anteriores a 1960 ” (Brandão, 1995:17). 

Com a busca de outras áreas de conhecimento para além da lingüística na 

compreensão dos fatos da linguagem, a expressão ‘análise do discurso’ foi se flexibilizando e 

o termo discurso passou a admitir uma amplidão de sentidos. Com isso passou-se a buscar 

então, dentro dessa AD da escola francesa, 

 

 

 

 



 20 

“definir o seu campo de atuação, procurando analisar inicialmente corpus 
tipologicamente mais marcados – sobretudo, discursos políticos de 
esquerda – e textos impressos. Sente-se a necessidade de critérios mais 
precisos para delimitar o campo da AD a fim de se chegar a sua 
especificidade. Definida inicialmente como ‘o estudo lingüístico das 
condições de produção de um enunciado’, a AD se apóia sobre os 
conceitos e métodos da Lingüística” (Brandão, 1995:17) 

 

 

Porém, o embasamento teórico e metodológico vindo de uma lingüística ainda 

imanente não era exatamente apropriado para continuar alicerçando a AD. Assim, seria 

preciso 

 

“considerar outras dimensões como as que aponta Maingueneau (1987): 
-o quadro das instituições em que o discurso é produzido, as quais 
delimitam fortemente a enunciação; 
-os embates históricos, sociais, etc. que se cristalizam nos discursos;  
-o espaço próprio que cada discurso configura para si mesmo no interior de 
um interdiscurso.”  (Brandão, 1995:18) 

 

 

A partir da defesa de tal quadro teórico de entrecruzamento das dimensões lingüística, 

social e histórica é dado um papel relevante para a noção de discurso (inspiração em 

Foucault) como também para a noção de ideologia (inspiração em Althusser). Para Brandão 

(1995:18) é sob “a influência dos trabalhos desses dois teóricos que Pêcheux, um dos 

estudiosos mais profícuos da AD, elabora os seus conceitos”, assim, mais especificamente, 

da obra Aparelhos Ideológicos de Estado (de Althusser) sai o conceito de formação 

ideológica e da obra Arqueologia do Saber (de Foucault) sai o conceito de formação 

discursiva, a serem discutidos mais adiante.  

 

 

2.3.2 IDEOLOGIA 
 

Conforme Mussalin (2001:106), Pêcheux se inspirou em Althusser para defender 

como fundamental o conceito de uma ideologia ligada à materialidade, não devendo ser 

entendida apenas como idéia, abstração. Assim, a ideologia é vista por esses dois estudiosos 

como 
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“um conjunto de práticas materiais que reproduzem as relações de 
produção. Trata-se do materialismo histórico, que dá ênfase à 
materialidade da existência, rompendo com a pretensão idealista de ciência 
de dominar o objeto de estudo controlando-o a partir de um procedimento 
administrativo aplicável a um determinado universo, como se a sua 
existência se desse no nível das idéias. Para o materialismo, ‘o objeto real 
(tanto no domínio das ciências da natureza como da história) existe 
independentemente do fato de que ele seja conhecido ou não, isto é, 
independentemente da produção ou não produção do objeto do 
conhecimento que lhe corresponde.’’’ (Mussalin, 2001:103) 

 

 

Brandão, com base em Chauí, diz que o termo ideologia pode ter sido criado pelo 

filósofo Destut em 1810, para quem ideologia seria “uma atividade científica que procurava 

analisar a faculdade de pensar” (Brandão, 1995:19), sendo as idéias fenômenos naturais da 

relação do homem com o meio. Quanto ao sentido negativo do termo, teria surgido com 

Napoleão para quem os ideólogos franceses nada faziam além de se perder em abstrações 

ignorando os problemas concretos e por isso se tornando um perigo para o poder. Dessa 

maneira, a “ideologia passa a ser vista então como uma doutrina irrealista e sectária, sem 

fundamento objetivo e perigosa para a ordem estabelecida.”(Brandão, 1995:19).  

Segundo a autora, outros estudiosos como Marx e Engels, por exemplo, também 

criticavam a abstração dos filósofos, nesse caso, os alemães. A crítica era a de que as idéias 

dos filósofos mencionados eram isoladas dos fatos, além disso, as idéias tinham primazia em 

relação aos fatos. Marx e Engels consideravam que a ideologia (ou ideologias) dos filósofos 

alemães invertia a ordem justa, ou seja, ela ‘descia do céu para a terra’. Dessa forma, a 

ideologia seria um sistema de idéias e regras isolado das condições concretas, assim, tal 

“separação entre trabalho intelectual e trabalho material dá uma aparente autonomia ao 

primeiro, isto é, às idéias que, automatizadas e prevalecendo sobre o segundo, passam a ser 

expressão das idéias da classe dominante” (Brandão, 1990:20). Voltando à concepção de 

Chauí, a autora diz então que a ideologia para o marxismo significa uma ilusão e uma 

inversão da realidade, que trabalha para fazer parecer real o que é abstrato, e o que é real (as 

contradições sociais) é disfarçado num discurso ideológico que evita tocar certos pontos. Ou 

seja: 
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“se em Marx o termo ideologia parece estar reduzido a uma simples 
categoria filosófica de ilusão ou mascaramento da realidade social, isso 
decorre do fato de ser tomar, como ponto de partida para a elaboração de 
sua teoria, a crítica ao sistema capitalista e o respectivo desnudamento da 
ideologia burguesa. A ideologia a que se refere é, portanto, 
especificamente a ideologia da classe dominante.” (Brandão, 1990:21) 

 

 

Conforme essa autora, Althusser, inspirado em Marx, se volta para o estudo daquilo 

que chamou de aparelhos ideológicos de Estado, ou seja, os meios com os quais a classe 

dominante mantém e reproduz a exploração. Tais aparelhos seriam os “Aparelhos 

Repressores -ARE- ( [...] o Governo, a administração, o Exército, a polícia, os tribunais, as 

prisões, etc.)     e   Aparelhos Ideológicos -AIE-  

( [...] instituições  tais como: a religião, a escola, a família, o Direito, a política, o sindicato, a 

cultura, a informação)” (Brandão, 1990:22), sendo os AIE responsáveis pela criação e 

manutenção da hegemonia ideológica.  

Além dos Aparelhos, Althusser defendeu a existência de diferença entre uma 

ideologia geral (princípios teóricos) e as ideologias particulares (posições de classe 

específicas). Os princípios seriam três: 

 

 

“a) ‘a ideologia representa a relação imaginária de indivíduos com suas 
condições reais de existência’ [...] é a maneira pela qual os homens vivem a 
sua relação com as condições reais de existência, e essa relação é 
necessariamente imaginária. [...] O imaginário é o modo através do qual o 
homem atua, relaciona-se com as condições reais de vida. Sendo essas 
relações imaginárias, isto é, representadas simbolicamente, abstratamente, 
supõem um distanciamento da realidade. 
b) ‘a ideologia tem uma existência porque existe sempre num aparelho e na 
sua prática ou suas práticas’ [as] idéias deixam de ter uma existência ideal, 
espiritual...a ideologia se materializa nos atos concretos, assumindo com 
essa objetivação um caráter moldador das ações. [...] a prática só existe 
numa ideologia e através de uma ideologia. 
c) ‘a ideologia interpela indivíduos em sujeitos’ Toda ideologia tem por 
função constituir indivíduos concretos em sujeitos [...] funcionando nos 
rituais materiais da vida cotidiana...O reconhecimento se dá no momento 
em que o sujeito se insere, a si mesmo e a suas ações, em práticas 
reguladas pelos aparelhos ideológicos. [...] será somente através do sujeito 
e no sujeito que a existência da ideologia será possível.” (Brandão, 1990: 
22, 23 e 24)  
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Porém, diz Brandão, no caso de Ricoeur encarar a ideologia como servindo apenas 

para justificar os interesses de uma classe dominante é uma postura reducionista, pois a 

ideologia é mais do que isso. Para começar, a ideologia teria uma função mais ampla de 

mediar, de ser integradora, nas relações do grupo social. Nessa função se distinguem cinco 

características: 

a) a de memória social da imagem que o grupo faz de si mesmo; 

b) a de estimular e justificar as atividades do grupo social; 

c) a de esquematizar e resumir o pensamento de um grupo social (em máximas, slogans); 

d) a de agir (“operar”) de forma indireta, não explícita, ou seja, o habitual é se pensar a partir 

da ideologia, mas não sobre ela; 

e) a de resistir às mudanças, conservar as bases estabelecidas do grupo e não permitir que as 

interpretações se alarguem, apesar das mudanças nas situações. 

Além da função geral, a ideologia funcionaria também na instância da dominação, no 

sentido da hierarquia social, isto é, 

 

 

“Toda autoridade procura, segundo seus sistemas políticos, legitimar-se, e 
para tal é necessário que haja correlativamente uma crença por parte dos 
indivíduos nessa legitimidade. Como a legitimação da autoridade demanda 
mais crença do que os indivíduos podem dar, surge a ideologia como 
sistema justificador da dominação.”  (Brandão, 1990:25)  

 

 

É assim que, em determinados casos, a ideologia passa a apresentar o traço da 

dissimulação.  

Segundo a autora, também há, para Ricoeur, a função de deformação que se identifica 

à noção de ideologia de Marx: 

 

 

“Tomando a religião (que opera a inversão entre o céu e a terra) como a 
ideologia por excelência, Marx, com já vimos, conceitua o fenômeno 
ideológico como aquilo que nos faz, segundo palavras de Ricoeur, ‘tomar a 
imagem pelo real, o reflexo pelo original’.” (Brandão, 1990:26) 
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Finalizando, Brandão diz que, para Ricoeur, não existe maneira de evitar a ideologia, 

ela é sempre mediadora da realidade social por essa realidade ser sempre simbólica e por 

sempre conter a interpretação. 

Para Orlandi (1999:45), uma pergunta como ‘o que isto quer dizer’ poderia sintetizar 

o processo ideológico por que passa o sujeito ao significar. Mas isso não seria tão simples 

assim, como a própria autora observa: 

 

 

“o fato de que não há sentido sem interpretação, atesta a presença da 
ideologia. Não há sentido sem interpretação [...] diante de qualquer objeto 
simbólico o homem é levado a interpretar, colocando-se diante da questão: 
o que isto quer dizer? Nesse movimento da interpretação o sentido aparece-
nos como evidência, como se ele já estivesse sempre lá. Interpreta-se e ao 
mesmo tempo nega-se a interpretação, colocando-a no grau zero. 
Naturaliza-se o que é produzido na relação do histórico e do simbólico. Por 
esse mecanismo – ideológico– de apagamento da interpretação, há 
transposição de formas materiais em outras, construindo-se a 
transparências – como se a linguagem e a história não tivessem sua 
espessura, sua opacidade – para serem interpretadas por determinações 
históricas que se apresentam como imutáveis, naturalizadas. Este é o 
trabalho da ideologia: produzir evidências, colocando o homem na relação 
imaginária com suas condições materiais de existência.” (idem) 

 

 

Por essa explicação se verifica a impossibilidade do sujeito de ser origem do sentido e 

se vê como ocorre o efeito de sentido, pela aparência de evidência natural. O simbólico não 

se apresenta, portanto, como historicamente construído, ele não mostra que não é natural. 

Contudo, Possenti não acredita que se possa empregar o conceito de ideologia de 

forma muito generosa. Para esse autor tal conceito pode tornar-se 

 

 

“produtivo para explicar certos dados, daí porque não vale a pena gastá-lo 
perdulariamente onde não é necessário[...] Parece que vale a pena servir-se 
produtivamente do conceito de ideologia em relação à linguagem, 
reservando-o para a análise de discursos em que o papel da ideologia é 
relevante para explicar fatos que não são de todo e qualquer discurso.” 
 (Possenti, 1993: 27,28) 
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Exemplificando, o autor pensa numa situação em que uma criança diz que não gosta 

de um determinado alimento. Em relação a uma situação destas Possenti (1993:26) diz: “não 

vejo como buscar no materialismo histórico ou na ideologia uma chave explicativa para” o 

discurso.  

Para as concepções em que a relação linguagem/mundo é vista com sendo mediada 

pelo imaginário e pelo histórico (condições de produção), a noção de ideologia é essencial se 

considerado seu papel de produzir o natural, o universal, o perene. Assim, o papel da 

ideologia seria o de caracterizar a transitoriedade como sendo fixa e imutável; de caracterizar 

o construído como não tendo sido construído; de caracterizar como harmonioso o que 

apresenta conflito. 

As palavras de Orlandi a seguir resumem o funcionamento do ‘mecanismo’ 

ideológico: 

 

 

“Necessariamente determinado por sua exterioridade, todo discurso remete 
a um outro discurso [...]. Há o primado do interdiscurso (memória do dizer) 
de tal modo que os sentidos são sempre referidos a outros sentidos e é daí 
que eles tiram sua identidade. A interpretação é sempre regida por 
condições de produção específicas que, no entanto, aparecem como 
universais e eternas. É a ideologia que produz e efeito de evidência, e de 
unidade, sustentando sobre o já dito os sentidos institucionalizados, 
admitidos como ‘naturais’. Há uma parte do dizer, inacessível ao sujeito, e 
que fala em sua fala. Mais ainda: o sujeito toma como suas as palavras da 
voz anônima produzida pelo interdiscurso (memória discursiva). 
Pela ideologia, se naturaliza assim o que é produzido pela história: há 
transposição de certas formas materiais em outras, isto é, há simulação (e 
não ocultação de ‘conteúdos’) em que são construídas transparências (com 
se a linguagem não tivesse sua materialidade, sua opacidade) para serem 
interpretadas por determinações históricas que aparecem como evidências 
empíricas. 
Redefinindo, assim, a ideologia discursivamente, podemos dizer que não 
há discurso sem sujeito nem sujeito sem ideologia. A ideologia, por sua 
vez, é interpretação de sentido em certa direção, direção determinada pela 
relação da linguagem com a história em seus mecanismos imaginários. A 
ideologia não é, pois, ocultação mas função da relação necessária entre a 
linguagem e o mundo. Linguagem e mundo se refletem, no sentido da 
refração, do efeito (imaginário) necessário de um sobre o outro. Na 
verdade, é o efeito da separação e da relação necessária mostrada nesse 
mesmo lugar. Há uma contradição entre mundo e linguagem e a ideologia é 
trabalho desta contradição. Daí a necessidade de distinguirmos entre a 
forma abstrata (com sua transparência e o efeito de literalidade) e a forma 
material, que é histórica (com sua opacidade e seus equívocos).” (Orlandi, 
2004:30,31  
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2.3.3 SUJEITO 
 

Ao discutir noções de sujeito, Brandão inicia considerando as duas tendências 

principais de pensamento acerca da língua: 

 

 

“Segundo a epistemologia clássica, a língua tinha como função representar 
o real [...] um enunciado era verdadeiro se correspondesse a um estado de 
coisas existentes. Ela mobilizava, dessa forma, o conceito de verdade, 
privilegiando o lexicalismo [e sendo] representativa – domínio [...]do 
nomear – os nomes representariam o protótipo das categorias gramaticais, 
atribuindo-se ao nome próprio o ideal da representação pura . [Não] se 
colocava a questão da subjetividade. Esse poder de representação da língua 
continua na episteme moderna, mas [para alguns] deixa de ser 
fundamental. Opondo-se ao tradicional paradigma clássico, neoplatônico, 
emerge, assim, uma nova maneira de ver a língua, apreendendo-a enquanto 
função demonstrativa – domínio do ‘mostrar’. [Uma] das categorias que 
passa a ser exemplar é a dos demonstrativos, funcionando mais como uma 
operação (predicação, afirmação e outros tipos de atos de linguagem) do 
que como categoria gramatical. [Aí] se inscreve [...] Benveniste que, 
através do estudo dos pronomes, coloca a questão da subjetividade na 
linguagem.” (Brandão, 1990:45) 

 

 

Nessa última maneira de pensar, um papel especial é destinado ao sujeito na 

linguagem, dentro da qual ele se forma e, por possibilitar isso ao sujeito, ela é vista como 

representando o mundo. A partir de Orlandi, Brandão (1995:46) mostra três fases da 

concepção de sujeito, nas teorias lingüísticas modernas: 

a) concepção idealista “de interação, harmonia conversacional, troca entre o eu e o 

tu.”(Benveniste, Grice); 

b) concepção de conflito, centramento e tirania do outro, “relações intersubjetivas são 

governadas por uma tensão básica em que o tu determina o que o eu diz” (retórica,  início da 

AD);  

c) concepção de negação do “binarismo”, da “polarização” das concepções anteriores, 

especificamente na AD, visão de sujeito contraditório, incompleto que busca a todo custo ser 

‘inteiro’ e que se movimenta procurando “completude” no espaço entre “identidade e 

alteridade”, no “espaço discursivo” criado entre o ‘eu’ e o ‘tu’. 



 27 

Em Benveniste, a preocupação teria se voltado para o processo de produção do 

enunciado, focando especialmente o processo de instituição dos pronomes pessoais, ou seja, 

do ‘eu’ em relação ao ‘tu’ na procura pela complementação (o destaque seria para o ‘eu’). 

Para Benveniste, segundo Brandão (1995:48), “a constituição da subjetividade vai se fazendo 

à medida que se tem capacidade de dizer eu.”. Assim, não haveria subjetividade, por 

exemplo, na enunciação histórica (somente na discursiva), pois nela seria como se os 

acontecimentos se narrassem a si mesmos, faltando um locutor para passar a idéia de 

subjetividade. 

Porém, diz a autora, considera-se que o sujeito se posiciona ainda que sem a marca 

explícita de ‘eu’ e de outras marcas de impessoalidade. Nesses casos, o sujeito “enuncia de 

outro lugar, [almejando] impessoalidade em busca de uma objetivação dos fatos ou [de] 

apagamento da responsabilidade pela [...] incapacidade patológica de assunção de um eu.” 

(Brandão, 1995:48). Assim, continuaria existindo a subjetividade mesmo sem marcas 

explícitas do ‘eu’.  

Em outra maneira de considerar o elemento histórico, no entanto, seriam essenciais 

para a constituição do sujeito as noções de tempo, de espaço e de relações de poder. Nessa 

visão de sujeito histórico, o discurso é um “recorte das representações” localizadas temporal 

e socialmente, além de se relacionar com os outros discursos, seja no nível intradiscursivo 

(relação com o destinatário da fala), seja no nível interdiscursivo (relação com os discursos já 

feitos). Nesse caso, não seria possível acreditar no sujeito como “ser único, central, origem e 

fonte do sentido, formulado inicialmente por Benveniste, porque na sua fala outras vozes 

também falam” (Brandão, 1995:49), e mais, seria questionada também a visão de linguagem 

homogênea que essa concepção supõe, ou seja, a “linguagem não é mais evidência, 

transparência de sentido produzida por um sujeito uno, homogêneo, todo-poderoso” 

(Brandão, 1995:50).  

A visão de homogeneidade perde espaço para uma visão de heterogeneidade 

constitutiva da linguagem, verificável através da análise de suas formas de aparecimento. 

Tais formas seriam, conforme Authier-Revuz (apud Brandão, 1995:50), o discurso relatado 

(indireto e direto); a conotação autonímica (citação incorporada a um texto e marcada por 

aspas, itálico, etc); citações sem marcas explícitas, sem “fronteira lingüística nítida” (discurso 

indireto livre, ironia, antífrase, alusão, imitação, reminiscência).  
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Brandão (1995:55) verifica que Authier-Revuz também leva em conta o papel da 

psicanálise para postular a divisão do sujeito entre o inconsciente e o consciente.  O 

inconsciente é visto como uma linguagem do desejo (interditado), um ‘capítulo censurado’ 

da história do sujeito que só pode ser escutado se forem levados em conta os apagamentos e 

esquecimentos produzidos na fala.  

Postular sobre duas heterogeneidades, a mostrada e a constitutiva, para Authier-

Revuz, conforme Brandão, serve para explicar a necessidade do sujeito se afirmar como ‘eu’. 

Quando o sujeito destaca e mostra o discurso do outro na heterogeneidade mostrada, ele quer 

dizer que o restante não mostrado é saído dele, é nascido nele (“desejo de dominância”), 

como se não houvesse a heterogeneidade constitutiva. Ocorre com isso, para o sujeito, “um 

processo de denegação em que localiza o outro e delimita o seu lugar” (Brandão, 1995:57). 

Brandão (1995:62) diz que para a AD interessa esse conceito de sujeito que “vai 

perdendo a polaridade centrada ora no eu ora no tu e se enriquecendo com uma relação 

dinâmica entre identidade e alteridade”. Esse processo de significação ocorre, portanto, 

considerando-se que sujeito e sentido são feitos dentro de contextos discursivos específicos 

que determinam suas ações e escolhas. O que há antes disso é o indivíduo concreto, o não-

sujeito, a ser submetido pela ideologia. Assim, Pêcheux fundamenta-se em Althusser 

 

 

“segundo o qual a ‘ideologia interpela os indivíduos em sujeitos’. Isto é, o 
específico da ideologia é constituir indivíduos concretos em sujeitos. 
Sujeitos que implicam uma dimensão social mesmo quando no mais íntimo 
de suas consciências realizam opções morais e escolhem valores que 
orientam sua vida individual.” (Brandão, 1995:63) 

 

 

Dessa forma, a subjetividade se caracteriza tanto livre quanto assujeitada porque o 

sujeito pode tomar suas decisões (‘caminhar sozinho’) desde que respeite as determinações. 

Salientando uma interpretação do sujeito pela psicanálise, as palavras de Coracini 

(1998: 161,162) definem o sujeito como  
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 “constitutivamente cindido, heterogêneo, polifônico, atravessado pelo 
inconsciente e, portanto, pouco afeito ao controle de si e do outro, já que é 
habitado por outros – sujeito psicanalítico...[cuja] manifestação do 
inconsciente se dá via simbólico, através da linguagem, materializado pela 
língua”  

 

 

Como oposto a ele há o conceito de sujeito controlador que, no dizer de Coracini 

(1998:160), é o sujeito “cartesiano, logocêntrico, uno, homogêneo, igual a si mesmo...”, um 

sujeito que conhece a si mesmo e que por isso busca ter o controle de si e dos outros. Esse 

conceito de sujeito plenamente consciente se equilibra com uma noção de identidade como 

sendo “unitária e estável, idêntica a si mesmo...acabada, descritível” (Coracini, 1998:162), 

enquanto que o conceito de sujeito inconsciente não tem como se alicerçar na noção de 

identidade unitária, sendo necessário considerar que no lugar de uma identidade estável 

própria, ele vive “ momentos de ‘identificação’, em movimento constante e em constante 

modificação” (Coracini, 1998:162).  

Orlandi (1999:51), orientada por uma noção de percurso, explica que com “a 

transformação das relações sociais, o sujeito teve de tornar-se seu próprio proprietário, dando 

surgimento ao sujeito-de-direito com sua vontade e responsabilidade...”, ou seja, depois do 

sujeito religioso da Idade Média, explicitamente subordinado ao discurso religioso surge 

 

 

“a idéia de um sujeito livre em suas escolhas, o sujeito do capitalismo. A 
crença na Letra (submissão a Deus) dá lugar à crença nas Letras 
(submissão ao Estado e às Leis). Crença nas cifras, na precisão, sustentada 
pelo mecanismo lógico...” (idem).  

 

 

Porém, como mencionado, essa é uma idéia de liberdade que só se aceita se vinculada 

a outra idéia, a da limitação, portanto, o sujeito é, concomitantemente, “...livre e submisso 

[...] capaz de uma liberdade sem limites e uma submissão sem falhas: pode tudo dizer, 

contanto que se submeta à língua para sabê-la. Essa é a base do que chamamos 

assujeitamento.”( Orlandi, 1999:50).  

Já na perspectiva de Possenti não há sujeitos livres, nem assujeitados pois  

 

 



 30 

“Sujeitos livres decidiriam a seu bel-prazer o que dizer em uma situação de 
interação. Sujeitos assujeitados seriam apenas pontos pelos quais passariam 
discursos prévios. Acredito em sujeitos ativos, e que sua ação se dá no 
interior de semi-sistemas em processo. Nada é estanque, nem totalmente 
estruturado.Para que o sujeito possa ser concebido como algo mais que um 
lugar por onde o discurso passa, vindo das estruturas, é necessário fazer a 
hipótese mínima de que ele age. Que, por exemplo, para compreender 
textos, não basta que ele ocupe um lugar; é necessário também que ele 
produza uma atividade.” (2003:91 e 100) 

 

 

2.3.4. FORMAÇÃO DISCURSIVA e FORMAÇÃO IDEOLÓGICA  

 

Conforme Brandão (Brandão, 1995:40), para caracterizar inicialmente as condições 

históricas de produção do discurso (ou CP), Pêcheux teria partido da noção de Jakobson 

acerca do esquema informacional da comunicação no qual são valorizados os conceitos de 

cena, de protagonistas e de referente do discurso. Estes protagonistas seriam vistos como 

sendo lugares específicos com características definidas dentro da formação social. Por 

exemplo, atuando numa determinada relação haveria o lugar de diretor, de professor, de 

aluno, cada lugar com atribuições e traços próprios determinados pela formação imaginária. 

Assim, no processo discursivo ocorreria também uma antecipação, uma antevisão de imagens 

que um faz do outro, fato que influenciaria na produção do discurso. Porém, diz a autora, 

houve, da parte de Courtine, um questionamento de que por essa perspectiva de imagens 

ainda se consideraria o processo discursivo do ponto de vista psicossociológico ou 

psicologizante, de valorização das características individuais, no qual as determinações 

históricas, a conjuntura, estariam apagadas.  

Para Courtine, segundo Brandão, seria preciso destacar os sujeitos do discurso não 

como fontes das relações discursivas, mas sim como portadores ou como efeitos delas. Para 

levar isso em conta seria necessário redefinir a noção de CP para ficasse “alinhada à análise 

histórica das contradições ideológicas presentes na materialidade dos discursos e articulada 

teoricamente com o conceito de formação discursiva” (Brandão, 1995:40). Mais tarde, 

Pêcheux propõe então redefinir sua noção de condições de produção questionando sua 

própria proposta inicial (de 1969) de “concepção psicossocial das CPs de um discurso 

[como] circunstâncias de um ato de comunicação e enquanto relações de lugar [...] 

confundidas com o jogo em espelho de papéis interiores a uma instituição” (Brandão, 

1995:41). Para essa ruptura ele acreditou que deveriam intervir a heterogeneidade e a 
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contradição próprias do interdiscurso da formação discursiva (ou FD) e também uma 

concepção sobre o sujeito considerada não subjetiva (a ser retomada mais adiante, nesse 

relatório). 

Conforme Athayde Junior, a “explicitação das condições de produção [de um] ato de 

linguagem constitui-se como fundamental, [pois] explicam a ocorrência dos discursos e 

participam, de forma decisiva, da explicação dos seus sentidos” (2001:17). Para este autor, 

essa influência na significação ocorre porque tais condições constituem o jogo de imagens 

que os sujeitos fazem em uma cena enunciativa, sendo relevantes os lugares de onde cada um 

fala como também o objeto (o referente). O autor postula com base em Geraldi que esse jogo 

de imagens pode ser entendido como se ocorresse através de perguntas e respostas, ou seja, 

os interlocutores se indagam intimamente sobre si mesmos e sobre os outros durante o 

processo discursivo, perguntando-se sobre quem são, sobre o que falam e sobre os objetivos 

que querem alcançar com aquilo que falam. Pelas respostas íntimas que dão a si mesmos vão 

construindo uma imagem que irá determinar os sentidos do discurso, tudo isso já delimitado 

historicamente. Assim, cada um vai buscar “alinhar seu discurso àquele da formação 

discursiva que julgue mais agradar o interlocutor, bem como instituirá polêmica com outras 

formações diferentes ou antagônicas a esta que pretende reproduzir” (Athayde Junior, 

2001:25). Esse autor relata que Geraldi, a partir dos elementos que integram o jogo de 

imagens e levando em conta também “os mecanismos de controle dos discursos propostos 

por Foucault [...], procurou exemplificar um possível funcionamento dessas imagens através 

de um quadro hipotético de respostas” (idem) que, nesse caso, teve como foco uma situação 

de um aluno escrevendo uma redação escolar. São as seguintes perguntas que formam o 

quadro pensado por Geraldi e citado por Athayde Junior (2001: 24 e 25: 

 

 

“ 1 Quem sou eu para lhe falar assim? 

  2 Quem é ele para eu lhe falar assim? 

  3  Quem sou eu para que ele me fale assim? 

  4 Quem é ele para que ele me fale assim? 

  5 De que lhe falo eu? 

  6 De que ele me fala? 

  7 O que ele pretende de mim falando desta forma? 

  8 O que [ele] pretende de si próprio falando assim? ” 
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Ao tratar da noção de CPs, Brandão busca também relacionar a esta noção as noções 

de formação ideológica (ou FI) e de formação discursiva (ou FD). 

A questão da materialidade é crucial para as noções de FI e FD já que o discurso é 

“um dos aspectos materiais da ‘existência ’das ideologias” (Brandão, 1995:37). Pela 

influência do materialismo histórico proposto por Althusser, vai valer para Pêcheux o 

princípio de que o modo de produção dominante interfere na formação social, ou seja, há 

uma materialidade econômica por trás da formação ideológica, esta não sendo econômica 

diretamente, mas funcionando como reprodutora das condições de ordem econômica. Assim, 

os conceitos de materialidade econômica e de formação ideológica dizem respeito um ao 

outro de forma crucial. De acordo com Brandão na “reprodução das relações de produção, 

uma das formas pela qual a instância ideológica funciona é a da ‘interpelação ou 

assujeitamento do sujeito como sujeito ideológico’ ” (Brandão,1995:38), isto quer dizer que 

cada um, sob a impressão de fazer conscientemente suas escolhas, busca ocupar um certo 

lugar em um determinado grupo de uma formação social. Para manter e reproduzir as 

relações desse determinado grupo ou classe social seriam empregados os recursos dos 

aparelhos ideológicos de estado, os AIE. No entanto, nessas CPs também acontece rupturas 

na manutenção dessa ordem em função de diferenças entre posições políticas e ideológicas, 

trata-se da disputa de espaço entre as FIs que governam o discurso, já que o conceito de FI se 

funda no princípio do conflito. 

Uma formação discursiva se compõe de opiniões, atitudes e regras situadas num 

determinado espaço de uma relação entre grupos (ou classes) e que dá o rumo, na maioria das 

vezes, do que é possível de se dizer sobre um certo tema num contexto específico. Brandão 

diz que Foucault elaborou o conceito de FD porque se perguntava sobre os contextos em que 

ocorriam os sistemas de saber. Este conceito ainda continuou sendo pensado por Pêcheux, só 

que mais voltado para as questões de linguagem da AD. Assim, o conceito de FD tem dois 

funcionamentos principais, um através do conceito de paráfrase e outro através do conceito 

de pré-construído. 

Na constituição de uma FD existe um sistema de paráfrases, “um espaço em que 

enunciados são retomados e reformulados num esforço constante de fechamento de suas 

fronteiras em busca da preservação de sua identidade” (Brandão, 1995:39).  Observe-se que 

nesta conceituação se fala de esforço para o fechamento, ou seja, tentativa de controlar os 

sentidos e de manter uma identidade estável, contudo, não há garantias de que isso vá 



 33 

acontecer. Em contraponto à paráfrase, a autora apresenta também a noção de polissemia, 

proposta por Orlandi. Na polissemia, ao contrário de fechamento das fronteiras de uma FD, 

há um embaralhamento dos “limites entre diferentes formações discursivas, instalando a 

pluralidade, a multiplicidade de sentidos” (idem). 

Já o pré-construído, proposto por Henry, “designa aquilo que remete a uma 

construção anterior, independente, por oposição ao que é ‘construído’ pelo enunciado. É o 

elemento que irrompe na superfície discursiva como se estivesse já-aí” (Brandão, 1990:39). 

Em relação à interpelação ideológica que demarca o que o sujeito diz, esse pré-construído 

age como se houvesse uma universalidade para o sentido e para o sujeito. 

Conforme Brandão, em uma FD se fala diferentemente a mesma língua por causa da 

natureza heterogênea e contraditória da FD para a qual não seria possível marcar limites 

exatos já que ela se mistura com outras FDs como conseqüência das disputas ideológicas. 

Para Foucault (apud Brandão, 1990:40), isso faz com que o discurso seja uma metamorfose, 

sempre perdendo a continuidade e funcionando pelo princípio da contradição. Não havendo 

limites fixos e estáveis só é possível analisar o discurso descrevendo os “ ‘sistemas de 

dispersão’ dos enunciados [pelas] suas ‘regras de formação’. [Assim] um sistema de 

dispersão semelhante, [com] regularidade nas suas ‘formas de repartição’ ” representa um 

formação discursiva (Brandão, 1990:41). 

A autora discute também a proposta de Courtine segundo a qual, numa análise, o 

discurso precisa ser visto no nível de enunciado e no nível de formulação. No nível do 

enunciado, entra a noção de regras de formação feitas através de uma complexidade de 

relações definidoras do dizer dentro de uma FD e seu interdiscurso 1 (sua memória). Seriam 

essas as regularidades ‘pré-terminais’ de um nível que não é visível. No nível da formulação, 

tem-se o nível ‘terminal’ do discurso, do intradiscurso, ou seqüência discursiva concreta 

visível, que ocorre fundada no nível da memória. Isso quer dizer que uma dada seqüência 

discursiva deve ser vista como integrando um processo em que os enunciados de uma FD 

passaram por uma reprodução e/ou transformação. Não é possível, portanto, separar um 

intradiscurso do interdiscurso de uma FD, ou seja, separar uma determinada fala da história 

específica que ela tem (os discursos que a motivaram).  

������������������������������ ��������
1 Mussalin (2001:129) afirma que o conceito interdiscurso, atualmente, é mais relevante do que o conceito de 
discurso por existir vários discursos dentro de uma formação discursiva. Assim, a unidade de análise da AD 
seria o interdiscurso, um acontecimento no qual se apresentam várias posições do mesmo sujeito e de permuta 
entre diversos discursos. 
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Para Grigoletto (2002:33), as FDs são “formas de agrupamento dos  sentidos” 

coerentes com as FIs, estas últimas sendo os lugares sociais que influenciam o sentido que 

um certo enunciado terá. Assim, “o que pode ser dito em cada formação discursiva depende 

daquilo que é ideologicamente [FI] formulável no espaço do interdiscurso”. (Grigoletto, 

2002:34)  

Tais seriam os conceitos básicos necessários para a compreensão do desenvolvimento 

deste estudo, faltando ainda o conceito de teoria a ser exposto no tópico seguinte. No que se 

refere às diferentes noções expostas até este ponto, ou seja, as noções de discurso, ideologia, 

sujeito, formação discursiva e formação ideológica, parece importante destacar desse 

apanhado de conceitos que selecionei, todos relevantes para a condução teórico-

metodológica deste estudo, alguns pontos básicos.  

Basicamente, nesta pesquisa, valoriza-se a proposta de sujeito não plenamente 

consciente, bastante influenciado pelo inconsciente, sem, no entanto, ser mera marionete. 

Neste sentido, a descrição de sujeito ativo proposta por Possenti (ver página 32 desta 

dissertação) é a que mais interessa para este estudo.  

Quanto à noção de discurso, entendo que as várias propostas dos autores consultados 

se complementam demonstrando a complexidade do conceito, o qual, neste trabalho, 

interessa por se tratar de uma noção que depende igualmente das dimensões lingüística, 

social e histórica, noção entendida aqui como sendo uma manifestação cultural que, 

permitindo a interação e a mediação, exprime a ideologia que a motiva. No entanto, não há o 

objetivo neste estudo de identificar ou desmascarar tipos de ideologia ou intenções 

ideológicas, tarefa que talvez nem chegasse a ser produtiva aqui.  Interessa mais saber que a 

natureza ideológica do discurso lhe confere características que impedem que seja a neutro, 

harmônico, inocente, e, além disso, faz com que aparente naturalidade quanto ao que se cria 

simbolicamente, portanto, de forma não ‘natural’.  

Também a noção de ideologia foi vista através de descrições até certo ponto 

diferentes feitas pelos autores consultados. Acredito que seja importante destacar as 

características marcantes que tornam o conceito relevante para este estudo. As qualidades de 

simbólica e imaginária foram bem salientadas, mas além delas é necessário enfatizar a 

qualidade de materialidade proposta por Althusser, ou seja, pela ideologia o sujeito 

estabeleceria relação com o aspecto concreto da existência, ao mesmo tempo se distanciando 
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e se aproximando da realidade material, deixando de se limitar apenas ao aspecto abstrato ou 

espiritual para atuar no âmbito concreto do cotidiano, conduzindo o ato humano. 

Nesse sentido, as formações discursivas, “formas de agrupamento dos sentidos” 

(Grigoletto, 2002:33), ou comunidades de sentido, se relacionam com as formações 

ideológicas, lugares sociais que influenciam na produção de sentidos tidos como esperados 

em cada formação discursiva. 

 

 

2.4   PROBLEMATIZAÇÃO DO CONCEITO DE TEORIA 
 

A noção de teoria, ou melhor, o questionamento do que essa noção representa para o 

estudo do universo pesquisado, teve papel decisivo na formulação da pergunta de pesquisa, 

que interroga sobre o papel da teoria como elemento integrante da formação profissional do 

licenciado em LPI.   

A minha própria noção sobre o papel da teoria, como seria de se esperar, determinou 

o interesse por observar a visão dos sujeitos pesquisados sobre essa questão. Dado o contato, 

formal ou não, com formações discursivas que davam grande importância para o 

‘aprendizado’ de teorias, sempre partilhei e continuo partilhando, talvez menos 

conscientemente do que gostaria que tivesse sido, de tal crença. No entanto, no decorrer deste 

estudo, pude conhecer outras crenças ou idéias em relação ao papel da teoria no universo 

estudado que também se mostraram interessantes. 

Uma dessas novas idéias (novas para mim, certamente) que influenciou neste estudo 

foi a noção na qual a teoria é entendida não apenas como uma descrição de um objeto, mas 

também como inventora do objeto, conforme propõe Silva (2001:11).  

Enquanto a noção predominantemente difundida seria aquela em que a teoria serve 

para descrever e/ou explicar um fenômeno tal como ele realmente existe, a opção aqui, foi a 

de acreditar que teorizar (ao descrever/explicar) também significa criar uma realidade. 

Assim, a teoria, ao descrever, criaria o objeto, produzindo uma imagem de realidade.  Por 

isso Silva (2001:11, 12) sugere que 
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“faria mais sentido falar não em teorias, mas em discursos ou textos [...] 
Uma teoria supostamente descobre e descreve um objeto que tem uma 
existência independente relativamente à teoria. Um discurso, em troca, 
produz seu próprio objeto: a existência do objeto é inseparável da trama 
lingüística que supostamente o descreve [...] Do ponto de vista do conceito 
pós-estruturalista de discurso, a ‘teoria’ está envolvida num processo 
circular: ela descreve como uma descoberta algo que ela própria criou. Ela 
primeiro cria e depois descobre, mas, por um artifício retórico, aquilo que 
ela cria acaba aparecendo como uma descoberta”  

 

 

No entanto, entender a teoria como uma forma de discurso não significa que seja 

possível simplesmente passar a ignorar o sentido predominante, como se fosse possível 

ignorar ou desrespeitar o que já está estabelecido. Bastaria então não perder de vista a noção 

de teoria que “nos mantenha atentos ao seu papel ativo na constituição daquilo que ela 

supostamente descreve” (Silva, 2001:13) 

Além disso, é relevante a distinção proposta por Silva (2001:16) em relação às teorias 

tradicionais, teorias críticas e teorias pós-críticas:  

 

 

“As teorias tradicionais pretendem ser apenas isso: ‘teorias’ neutras, 
científicas, desinteressadas. As teorias críticas e as teorias pós-críticas, em 
contraste, argumentam que nenhuma teoria é neutra, científica ou 
desinteressada, mas que está, inevitavelmente, implicada em relações de 
poder.” 

 

 

Portanto, uma teoria buscando descrever um objeto e explicar um fenômeno acabaria 

por fazer determinadas seleções e não outras, assim sendo, “selecionar é uma operação de 

poder” (Silva, 2001:16).  

Acredito que tais observações sobre conceitos de teoria que interessam nesta pesquisa 

servem para indicar em que sentido se vê a teoria e o seu papel neste estudo. A preocupação 

maior foi a de problematizar a questão da ‘apropriação’ do conhecimento teórico e da própria 

atividade de teorizar vivida pelos formandos ao longo da licenciatura Letras-

Português/Inglês. Gostaria de ressaltar que vejo o papel da teoria, partindo do sentido 

anteriormente proposto (teoria como discurso), como sendo de vital importância, tanto 

quanto propõe Gauthier et al (1998:399) de que a “responsabilidade ética para com os alunos 



 37 

provoca no professor a necessidade de conhecer os melhores meios para instruir e educar, ou 

seja, ele não pode ignorar o que a pesquisa diz a respeito das melhores práticas.”  

 

 

2.4.1  RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA   
 

Conforme discutido anteriormente, espera-se da teoria uma explicação, descrição, 

antecipação da realidade, assim, uma das expectativas coerentes com essa idéia é a de que a 

teoria seja decisiva para uma prática segura e eficaz no ensino de LE, por descrever e 

explicar os processos de aprendizagem de LE, garantindo com isso a compreensão desses 

processos.  

Coracini (1998a) entende que a teoria tem sido sempre considerada, no meio 

acadêmico, de duas formas: como capaz de mudar a prática (“aplicação da teoria”) ou como 

resultante da prática (“prática como inspiradora da teoria”).  

Desse modo, espera-se da teoria que: 

a) antecedendo a prática, amplie a compreensão sobre como se aprende LE, antecipe o 

conhecimento sobre possíveis problemas, apresente soluções sobre maneiras de ensino etc;  

b) sucedendo a prática, possa ser conhecimento descritivo/explicativo da realidade gerado a 

partir das experiências do professor de LE. 

No primeiro caso acredita-se que a teoria possa, na dimensão do ensino, antecipar o 

ato de forma objetiva e com isso antecipar atitudes, programar com exatidão os atos de todos 

os envolvidos. No segundo caso acredita-se que a teoria realmente possa descrever e explicar 

um ato tal e qual como o ocorrido, acreditando-se na existência de uma versão única e 

situações homogêneas no âmbito do ensino/aprendizagem, e com isso prever os próximos 

atos de forma eficiente e produtiva. Revendo as experiências na licenciatura, acredito que 

tentávamos praticar as duas crenças, sempre buscando eficiência, produtividade, 

objetividade. Quando julgávamos que tais objetivos não tinham sido alcançados, 

concluíamos que não havíamos entendido perfeitamente a lição de teoria e por isso não 

tínhamos aplicado acertadamente o bom conhecimento. No final, já acreditávamos que na 

verdade era o ensino da teoria que não havia sido suficiente, cabendo a nós continuar a busca.  

Ao analisar a experiência pessoal (mas não isolada de uma comunidade de sentidos), 

exponho aqui apenas algumas das conseqüências indesejáveis desse tipo de visão sobre o 
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trabalho com a teorização na licenciatura de Letras Português/Inglês, conseqüências que 

muito nos impressionavam. Entendo que tal tipo de visão, possivelmente já não mais tão 

difundida, possa ser comparada àquela que Gauthier et al (1998:397) considera ser o 

Aplicacionismo, ou seja, “o velho sonho de uma pedagogia científica [que] deve ser 

combatido, pois se trata de um falso problema” uma vez que a  

 

 

“...situação pedagógica comporta dimensões contraditórias que levam o 
professor a agir não com certeza, mas numa espécie de insustentável 
leveza. Ele não pode, com toda a tranqüilidade, de maneira mecânica, 
aplicar as regras do saber da ação pedagógica aos casos encontrados.”  

 

 

Além da questão do aplicacionismo, o autor defende a necessidade de construção de 

uma teoria que integrasse  

 

 

“dimensões especulativas e empíricas, que estaria preocupada ao mesmo 
tempo com os elementos primordiais da tradição pedagógica, com os 
saberes oriundos das ciências da educação e com os saberes essenciais 
oriundos do encontro; com a confrontação, com o diálogo entre os práticos 
e os pesquisadores; uma teoria preocupada com o ensino e a aprendizagem, 
com o conjunto dos métodos, com os processos e procedimentos através 
dos quais se ensina e se aprende na complexidade do contexto real da sala 
de aula comum.”  (Gauthier et al, 1998:394) 

 

 

Observa-se que esse autor, ao defender a necessidade de integração entre o trabalho 

especulativo e o trabalho empírico no espaço pedagógico, acaba, ainda que indiretamente, 

demonstrando e constatando que continua em voga a visão de que há dicotomia entre teoria e 

prática. Aliás, o próprio autor fala de pesquisadores e práticos como categorias separadas. 

Porém, interessa aqui buscar nas constatações de Gauthier e de seus colegas a observação dos 

seguintes fatos, tão comuns, quanto questionáveis, no âmbito desta pesquisa: a) teoria como 

diretamente aplicável à prática; b) teoria e prática vistas como produzidas dissociadamente; 

c) teoria feita para a sala de aula, porém, desvinculada da realidade da sala de aula; d) lugar 

de prestígio reservado à teoria. Também parece necessário considerar que sendo tais autores 

estrangeiros, talvez a realidade descrita em suas pesquisas seja muito diferente da nossa. 
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Tomo como mais um exemplo de constatação de tais fatos algumas perguntas que 

Pimenta (2000:22) lança, através das quais se percebe tanto a força da tradição de 

distanciamento entre pesquisa e prática, quanto o peso do prestígio da teorização: “Mas como 

construir a teoria [...], sem ficar na tradicional cisão entre o pesquisador e o professor? Como 

superar o caráter prescritivo na relação de produzir conhecimento e difundir conhecimento?” 

Ressalto que, no momento, tais perguntas interessam mais pelo que trazem de informações 

do que as propostas defendidas pela autora, que, aliás, na obra em questão, busca debater “o 

avanço significativo das pesquisas qualitativas em educação” (idem) não se detendo apenas 

na apresentação de sua proposta teórica. Porém, parece interessante citar, pelo menos 

brevemente, o que a autora pensa sobre o papel da teoria:  

 

 

“A questão fundamental, para nós, é a necessidade de se construir teorias 
fertilizadoras da práxis dos professores no sentido da transformação das 
persistentes condições de ensino e aprendizagem seletivas e excludentes; 
da gestação de práticas pedagógicas capazes de criar, nos âmbitos 
escolares, as condições de emancipação e desenvolvimento social, cultural 
e humano dos alunos pertencentes aos segmentos desfavorecidos da 
sociedade e que, por isso, sofrem o processo de marginalização nas nossas 
escolas” (Pimenta, 2000:24) 

 

 

É interessante observar que nesse caso não se trata de teorização restrita sobre o 

aprendizado em alguma área específica. Há na posição assumida pela autora os mesmos 

princípios libertadores destinados à escola pública com os quais tínhamos contato em certos 

momentos na licenciatura, por exemplo, nos textos que tratavam na educação no sentido 

amplo. Ela destaca os segmentos desfavorecidos e o processo de marginalização, das escolas 

(públicas, presumivelmente). Para a autora, portanto, a teoria deve servir para provocar 

(fertilizar a práxis dos professores) a transformação das condições de marginalização e ainda 

mais deve servir para gerar práticas pedagógicas com o poder necessário de produzir, de 

dentro da escola, as circunstancias de libertação social, cultural e humana dos alunos vindos 

dos segmentos desfavorecidos.  

Se comparássemos autores como Gauthier e Pimenta, poderíamos notar que 

apresentam diferenças em seus princípios de trabalho e, exatamente por isso, parece 

adequado aqui o emprego de algumas de suas propostas, uma vez que, mesmo sob 
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orientações diferentes, acabam em constatações semelhantes sobre o emprego da teoria. Uma 

das diferenças entre estes pesquisadores, por exemplo, está em considerar a área pedagógica 

como científica ou não. No caso de Pimenta temos que “a pedagogia é a ciência da prática” 

(2000:47) enquanto para Gauthier, como já foi observado, considerar a pedagogia como 

ciência seria se deixar levar por um falso problema. 

Analisando o contexto histórico brasileiro, Pereira (2000:33) entende que a “relação 

entre teoria e prática foi um dos problemas que mais fortemente emergiu na discussão da 

formação de professores [,] uma questão recorrente [que] ainda não saiu de pauta”. Para o 

autor as questões da teoria e da prática que costumam ser propostas em cursos de formação 

de professores são, de fato, questões que não se entrecruzam. 

Observa-se ainda que neste isolamento de teoria e prática, “o primado é, geralmente, 

da teoria. A prática deve ser uma aplicação da teoria, [a] inovação vem sempre do pólo da 

teoria.” (Pereira, 2000:33). Nesses casos, o pesquisador tem um papel visto como diferente e 

também “superior ao papel do profissional engajado na prática, cujas habilidades a elas 

ligadas são, portanto, ‘consideradas um conhecimento de segunda classe em comparação 

com o conhecimento teórico que lhes dá base’.” (Pereira, 2000:34). De acordo com esse 

autor, todo o contexto da vida profissional, as atividades de pesquisa e os currículos de 

cursos de formação partem dessa visão de que a teoria (esta forma de teoria) importa mais do 

que a prática.  

Coracini (1998a) afirma que nos “estudos da ciência lingüística, a oposição teoria vs 

prática se confunde com a oposição pesquisa básica vs pesquisa aplicada, a primeira superior 

à segunda por lhe ser imputado caráter científico, e, portanto, neutro e objetivo.” Esse 

suposto caráter neutro e objetivo para a ciência existe por se pensar que a ciência está à “ 

margem das implicações ideológicas, enfim, de toda e qualquer interferência dos sujeitos, 

com seus valores e crenças.” (idem).  Além disso, também se acredita que  

 

 

“toda mudança pedagógica corresponde necessariamente à assimilação de 
uma dada teoria, ou seja, que aprender uma teoria implica em mudar a 
prática, os hábitos, as atitudes, a metodologia, [o que] confere à prática um 
lugar de subserviência com relação à [teoria].” (Coracini, 1998a) 
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No entanto, para essa autora, não há a possibilidade de uma transposição da teoria 

para a prática, considerando-se que 

 

 

“toda teoria, enquanto abstração, é também interpretação e toda ‘prática’ já 
é por si só interpretação. Ora, interpretar é um ato que não se encontra sob 
o controle total (consciente) do interpretante, mas depende da sua 
historicidade, dos valores, crenças (socialmente partilhadas), experiências 
de toda sorte (afetivas, sociais, intelectuais)” (idem.) 

 

 

Portanto, acaba não se concretizando a expectativa comum de se contar com uma 

mudança de atitude decorrente do fato de se ter aprendido uma teoria. Em outras palavras, as 

questões de ensino, assimilação ou aprendizado das teorias, se relacionam com outras 

questões, não sendo possível uma mera transmissão de um único sentido já bem definido 

para uma teoria, tanto quanto não é possível a aplicação mecânica de uma dada teoria (ainda 

que bem assimilada). 

Bertoldo (2003:185), ao estudar a fala de um professor de lingüística aplicada (LA), 

observa “um discurso monolítico em que a teoria é vista como completa, desejável, capaz de 

suprir os desafios de toda e qualquer prática pedagógica, já que se pretende universal, válida 

para todos os domínios que adentra”. 

Nesse discurso observado por Bertoldo (idem), há uma ênfase especialmente nas 

teorias 

 

 

“que explicam os processos de ensino e aprendizagem de LE, como 
fundamentais para uma formação profissional que se quer aperfeiçoada, 
adequada, eficiente, dentre várias outras designações pertinentes a uma 
postura que nos remete à completude.[O] discurso da sala de aula de LA se 
impõe como um discurso que promete a completude, via domínio de uma 
teoria que tudo soluciona.” 

 

 

Para esse autor, essa é uma necessidade, uma falta teórica que impulsiona uma busca 

pela teoria no intuito de completar o vazio teórico. Este vazio se apresenta como indesejável 

já que não permite a “articulação pretendida entre teoria e prática pedagógica.” (2003:185).  
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Assim, esse discurso cria um vazio teórico e, conseqüentemente, a necessidade de se 

completar, de atingir plenamente o conhecimento da teoria que irá preparar para a prática 

como professor de LE. Essa privação e esse anseio integram essencialmente o imaginário do 

formando, constituído “pelo discurso da sala de aula de LA, [ou seja, ] o futuro professor não 

detém a teoria, mas a deseja, apesar de não ter livre acesso a ela.”2. (Bertoldo, 2003:185). 

Tais considerações são pertinentes porque retomam justamente os discursos que 

informam e constituem o imaginário do licenciando, no que se refere à formação teórica 

específica. São esses tipos de textos, bibliografias, literaturas especializadas, eventos, 

explanações docentes, palestras de docentes visitantes, seminários em sala de aula, trabalhos 

acadêmicos dos estudantes universitários, debates informais entre os licenciandos, vídeos, 

filmes etc que ao veicular discursos sobre a formação teórica em questão formam o(s) 

imaginário(s) com pontos em comum e outros divergentes. Convém aqui considerar que 

todos esses discursos que se cruzam, que divergem, que convergem e que constituem a 

formação teórica dos licenciandos de LPI caracterizam o interdiscurso deste sujeito 

formando. A noção de interdiscurso, reiterando o que já foi conceituado anteriormente, se 

refere à memória ou história dos discursos dos formandos. Nesse sentido, para historicizar os 

dados coletados é preciso buscar conhecer seu interdiscurso, não esquecendo que tal tarefa 

não pode escapar de ser falha ou incompleta. Isso significa assumir que o discurso é material 

e histórico (como outros eventos históricos: eleições, uma manifestações folclórica, guerras), 

não se limitando à crença de que idéias/pensamentos /opiniões/dizeres são palavras ao vento, 

ou seja, abstrações sem efeitos materiais/concretos.  

Ainda quanto aos discursos que informam e constituem o imaginário do licenciando, 

no que se refere à formação teórica específica, parece necessário observar que os discursos 

de natureza oficial, relativos ao espaço da educação, tais como Leis, Diretrizes, Parâmetros e 

outros afins não parecem participar de forma crucial do imaginário dos formandos, não 

������������������������������ ��������

2 O vazio de que fala Bertoldo surge da proposta de Derrida: uma idéia imposta como plena acaba gerando 
outra idéia, a da incompletude, que por sua vez vai provocar a necessidade de se buscar a completude: 
“Entendemos, a partir dessas considerações, que o discurso da sala de aula de LA [lingüística aplicada] se 
impõe como um discurso que promete a completude, via domínio de uma teoria que tudo soluciona. E é nesse 
sentido que esse discurso pode ser entendido como monolingüe (Derrida, 1996, p.13), aquele que, instaurando a 
falta, constitui-se como o que, ao olharmos no outro, não reconhecemos em nós, mas que, ao mesmo tempo, nos 
move em direção a um desejo. No caso do discurso da LA, que nossa análise permitiu entender  como um 
discurso que, propondo-se completo, faz emergir a falta (teórica) no sujeito, verifica-se um movimento em 
direção a um desejo por ser teórico, de modo a permitir a articulação pretendida entre tal teoria e a prática 
pedagógica.” (Bertoldo, 2003:185)  
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informando os sujeitos quanto à formação teórica específica, do ponto de vista científico, 

nem no que se refere ao senso comum, por assim dizer, presente nas falas dos sujeitos.  

Tais discursos reguladores parecem dizer respeito mais diretamente aos discursos dos 

formadores dos licenciandos e, pelo que percebo, são discursos vistos como, muitas das 

vezes, de caráter impositivo e desconectado da realidade daqueles a quem se referem. De 

qualquer forma, ao interessar diretamente aos formadores, poderiam indiretamente chegar 

aos licenciandos. Essa possibilidade, contudo, não teria importância direta aqui, pois 

demandaria uma busca mais longínqua no interdiscurso dos sujeitos, contrariando a natureza 

iniciática do estudo. Uma busca assim minuciosa implicaria em pesquisar não apenas os 

discursos normativos da educação, como também outros discursos formais e informais da 

sociedade em relação ao formando e ao professor (discursos da família, dos amigos, dos 

alunos, da mídia, de profissionais de outras áreas  etc). 

Caso a tentativa fosse a de ‘capturar’ todos os possíveis discursos formadores do 

imaginário em questão, é provável que o desenvolvimento do estudo tomasse muito mais 

tempo e investimento do que os disponíveis. Isso significaria talvez começar uma busca por 

delimitar fronteiras ou estabelecer início e fim de uma cadeia, no tempo e no espaço, buscas 

que poderiam se tornar incoerentes com as propostas da fundamentação teórica. É importante 

observar que fazer um recorte, conforme a perspectiva da fundamentação teórica consultada, 

não é o mesmo que acreditar na possibilidade de se reconhecer claramente limites ou 

fronteiras; início e fim. A escolha de certas fontes e não de outras, neste caso, obedece ao 

critério específico deste estudo que é o de aproximação inicial com o âmbito mais local do 

universo pesquisado.  
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2.5   CONCLUSÃO DO CAPÍTULO  
 

Nesse capítulo foram expostas as noções que guiam essa pesquisa, retiradas da 

Análise de Discurso francesa, principal fonte de intermediação teórica, que informou sobre as 

noções de discurso, de sujeito, de ideologia, de formação discursiva e de formação ideológica 

. 

Foi discutida a base da teoria que fundamenta esse estudo, através de exposição de 

percurso histórico, surgida de preocupações voltadas para questões políticas da conjuntura de 

produção da linguagem. 

A noção discurso exposta foi a de que esse fenômeno se fundamenta também de 

forma inconsciente baseado tanto em outros discursos já feitos (o interdiscurso ou memória 

de dizeres) como na situação em que está ocorrendo (o intradiscurso), projetando também 

outros discursos. 

O sujeito discursivo proposto foi descrito como histórico, inconsciente, fragmentado, 

opondo-se a descrição de sujeito logocêntrico, consciente e controlador, a qual, em relação ao 

fenômeno educacional, pelo menos, não parece ser suficientemente produtiva.  

Além desses conceitos, também foi exposto o conceito no qual a teoria é entendida 

como criação, e não apenas como descrição. Também foi debatida a razão de se preferir neste 

estudo tal visão de teoria como invenção. Foram expostas também algumas das relações entre 

teoria e prática, salientando-se a supremacia, no âmbito observado, da primeira sobre a 

segunda e discutindo-se algumas conseqüências desta relação desigual. 

Ao encerrar este capítulo reitero a minha crença de que tais visões, perspectivas ou 

discursos (ou ainda memórias de dizeres) que informam de maneira mais perceptível a 

formação teórica específica na licenciatura em questão têm um papel decisivo na formação 

discursiva dos sujeitos da pesquisa. Neste sentido parece válido destacar o verdadeiro foco 

deste estudo, ou seja, exatamente a memória de dizeres presente no universo pesquisado e 

seus efeitos nos sujeitos envolvidos. 3 

A discussão mais aprofundada sobre o que acredito que sejam conseqüências desse 

papel decisivo da formação discursiva será desenvolvida mais adiante. 

������������������������������ ��������
3 Agradeço à professora Telma Gimenez (UEL) por tantos esclarecimentos oportunos e, em especial, por 
esclarecer que o foco deste estudo estava na verdade na memória de dizeres destacada ao longo deste trabalho. 
Agradeço com ênfase, pois a luz lançada pela professora Telma foi pertinente a ponto de motivar a mudança no 
próprio título desta dissertação, o qual acabou ficando mais adequado.   
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Como já mencionado, a finalidade dessa pesquisa foi a de ter uma aproximação maior 

do contexto dos formandos em LPI no intuito de vivenciar certos fatos e desenvolver 

algumas idéias que viessem a contribuir nas reflexões almejadas sobre o fenômeno de 

interesse aqui.  Foi nesse sentido que pareceu adequado classificar a natureza da pesquisa 

como sendo exploratória. 

O surgimento de certas dúvidas teve início quando, ao ingressar no curso de 

licenciatura Português Inglês, já começava a perceber a aparente incongruência entre os 

trabalhos acadêmicos e as necessidades não necessariamente acadêmicas relativas à vida 

diária, não idealizada, na escola. Ao longo do curso se intensificou essa impressão de 

incompatibilidade entre o que aprendia na sala de aula como licencianda e o que aprendia na 

sala de aula ensinando no fundamental e médio da escola pública.  

Ao iniciar a experiência de cursar o mestrado os estudos acabaram rumando por 

caminhos mais exploratórios, e ainda desconhecendo encaminhamentos mais específicos 

dessem algum rumo à caminhada da pesquisa que se oportunizava. 

Foi nesse sentido que o estudo teve natureza exploratória porque, além de buscar o 

tipo de aproximação que se queria - um reconhecimento inicial de ‘terreno’-  não 

intencionava, no âmbito do objetivo principal, comprometer-me com a resolução de 

problemas práticos tampouco oferecer soluções decisivas para as dúvidas teóricas, tarefa que 

poderia ser ampla demais para os limites do estudo.  

Outro aspecto que reforça o caráter exploratório do estudo foi o fato de ter sido 

propício como etapa inicial para uma investigação contínua que poderia, após o 

encerramento do curso, se estender e se tornar mais minuciosa tanto sobre o contexto dos 

estudantes de LPI, como também da própria teoria que se quis empregar como fundamento. 

Uma conceituação de Gil (2002:41) corrobora as intenções propostas neste estudo, ou 

seja, ele diz que as pesquisas exploratórias objetivam proporcionar “maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que 

essas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de 
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intuições.” Acredito que a experiência toda, mesmo nestes últimos momentos de redação e 

talvez estendendo-se, esteja sendo o que descreve o trecho citado, em especial no que diz 

respeito à descoberta de intuições. 

A seguir serão expostos os seguintes itens: 3.2 tratando do objeto e do método dessa 

análise; 3.2.1 sobre a elaboração do instrumento de coleta de dados e 3.3 com a conclusão do 

capítulo. 

 

 

3.2 OBJETO E MÉTODO DA ANÁLISE  

 

A questão do método na AD pode começar a ser discutida aqui a partir de uma 

pergunta sobre o papel do analista, a saber, que 

 

 

“escuta ele deve estabelecer para ouvir para lá das evidências e 
compreender, acolhendo a opacidade da linguagem, a determinação dos 
sentidos pela história, a constituição do sujeito pela ideologia e pelo 
inconsciente, fazendo espaço para o possível, a singularidade, a ruptura, a 
resistência?” (Orlandi, 1999:59).  

 

 

Para tal análise, portanto, não interessaria somente o sentido de forma imediata, pela 

leitura direta. 

Entendo que dizer “para lá das evidências” significa dizer para lá da comprovação 

lingüística superficial, pois uma leitura estaria sempre condicionada pela sua conjuntura 

peculiar (na “opacidade da linguagem”). 

Assim, os significados ou sentidos -não totalmente prontos, garantidos, imutáveis, de 

compreensão universal- seriam gerados principalmente na interlocução, sob as forças da 

memória e das condições singulares. Trata-se de um processo de significação fundado na 

ideologia e no simbólico, localizado num certo espaço e num certo tempo, vinculados a 

outros processos de significação (na “determinação dos sentidos pela história”). 

Sendo assim, uma interpretação desses sentidos é apenas uma dentre as possíveis a 

serem feitas (“espaço para o possível, a singularidade, a ruptura, a resistência”), de forma que 
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tal interpretação ou análise é feita sob determinadas influências (constituída “pela ideologia e 

pelo inconsciente”).  

Contudo, os significados não estariam soltos de forma que todo e qualquer sentido 

pudesse ser cogitado em uma formação discursiva. Eles já estariam relativamente 

demarcados antes de serem proferidos e de causarem seus efeitos, pois uma formação 

discursiva “determina o que pode/deve ser dito a partir de um determinado lugar social” 

(Mussalin, 2001:119). 

A possibilidade de multiplicidade de sentidos a ser sentida por cada interlocutor (esse 

com sua situação particular que possibilita a participação singular e única), se enquadra em 

determinadas possibilidades abertas por certas formações discursivas.  

 

 

3.2.1  MÉTODO DE ANÁLISE  
 

Tendo isso em mente pode se descrever o método de análise como sendo um processo 

no qual se toma por base o corpus empírico (aqui, o questionário e as respostas) e se inicia a 

análise, fundamentada na noção de paráfrase. Entende-se que apresentar o fruto da análise 

representa apresentar uma paráfrase do corpus empírico. Considero também aqui que no 

momento em que exponho minha visão do que foi dito no corpus empírico, ou seja, a 

paráfrase que proponho, estou apresentando um novo objeto, a saber, o objeto discursivo da 

análise. 

 

 

3.2.1.1 OBJETO EMPÍRICO E OBJETO DISCURSIVO DA ANÁLISE 
 

No caso deste processo de análise, após várias sessões de leituras que ora enfocavam 

apenas trechos, ora iam do início ao fim, ora do fim para o começo, foi possível finalmente 

delinear categorias que permitiram dar início à construção de uma paráfrase, uma primeira 

interpretação sustentável.  

Para a obtenção do resultado da análise inicial que no decorrer do trabalho se 

desdobraria em outras conclusões, o contexto discursivo de produção foi considerado como 

primordial, o que significou levar em conta a história própria do discurso enfocado na 
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análise. Para tanto, foi importante levar em conta também os discursos que informam os 

discursos dos formandos. Este procedimento foi considerado neste estudo como sendo de 

contextualização e será devidamente descrito no Capítulo 4.  

Ressaltando o que já foi exposto, foi considerado como o objeto empírico (não 

mediado pela teoria) o conjunto de textos composto pelas respostas dos formandos, enquanto 

que o objeto discursivo seria a paráfrase resultante da análise inicial do objeto empírico.  

Além da delimitação do objeto discursivo pela paráfrase (que comparo ao que Orlandi 

(1999:66) chama de ‘de-superficialização’), um outro procedimento também interessava na 

análise, a saber, o que se referia ao próprio processo de significação ou processo discursivo 

gerador dos sentidos ‘dados’ para o tema (nesse caso, a formação teórica sobre aprendizagem 

de LE).  

Assim, interessava, no desenvolvimento da análise, examinar os prováveis efeitos que 

tais significados pareciam ter sobre os sujeitos e como poderiam ter se gerado. Se os efeitos 

de sentido são de natureza material e influenciam o âmbito ‘concreto’ da prática -nesse caso, 

o ensino de LE na escola pública- então seria importante verificar a natureza e o alcance 

destes efeitos. A análise, neste estudo, deveria chegar neste ponto, embora não pretendesse 

ser conclusiva, pois o envolvimento ideal em uma pesquisa sobre o fenômeno em questão 

dependeria de muito mais tempo e dificilmente acabaria sendo conclusivo.  

 

 

3.2.1.2 PROCESSO DISCURSIVO  
 

Para discutir o processo discursivo é preciso levar em conta as relações próprias das 

formações discursivas, as quais determinariam a maneira peculiar de um dado discurso 

significar. 

Com a análise das formações discursivas (entendidas como redes de filiação de 

sentido ou comunidades de sentido) em sua relação com a ideologia -que produz “evidências, 

colocando o homem na relação imaginária com suas condições materiais de existência” 

Orlandi, 1999:46)- é possível observar o compromisso de um discurso com determinadas 

memórias, isso porque “as palavras refletem sentidos de discursos já realizados, imaginados 
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ou possíveis.” (Orlandi 1999:67). Tal maneira de se apresentar de um determinado discurso e 

seu envolvimento com outros discursos é que caracterizaria o processo discursivo. 

Para entender melhor a relação de um discurso com outros, o compromisso entre os 

discursos, se considera que “os diversos discursos que atravessam uma FD não se constituem 

independentemente uns com os outros para serem, em seguida, postos em relação, mas se 

formam de maneira regulada no interior de um interdiscurso” (Mussalin, 2001:120).  

Não existem, no entanto, evidências explícitas, lingüísticas ou de outro tipo, dos 

limites e fronteiras entre formações discursivas e ideológicas. Mas é possível, por outro lado, 

discutir o trabalho da ideologia de relacionar o imaginário com as condições materiais, assim 

como é possível também discutir sobre a maneira como os discursos se entrecruzam.  

Tais possibilidades no emprego de procedimentos permitem que se estude o 

comprometimento ou filiações entre as formações discursivas. Neste estudo espero ter 

alcançado algum êxito na manipulação de alguns desses procedimentos ao demonstrar, por 

exemplo, de que maneira os discursos dos formadores repercutem e se reproduzem nos 

discursos dos formandos (próximo capítulo). A necessidade de conhecer outros desses 

procedimentos, em níveis mais acurados, pode vir a motivar estudos futuros.  

 

 

3.2.2  RELAÇÃO IMAGINÁRIO X ‘REAL’ 
 

Para se entender o papel do imaginário e de sua relação com o elemento real, 

interessa aqui a definição de Orlandi (1999:74): 

 

 

“O que temos, em termos de real no discurso, é a descontinuidade, a 
dispersão, a incompletude, a falta, o equívoco, a contradição, constitutivas 
tanto do sujeito como do sentido. De outro lado, no nível das 
representações, temos a unidade, a completude, a coerência, o claro e o 
distinto, a não contradição, na instância do imaginário. É por essa 
articulação necessária e sempre presente entre o real e o imaginário que o 
discurso funciona. É também dessa natureza a distinção (relação 
necessária) entre discurso e texto, sujeito e autor”   
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O funcionamento da ideologia, naturalizando o que não é natural, associando-se a um 

determinado contexto de relações, relativo a um espaço e um tempo, também sofre efeitos da 

linguagem, além de nela interferir. Assim, nessa relação de influência recíproca entre 

ideologia e linguagem (de onde surgiria o discurso), seria preciso conhecer a historicidade do 

texto para entender o processo discursivo. Não seria exatamente a busca da influência dos 

fatos históricos sobre um determinado texto, mas investigar a história do próprio discurso, de 

como chegou a ser o que é dentro da sua própria dimensão.  

É nesse sentido que o resultado do processo metodológico resulta na produção de 

paráfrases sobre o dado empírico, elas seriam sínteses pelas quais se observaria o que foi 

repetido, o que foi substituído, o que foi singular, o que foi diferente no discurso em foco, 

chegando-se a uma conclusão (pouco duradoura, talvez) dentro do que permitiria uma 

determinada situação de interpretação.  

Acredito ser interessante fazer um breve comentário neste momento sobre o tipo da 

reflexão almejada neste estudo, tendo em vista os procedimentos descritos. A observação 

desses fatos discursivos representa a própria reflexão, a problematização, os questionamentos 

buscados no estudo. Não resultariam em soluções do tipo ‘com isso efetivamente se resolve 

aquilo’, mas serviriam para permitir que algo fosse visto de uma outra forma, uma forma 

talvez pouco usual que pudesse estimular o desenvolvimento de posturas diferentes. 

Considero que a forma não seja usual porque, em geral, espera-se dos estudos que 

apresentem mais soluções e não apenas mais questionamentos. 

Uma condução teórico-metodológica -como acredito que seja esta na qual busquei me 

basear- que busca entender de outra forma a idéia de desequilíbrio, ao invés de buscar 

solucioná-lo ou eliminá-lo, parecia não ser muito comum no espaço de estudo e trabalho que 

conheço.  

Ressalto aqui que se buscou testar a possibilidade de lidar de outra maneira com o 

tipo de incerteza, de insegurança, de relação com o desconhecido, constantes no universo 

examinado. 
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3.2.3 PARÁFRASE DISCURSIVA 
 

Considero pertinente ainda, tomando alguma distância do papel desse conceito em 

relação ao funcionamento interno dos discursos proposto por Orlandi, considerar a paráfrase 

também de um outro ângulo, levando em conta a proposta de Athayde Junior, 

operacionalizada no estudo que esse autor conduziu.  

Das quatro perspectivas que Athayde Junior apresenta sobre a paráfrase, interessa 

aqui especificamente a perspectiva da paráfrase discursiva, ou seja, segundo o autor, aquela 

que “passa a ter seu funcionamento explicado a partir das relações de sentido que se dão no 

interior de determinada formação discursiva” (Athayde Junior, 2001:41), divergindo da idéia 

de que uma paráfrase possa ser uma fórmula a ser aplicada em qualquer circunstância, 

independentemente das especificidades contextuais.  

Diz Athayde Junior que na teoria materialista do discurso, a constituição do sentido se 

dá da mesma forma que a constituição do sujeito, isto é, se constituem pela função ideológica 

de tornar evidente uma existência prévia de sujeito e sentido, portanto, para a ideologia, 

assim como existe o ‘sempre-já-sujeito’ também o sentido existe previamente ao seu uso, ou 

seja, o significado de algo poderia ser bastante estável. Pelo efeito da ideologia, portanto, não 

seria possível perceber que 

 

 

“as palavras, expressões, proposições, etc., não têm um ‘sentido próprio’, 
‘literal’, mas mudam de sentido segundo as posições sustentadas por 
aqueles que as empregam; adquirem seu sentido em referência a essas 
posições, ou seja, às formações ideológicas nas quais essas posições de 
inserem.  ” (idem) 

 

 

Assim, as formações ideológicas (posições específicas nas relações de poder) são 

determinantes das formações discursivas (limites do que se diz) e, em tal espaço, a 

significação pode ocorrer tanto pela mudança de sentido das mesmas palavras empregadas 

em formações discursivas diferentes como pode ocorrer identificação de sentidos pelo uso de 

palavras diferentes dentro de uma mesma formação discursiva. Conforme Athayde Junior, 

essa identificação de sentidos -mesmo quando ditos por palavras aparentemente diferentes-, 

representa o próprio processo discursivo conceituado por Pêcheux, ou seja, um “sistema de 
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relações de substituição, paráfrases, sinonímias, etc., que funcionam entre elementos 

lingüísticos – significantes – em uma formação dada” (Athayde Junior, 2000:41,42).  

Além de não poder existir com um sentido próprio universal, as palavras de uma 

formação discursiva se ligam, sempre sem aparentar, ao interdiscurso. 

Segundo Athayde Junior (2000: 42,43) 

 

 

“A possibilidade de substituição entre elementos (palavras, expressões, 
proposições) de uma formação discursiva dada pode tomar duas formas 
fundamentais: 
a) a da equivalência, ou substituição simétrica, em que dois elementos, A e 
B, possuem o mesmo sentido na formação discursiva considerada (uma 
meta-relação de identidade), e  
b) a da implicação, ou possibilidade de substituição orientada, em que a 
substituição A e B não possui a mesma relação da substituição B e A. Ela é 
um encadeamento ou uma conexão, como se uma outra seqüência (um 
‘discurso transverso’) atravessasse perpendicularmente a seqüência que 
contém os elementos substituíveis, unindo-os por um encaixe necessário. 
Este discurso transverso remete ao que é classicamente designado por 
metonímia: a relação da parte com o todo, da causa com o efeito, do 
sintoma com o que ele designa, etc.”  

 

 

Novamente, caso interessasse classificar o processo de análise desenvolvido aqui, 

acredito ter me aproximado dessa segunda descrição proposta por Athayde Junior. O fato de 

ter destacado elementos para análise com base, por exemplo, no que considerei ser uma 

tendência homogeneizante, ou seja, ter produzido esse discurso ‘transverso’ que 

supostamente teria sido pinçado dos discursos analisados, e depois teria formado um outro 

discurso da análise, me faz concluir que não houve uma substituição meramente lingüística, 

como seria o caso da primeira descrição proposta por Athayde Junior.   

Com base em Henry, Athayde Junior ainda diz que a noção de paráfrase discursiva 

não deixa de levar em conta a questão da autonomia relativa da língua uma vez que um 

determinado nível do discurso -dos “aspectos semânticos e sintáticos”-  é relativamente 

independente em relação às formações ideológicas. Assim, ocorre uma dupla determinação 

no discurso, tanto através das formações ideológicas como da autonomia relativa da língua. 

Na relação entre essas duas determinações é que se produz a paráfrase discursiva. Diz 

Athayde Junior (2000:43) que “se o discurso fosse inteiramente determinado (em sua 
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produção e interpretação) pela língua, não haveria lugar para a noção de paráfrase discursiva, 

pois os sentidos já estariam a priori fixados no sistema.” 

Portanto, no caso da paráfrase discursiva, é possível conceber que não exista relação 

explícita da paráfrase com a seqüência lingüística concreta da superfície lingüística, pois “a 

materialidade das formações discursivas não se reduz à materialidade das seqüências 

discursivas” (Henry apud Athayde Junior, 2000:.44).   

Para Athayde Junior são possíveis dois tipos de paráfrase discursiva, uma feita por 

um “pesquisador, que se debruça sobre um determinado corpus, valendo-se de estratégias de 

parafrasagem para organizá-lo e aquela que é produzida pelo próprio enunciador, no 

momento de sua enunciação” (idem). Considero o primeiro tipo como predominante nesse 

estudo, no que se refere aos procedimentos metodológicos da análise dos dados. 

Os procedimentos de análise serão operacionalizados na interpretação proposta no 

capítulo 5, da Análise dos Dados. Logo abaixo, serão abordadas as questões relativas à 

elaboração do instrumento de coleta de dados, o questionário. 

 

 

3.3 INSTRUMENTO PARA COLETA DOS DADOS  
 

Na busca pelos pareceres dos formandos de LPI, pareceu necessário o contato com 

um número considerável de alunos para esboçar um panorama relativamente amplo de 

perspectivas que ajudasse nas reflexões almejadas, uma vez que naquele momento não havia 

a intenção, sequer possibilidade, de grande aprofundamento. Caso almejasse aprofundar e 

confirmar as informações obtidas provavelmente devesse também empregar além do 

questionário outros instrumentos de coleta como gravações áudio-visuais, por exemplo. 

Assim, para o objetivo almejado foi escolhido recurso do questionário (ver Anexo l) 

como instrumento de coleta de dados. As vantagens e desvantagens foram avaliadas e, tanto 

quanto possível, devidamente aproveitadas ou contornadas. 

Conforme Dencker e Da Via (2001: 162,163) as vantagens do questionário seriam as 

seguintes: 

a) seria menos dispendioso;  

b) dispensaria a presença do pesquisador;  
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c) seria aplicável a um número maior de pessoas, o que resulta em maior representatividade 

no resultado;  

d) traria mais uniformidade na mensuração;  

e) aumentaria a confiança no anonimato o que pode resultar em respostas mais francas.  

 

Ainda segundo as autoras, as desvantagens seriam: 

a) precisaria ser aplicado a pessoas com um nível mínimo de instrução; 

b) a complexidade do questionário poderia limitar a população apta a responder;  

c) o número de questões deveria ser limitado para manter o interesse (nos casos em que o 

pesquisador não está presente); 

d) pouca flexibilidade advinda das perguntas fixas;  

e) avaliação limitada caso o pesquisador não estivesse no local da aplicação; 

f) poderia não haver o retorno almejado, caso fosse pelo correio.  

No que diz respeito às vantagens, dois itens foram especialmente interessantes: o da 

participação do maior número possível de sujeitos, que permitiria uma visão do amplo e o da 

possibilidade de anonimato, que permitiria evitar certos receios. 

Quanto às desvantagens, nenhuma se fez notar, tendo em vista as características da 

pesquisa. 

No total se obteve 76 questionários de quatro instituições do sudoeste e do sul do 

Paraná. Outras informações sobre a conjuntura de aplicação do questionário serão fornecidas 

no Capítulo 5, da Análise dos Dados. 
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3.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foi exposta a metodologia empregada no estudo. Foram expostos o 

método e objeto da análise. Quanto ao método, foi dito que se trata de um processo no qual 

se toma por base o corpus empírico (questionário e respostas) e se inicia a análise, 

fundamentada na noção de paráfrase.  

Foi dito que o objeto empírico seria o conjunto das respostas dos formandos (dados 

iniciais, ainda pouco interpretados), enquanto que o objeto discursivo seria composto pelas 

interpretações resultantes da análise inicial do objeto empírico.  

Tratou-se ainda das formações discursivas como sendo redes de filiação de sentido ou 

comunidades de sentido, reguladas pela ideologia, essa vista como instância de produção de 

evidências, capaz de naturalizar o que não é natural. 

Além desses conceitos também foi apresentado o de paráfrase discursiva como sendo 

o processo de aproximação de sentidos, no caso, entre as respostas dos formandos e a análise 

proposta sobre tal material.  

Finalmente, falou-se da elaboração do instrumento de coleta de dados, o questionário, 

adequado aos propósitos da pesquisa por permitir tanto a aquisição de dados com importante 

potencial de análise quanto o aproveitamento adequado dos recursos disponíveis. 
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4. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO  
 

Neste capítulo serão apresentadas as circunstâncias que levaram ao desenvolvimento 

do estudo, as quais considero como sendo o contexto da memória de dizeres da formação 

teórica específica da licenciatura em questão. Neste caso o termo ‘específica’ se refere às 

teorias de aprendizagem ou de aquisição da língua inglesa divulgadas nos cursos visitados.  

Acreditei ser importante destacar a contextualização em capítulo próprio por causa do 

seu grau de importância. As divisões desta dissertação seguem não apenas as exigências 

deste gênero textual, como também uma ordem própria, imposta pela ordem de importância 

dos fatos peculiar neste estudo. Aqui, o grau de maior relevância foi conferido aos fatos que 

originaram o estudo, aos fatos que reforçaram e sustentaram o interesse na pesquisa, 

entendidos como o contexto do estudo. No entanto, apesar dessa prioridade, o 

desenvolvimento deste capítulo não poderia acontecer de início, pois seu desenvolvimento 

dependeria da apresentação prévia de certas noções as quais só ficariam adequadamente 

expostas se discutidas nos capítulos referentes aos fundamentos teóricos, à metodologia e à 

própria análise dos dados.  

Pela condução teórica do estudo julguei necessário levar em conta uma conceituação 

de contexto que permitisse primeiramente a discussão sobre as relações entre os fatos 

presentes e seus precedentes no que se referia ao fenômeno observado; uma conceituação em 

que fosse atentamente analisado aquele que seria o compromisso do passado na atualização 

do fenômeno estudado. Como já discutido anteriormente, os fatos discursivos precedentes 

aos observados teriam um alcance suficientemente relevante na atualização dos analisados 

neste estudo, não podendo ser apenas apontados de longe, devendo ser mencionados e 

discutidos de maneira que ficasse claro como eu entendia o seu papel na constituição do 

fenômeno estudado. 

Nesse sentido, além da análise dos discursos dos formandos em LPI da região em 

questão, uma contextualização da pesquisa deveria considerar também outros discursos 

ligados aos dos formandos. Para tanto, considerei que a conjuntura desta pesquisa poderia ser 

descrita e discutida através da análise: 
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1)  das razões e circunstâncias relativas à realização desse estudo; 

2)  dos discursos sobre as licenciaturas, em sentido amplo e em sentido restrito;  

Parece interessante esclarecer sobre questão do contexto, examinada primeiramente 

no sentido amplo, de forma que as influências predominantes pudessem ser discutidas e, em 

seguida, em sentido específico, ou seja, restringindo-se ao ‘cenário’ próprio dos discursos do 

ensino de LE.  

Para criar tal foco de reflexão, pareceu importante considerar o que acreditei ser uma 

tendência homogeneizante presente nos discursos referentes à formação teórica em questão, 

considerada homogeneizante por ter impressionado profunda e coletivamente no decorrer dos 

estudos na graduação. 

No intuito de discutir esses discursos predominantes, eu diria ainda discursos fortes, 

presentes no que classifiquei como contexto amplo, tomei como fonte de pesquisa uma obra 

na qual o autor desenvolve um histórico das licenciaturas nas últimas décadas no Brasil. Vale 

salientar que acredito que tanto os entendimentos do autor como os meus próprios sobre os 

dele também são influenciados por aquele caráter predominante, sem grandes divergências. 

No que se refere ao que classifiquei como contexto específico, tomei como fonte de 

pesquisa os textos que estavam ao alcance dos formandos, cujos autores foram citados por 

eles e que também no meu caso foram textos formadores no decorrer da licenciatura em LPI.  

Ressalto que parto da perspectiva de que os discursos dos licenciandos, relativos às 

teorias de aquisição de LE, são constituídos principalmente, ainda que não exclusivamente, 

pelos discursos dos pesquisadores, professores, formadores, etc veiculados nos textos que 

constituem a bibliografia das disciplinas voltadas para a formação teórica em questão e nas 

demais formas de divulgação de conhecimentos nos espaços do ensino superior.  

Serão expostos a seguir, conforme a ordem já apresentada, os itens que tratam das 

circunstâncias próprias desta pesquisa. 

 

 

4.2 PONTO DE PARTIDA DA PESQUISA 

 

O ponto de partida da pesquisa teve como marco formal a definição da seguinte 

pergunta: qual seria o papel das teorias científicas de aprendizagem de LE na formação do 
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professor, de acordo com os próprios formandos de LPI, e como a visão desse papel pode 

influenciar a prática?  

Partindo dessa indagação deveria observar se a dúvida, talvez mesmo uma hipótese, 

que tinha sobre a formação teórica especifica ocorreria também com outros sujeitos em 

situação semelhante. Almejava que as reflexões proporcionadas por essa experiência viessem 

ampliar tanto a compreensão sobre o trabalho com LE nos ensinos fundamental e médio, 

como a compreensão sobre o trabalho de teoria de ensino/aprendizagem de LE com 

estudantes de LPI. 

Acreditando que “a construção do conhecimento nas ciências humanas não pode ser 

indiferente ao vivido pelos sujeitos da pesquisa” (Jobim e Souza, 1994: 32), fui encontrar os 

formandos pessoalmente e em seus próprios espaços de formação, levando comigo 

obviamente minhas impressões geradas na experiência da licenciatura. Estando com os 

sujeitos, talvez o distanciamento, se houvesse, fosse o menor possível, o que poderia 

favorecer a obtenção de registros com maior engajamento da parte dos formandos. Por outro 

lado havia a possibilidade parecer uma imposição da minha parte como se estivesse 

invadindo e exigindo a participação, sem conhecer ninguém e sem ter sido convidada.  

Para Garcia (2001:15,16), por exemplo, receber ‘visitas’ desse tipo no início da 

carreira de professora era bastante desagradável. Diz ela que, no decorrer da carreira de 

pesquisadora, ao fazer determinadas pesquisas junto a professores 

 

 

“...sempre me lembrava de minha própria reação a pesquisadoras vindas da 
universidade, quando atuava na escola primária ...; não apenas a minha 
reação, mas a de minhas colegas. Sentíamo-nos invadidas por quem 
chegava à escola, com ares muito importantes de quem sabe, e se punha a 
nos fazer perguntas ou nos solicitava observar nossas aulas. Era 
constrangedor, sentíamo-nos desconfortáveis ao nos depararmos com uma 
pesquisadora desconhecida que se punha a tomar notas ou gravar nossas 
aulas. [...] Sentíamo-nos usadas, nada recebendo em troca de nossa 
receptividade ainda que constrangida. Ninguém nos perguntava o que 
pensávamos das visitas.” 

 

 

Para obter um número importante de registros em um tempo tão curto de visita a cada 

grupo, o meio escolhido para a obtenção de dados foi o questionário. As perguntas seriam 

‘abertas’ para favorecer a possibilidade de expressão tanto quanto fosse possível. No entanto, 
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acreditando tanto quanto Moreira (1998:46) que “os que estão autorizados a falar acabam por 

delimitar certas possibilidades para o pensamento, para a investigação, e por silenciar 

outras”, preferi crer que, mesmo limitando menos, as questões abertas não se desligariam dos 

interesses de quem as elaborava. Ainda assim, me esforcei para atingir algum ‘grau’ de 

isenção. Porém, no desenvolvimento das análises dos dados fui me certificando da 

impossibilidade disso. Parece-me agora que para haver essa isenção seria preciso não haver 

significado. 

A pesquisa de campo, ocorrida entre os meses de fevereiro e junho de 2003, 

aconteceu através de quatro visitas a cursos de LPI, três públicos e um particular do sul, oeste 

e sudoeste do Paraná4. Através de contatos por correio eletrônico e telefone foram agendadas 

as visitas, que aconteceriam no horário das disciplinas que tratassem de temas ligados às 

teorias de aprendizagem de LE. As visitas tiveram duração média de uma hora e meia, 

porém, em todas as visitas, o tempo médio dos formandos ao responder foi de 40 minutos. 

Após uma apresentação (identificação pessoal, razão e objetivos da visita) os 

questionários eram distribuídos aos formandos que tinham interesse em responder. 

Enfatizou-se, em cada uma das visitas, que quem preferisse não participar poderia ficar à 

vontade para sair ou permanecer na sala de aula, porém, também foi solicitado que, antes de 

decidir sobre isso, lessem o questionário. 

Em cada uma das quatro apresentações foi dito que a motivação e o objetivo principal 

da pesquisa era a necessidade de se conhecer mais sobre alguns assuntos de interesse de 

alunos e professores (como veriam pelas perguntas), conhecimentos almejados por serem de 

grande valia no desenvolvimento da carreira no magistério.  

Também foi dito que seria muito interessante se os alunos tivessem um tempo para 

uma conversa, depois de todos os questionários serem entregues, pois poderia surgir o 

interesse se tratar mais de algum assunto relevante para a área. Foi enfatizado que tudo que 

dissessem seria de extrema importância para o estudo. 

Apesar da solicitação de elaboração individual, costumava ocorrer, nas quatro turmas, 

trocas sussurradas de idéias. No final de cada encontro, após a devolução de todos os 

questionários, alguns formandos ficavam para conversar, aceitando o convite feito na 

������������������������������ ��������
4Foram visitadas instituições sediadas nas cidades de Guarapuava, Cascavel, Palmas e União da Vitória. Em 
relação à cidade de Pato Branco, ponto de partida, as distâncias são respectivamente de 200, 300, 100 e 400 
quilômetros.  
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apresentação. Falavam que mesmo tendo aulas preparatórias estavam muito preocupados 

com o Provão (exame nacional de cursos de graduação); falavam sobre a grande insegurança 

em ensinar que, ao invés de diminuir, aumentava; sobre a desvalorização do professor não 

apenas no mercado de trabalho, mas também num âmbito social geral; sobre a necessidade e, 

ao mesmo tempo, impossibilidade de cursar uma especialização. Porém, o que mais chamou 

a atenção foi o tom predominante de descrença nessas falas, uma mistura de fragilidade e de 

perplexidade. As palavras de uma professora formadora (LPI), revelando sua própria 

angústia diante da franca insegurança dos formandos, confirmam a força desse tom, dessa 

descrença perene, sintetizando muito bem a sensação que tais depoimentos provocam:  

 

 

“sentia-me angustiada quando ouvia dos alunos recém-formados o seguinte 
desabafo: professora, lemos textos sobre ensino/aprendizagem, discutimos 
sobre coisas importantes durante este ano, mas quando chego na sala de 
aula, de verdade, sinto que não estou preparada...(ex-aluna da classe de 
1998).” (Ortiz, 2002:61) 

 

 
 

4.3 DISCURSOS FORMADORES DO CONTEXTO ACADÊMICO  
 

Entende-se por contexto acadêmico de formação específica neste estudo, a noção de 

espaço discursivo da licenciatura organizado conforme regras e normas próprias, dependente 

da noção de universidade.  

Sendo neste estudo tal contexto específico definido através do conceito de 

universidade, se faz necessário discutir, mesmo que superficialmente, o que se entende por 

formação universitária. Tal noção não será aprofundada por estar fora dos limites desta 

pesquisa uma análise sobre os discursos que tratam do papel da universidade 

especificamente. 
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4.3.1 DISCURSOS DA LICENCIATURA 
 

Serão expostos e debatidos a seguir os estudos de alguns pesquisadores sobre as 

licenciaturas, os quais são pertinentes por caracterizarem o panorama que constitui a 

formação discursiva dos estudantes de LPI.  

Sem dúvida, o conhecimento aqui não se vale apenas de opiniões de autores que 

estudam o assunto, mas também da minha própria experiência como estudante de LPI. Na 

conjunção dessas maneiras de conhecer ou saber se gera o discurso desta dissertação que 

acaba retornando para a correnteza maior do interdiscurso da licenciatura.  Acredito que tais 

comentários sejam relevantes para que possa, sempre que for oportuno, demonstrar como 

entendo que seja o funcionamento da própria teoria orientadora do estudo. 

Para iniciar a exposição, parece importante partir de uma questão ampla, a 

necessidade de mudanças na área estudada. No discurso da licenciatura, a necessidade de 

atualização ou de reformulação obviamente também se faz presente. Pelas palavras de 

Moreira (2001:7), ocorria, em 1994, um intenso 

 

 

“movimento pela reformulação dos cursos de formação de profissionais da 
educação.[Nas] licenciaturas, inúmeros estudos têm procurado acentuar os 
aspectos mais problemáticos, assim como examinar os obstáculos que vêm 
dificultando a concretização de mudanças e propostas inovadoras.” 

 

 

Para Moreira (2001:7), uma das razões do descontentamento seria a “hierarquia 

acadêmica que seqüencia, em uma escala de importância, as atividades de cunho científico e 

de pesquisa, depois as de pesquisa e ensino e, finalmente, as que se concentram no ensino e 

na formação de professores/as.”. Assim, já seriam discursos fortes no contexto em questão os 

debates sobre o isolamento forçado entre as práticas da produção científica, da pesquisa, do 

ensino e da formação; sobre a primazia descabida de umas sobre as outras; sobre as 

conseqüências negativas da ocorrência de tais fragmentações e hierarquizações. 

Como fruto de questionamentos sobre isolamento e primazia na produção do 

conhecimento na licenciatura houve reformas que, no entanto, pela análise de Moreira, não 

tocaram nos problemas sérios. Segundo esse autor, as 
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“Reformas curriculares formais, que simplesmente acrescentam, eliminam 
ou substituem disciplinas e conteúdos, conservando a justaposição entre a 
formação referente ao conteúdo específico e a formação pedagógica, pouco 
têm contribuído para o enfrentamento dos entraves.” (Moreira: 2001: 7, 8) 

 

 

Na análise de Mendonça (1994:37), se lê, no âmbito da licenciatura, “a universidade 

brasileira, de uma forma geral, tem-se mostrado incapaz, ao longo do tempo, de equacionar o 

problema da formação de professores”. Para essa autora, tal incapacidade tem início no 

nascimento da licenciatura, ocorrido a partir de 1920, quando o estabelecimento da 

universidade brasileira estava sendo discutido em São Paulo e Rio de Janeiro. Surgiam 

movimentos em torno da organização da universidade que, “expressavam diferentes 

tendências dentro do campo pedagógico, que, por sua vez, refletiam os diferenciados projetos 

de reconstrução nacional que se confrontavam durante o período” (idem). No sentido amplo, 

defendiam a implantação de um projeto de universidades voltadas para  

 

 

“a pesquisa e o desenvolvimento dos ‘estudos desinteressados’- em 
contraste com a forma até então existente de ensino superior, constituído 
exclusivamente de escolas isoladas ‘profissionalizantes’ – e, por outro 
lado, [ocorriam] as tentativas de instalação das chamadas escolas normais 
superiores, nos moldes da instituição francesa ou do teacher’s college norte 
americano” (Mendonça, 1994:37) 

 

 

Em 1932, por ocasião do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, defendia-se que 

a universidade deveria ser um espaço no qual a pesquisa deveria ser o sistema nervoso e não 

onde apenas se oferecesse formação profissional, como se fazia até então nos 

estabelecimentos isolados de ensino superior. Um dos integrantes do Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova, Anísio Teixeira, que integrava o grupo dos chamados renovadores da 

educação, foi um dos principais idealizadores da proposta de uma universidade em que os 

cursos formadores de professores iniciassem uma tradição de pesquisa científica. 

Porém, o projeto de tal universidade não escapou ao controle do governo de Vargas. 

Com isso, os planos se distanciaram do que almejavam os chamados renovadores da 

educação. Nem no decorrer do segundo momento da era Vargas se concretizaria o  
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“sonho de  Anísio de institucionalizar o estudo científico da educação, que 
permitiria superar o tratamento meramente empiricista que até então se 
tinha dado no país aos problemas educacionais, fornecendo a base 
indispensável para uma educação progressista.” (Mendonça 1994:43) 

 

 

No lugar da evolução almejada para os cursos de formação de professores e a por 

iniciativas e empreendimentos, principalmente, do Ministro Capanema, começou a se incitar 

uma visão de que os cursos de formação de professores deveriam capacitar tecnicamente, não 

se envolvendo com questões políticas, filosóficas e científicas. Assim, conforme relata 

Mendonça, formar professores era o mesmo que formar burocratas defensores do projeto 

estatal da época, uma vez que não capacitar filosófica, política e cientificamente atrasava o 

desenvolvimento da capacidade da atuação profissional intelectual. O que importava, afinal, 

era cooptar o professor para agir conforme os interesses governamentais totalitários da época. 

Mendonça (idem) avalia que os “reflexos dessa exclusão, para nós, se fazem sentir até hoje, 

no desprestígio que cerca os estudos superiores de educação”.  

Pereira (2000), em uma ampla análise, e mesmo assim bastante minuciosa, sobre a 

história das licenciaturas, examina o tema considerando o especificamente período entre 

1980 e 1995. Conforme Pereira (2000:15), tal trabalho foi um “levantamento de livros, 

artigos das mais importantes revistas da área educacional, trabalhos publicados em anais de 

encontros e seminários, relatórios de pesquisas, além de teses e dissertações”, por isso, uma 

fonte confiável de dizeres sobre as licenciaturas de grande relevância para esta pesquisa.  

Conforme Pereira (2000:15,16), o debate sobre formação de professores começou a 

se sobressair em importantes “conferências e seminários sobre educação no país, sobretudo a 

partir do final da década de 70 e início dos anos 80, quando estava em discussão em âmbito 

nacional a reformulação dos cursos de Pedagogia e Licenciatura.” 

Conforme o autor, no início dos anos 70, os conceitos de psicologia comportamental 

e de tecnologia educacional eram fortes influências para as pesquisas sobre formação de 

professores, nos sentidos mais técnicos possíveis. Assim  
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“o professor era concebido como um organizador dos componentes do 
processo de ensino-aprendizagem (objetivos, seleção de conteúdo, 
estratégias de ensino, avaliação etc) que deveriam ser rigorosamente 
planejados para garantir resultados instrucionais altamente eficazes e 
eficientes. Consequentemente, a grande preocupação, no que se refere à 
formação do professor, era a instrumentalização técnica.” (Candau apud 
Pereira2000: 15,16) 

 

 

No entanto, ainda nos anos 70, essa visão sobre a formação docente começa a ser 

questionada quando  

 

 

“por influência de estudos de caráter filosófico e sociológico, a educação 
passa a ser vista como uma prática social em íntima conexão com o sistema 
político e econômico vigente. A partir dessa posição, a prática dos 
professores deixa de ser considerada neutra e passa a constituir-se em uma 
prática educativa transformadora [a] própria escola passa a ser vista como 
um espaço de contradições, em que novas idéias e mudanças podem ser 
iniciadas.” (Pereira, 2000:16,17) 

 

 

Tal movimento, rejeitando o chamado pensamento tecnicista na formação de 

professores, começa a se fortificar nos anos 80, ocasião em que a “tecnologia educacional 

passou a ser fortemente questionada pela crítica de cunho marxista.” (idem). Discutia-se que 

a condução tecnicista ignorava a importância vital dos âmbitos político e social na formação 

docente e, em função dessas idéias, no início dos anos 80, se intensificaram os debates sobre 

a especificidade política da prática pedagógica e o sobre a responsabilidade do educador para 

com as classes populares. 

A formação docente, no Brasil, portanto, estava sendo fortemente criticada, a própria  

 

 

“insistência na utilização da palavra educador em vez de professor pela 
maioria dos autores [...]confirma essa insatisfação, quase unânime, com o 
profissional formado até o momento [...] A figura do educador dos anos 80 
surge, então, em oposição ao especialista de conteúdo, ao facilitador de 
aprendizagem, ao organizador das condições de ensino-aprendizagem, ou 
ao técnico da educação dos anos 70.” (Pereira, 2000:27,28) 
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Defendia-se a ênfase em um papel de agente sócio-político para o professor. A 

distinção entre o conceito de professor e o de educador, da época, perdurou até o final da 

década de 80, quando começou a ser questionada, até que no início dos anos 90 já não era 

mais motivo de tantos debates. 

Conforme Pereira (2000:29,30), foi em meados da década de 80 que a capacitação 

técnica passou também a ter destaque nas discussões, assim, os âmbitos técnico e político 

passaram a ter a igual importância para a formação do educador, se tornando motivo de 

grande polêmica.  

O contexto científico internacional do final dos anos 80 também influenciou 

decisivamente as pesquisas sobre a formação de professores. O autor diz que as “Ciências 

Sociais e, mais especificamente, a Educação, defrontam-se na virada da década de 80 para a 

de 90 com a denominada 'crise de paradigmas' ” (Pereira, 2000:41) que repercutiu nos 

estudos brasileiros sobre formação docente. Pereira acredita que tais influências repercutiram 

nas pesquisas aumentando o interesse por se pensar em na formação do “professor-

pesquisador, [do] profissional reflexivo, aquele que pensa-na-ação, cuja atividade 

profissional se alia à atividade de pesquisa” (idem). 

Para Pereira (2000:43), o ato de refletir durante a própria atuação levaria o professor a 

“torna-se um pesquisador no contexto prático [por articular] teoria e prática pedagógica, 

pesquisa e ensino, reflexão e ação didática.” Ele avalia que  por valorizar apenas a pesquisa 

científica, esquecendo de dar ao ensino na graduação a devida atenção,  a universidade têm 

causado “prejuízos enormes à formação [...] de professores.” (idem, p. 44). 

Contudo, apesar de se verificar nesse percurso discursivo tantas discussões sobre qual 

seria a melhor formação na licenciatura (do professor técnico para o educador e deste para o 

professor investigador), ainda resta a dúvida sobre a possibilidade de inovações nas 

licenciaturas, pois a “efetivação de mudanças nesse âmbito parece ser mais lenta e seguir um 

caminho mais complexo.” (idem, p.52). 

Esse discurso da licenciatura que constata que é preciso mudar, como se vê, é 

predominante e recorrente nos textos de vários autores, e constitui os discursos dos 

formandos que, com suas diferenças, também veiculam a crença de que a formação não é 

satisfatória.  

Deixando neste ponto os discursos das licenciaturas no sentido amplo, a seguir será 

focalizado um outro, específico, relativo à formação do professor de LE o qual, entrelaçado 
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ao interdiscurso mais amplo das licenciaturas, fala de alguns dos problemas observados na 

formação teórica específica do professor de LE, como se verá a seguir. 

 

 

4.3.2 DISCURSOS SOBRE A FORMAÇAO DO PROFESSOR DE LE 
 

Os discursos dos formandos de LPI se constituem, ainda que parcialmente, nos 

discursos de respeitados estudiosos brasileiros e estrangeiros, no que se refere ao 

entendimento dos processos de ensino/aprendizagem de LE. Tais discursos, análises, 

opiniões, pareceres etc serão observados a partir de agora para que neles se reconheça 

algumas raízes dos discursos dos formandos, especialmente quanto à crença da formação 

inadequada causada pelos problemas na aprendizagem da teoria. Serão apresentados alguns 

trechos que funcionarão como extratos das idéias dos autores.  

Observe-se, por exemplo, o que diz Esteves da Silva (1999:130, 131) quanto à 

aprendizagem de LE, que nesse caso, interessa duplamente para o formando (para ele próprio 

que ainda precisa aprender a LE na graduação e para o aluno a quem pretende ensinar a LE): 

 

 

“para muitos pesquisadores a sala de aula não constitui o melhor e mais 
produtivo meio para a aquisição de uma segunda língua ou língua 
estrangeira, nem tampouco assegura a comunicação real. São as situações 
sociais, fora da sala de aula, que se apresentam como significativas e 
portadoras de momentos aquisicionais. Também partilhamos dessa crença, 
no entanto, devemos ter em mente que, na nossa realidade, situações reais 
acabam por ser escassas e a aquisição/aprendizado por parte do aprendiz 
está na maioria das vezes circunscrita à sala de aula.” 

 

 

Nessa citação são expostas algumas das crenças mais difundidas e arraigadas que 

sustentam o discurso da insatisfação ou inadequação, a saber, “a sala de aula não constitui o 

melhor e mais produtivo meio para a aquisição” de LE, “a sala de aula tampouco assegura 

a comunicação real”, “são as situações sociais, fora da sala de aula, que se apresentam 

como significativas”, “na nossa realidade, situações reais acabam por ser escassas”, “ a 

aquisição/aprendizado está circunscrita [tolhida] à sala de aula”. Assim, haveria uma forma 

de comunicação real fora da escola na qual se aprende uma LE X a comunicação irreal (falsa) 
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e improdutiva do aprendizado formal escolar, além disso, a situação de sala de aula não seria  

social nem significativa. Ainda seria possível continuar a observação, por exemplo, sobre o 

que poderia nos indicar a expressão ‘nossa realidade’.  

Ainda quanto a essa aprendizagem, diz Almeida Filho (1999:13) que mesmo que se 

reconheça “um valor formativo no estudo de línguas estrangeiras na escola [...] assistimos a 

uma escolarização precária em LE nos contextos tradicionais de ensino dessas línguas na 

escola pública e particular”. Nessa constatação dos fatos interessa basicamente a idéia de 

‘escolarização precária em LE nos contextos tradicionais de ensino’ pela qual o precário 

(insuficiente) e o tradicional (costumeiro) se associam naturalmente.  

Pelo parecer de Celani (1997:159) se vê que é “fundamental evitar o fracasso na 

aprendizagem de línguas na escola, para se acabar, de uma vez por todas, com a falsa idéia de 

que língua estrangeira só se aprende fora da escola”. Ou seja, embora evitável, aprender LE 

na escola é um fracasso. 

Os discursos do descontentamento crônico com a proficiência na LE, também 

contemplam críticas de estudiosos renomados sobre a falta de incentivo para o 

desenvolvimento de reflexão:  

 

 

“Cavalcanti e Moita Lopes (1991) afirmam que os cursos universitários de 
formação de professores de LE idealmente enfatizam o desenvolvimento 
da proficiência do professor-aluno, esperando que esta ênfase, de alguma 
forma, seja revertida na melhoria do ensino, uma vez que, geralmente, 
apenas um ano (do total de quatro) é destinado à prática de ensino, e esta 
disciplina, na maioria dos casos, não prevê a reflexão sobre a prática, 
restringindo-se a um receituário de atividades para a sala de aula.” (Félix, 
1999: 95) 

 

 

Essa mesma autora se reporta ainda a outra crítica feita por estudiosos reconhecidos 

quanto ao tipo de formação de professores de LE em que é desenvolvido apenas um 

treinamento insuficiente: 
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“Filgueiras dos Reis (1992), em sua pesquisa com Professores de Prática de 
Ensino de Inglês do norte do Paraná, afirma que esses Professores podem 
não estar formando professores integralmente, mas somente treinando 
futuros instrutores (e ainda de forma questionável, desigual e insuficiente), 
o que pode impedir a obtenção de resultados mais satisfatórios na 
disciplina, uma vez que se está lançando profissionais despreparados no 
mercado.[...] tendo-se em vista principalmente o despreparo do professor 
de Prática de Ensino de Inglês, entende-se como conseqüente o despreparo 
do futuro professor formado por esse profissional.” (Félix, 1999: 95) 

 

 

Sobre a questão que poderia ser vista como teórico/prática, mais exatamente quanto à 

questão da aplicação da teoria, se encontra o pensamento de que a teoria estaria muito 

avançada em relação ao que realmente acontece nas salas de aula isso porque a teoria seria 

avançada, mas não estaria sendo devidamente entendida e, por isso, seria mal aplicada. 

Nesse sentido, Moita Lopes (1996: 30,31) entende que  

 

 

“Uma [...] questão de grande interesse na comunidade brasileira de LA tem 
sido a da formação do professor. Acredita-se que os desenvolvimentos 
teóricos e práticos dos programas de LA não conseguiram ir além do 
mundo acadêmico e alcançar o mundo relativamente distante da sala de 
aula de línguas, onde a prática de ensinar e aprender línguas se desenvolve. 
Há um desequilíbrio entre o nível de desenvolvimento teórico em LA e os 
padrões relativamente baixos da educação em LE nas escolas. Embora 
alguma pesquisa já tenha sido desenvolvida na área, esta não conseguiu 
influenciar o que acontece nas escolas. Acrescente-se ainda o fato de que 
as secretarias de educação em muitos estados não têm prestado muita 
atenção ao que as universidades vêm fazendo.” 

 

 

Ainda quanto à formação teórico/prática, agora mais exatamente quanto à questão da 

estranheza das teorias de aprendizagem de LE, também se observa a seguinte compreensão 

da parte Celani (1997:160) 
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“Antes de tudo, há alguns problemas de base que devem ser considerados e 
eliminados, de uma vez por todas. O maior deles está ligado à questão de 
se olhar menos para modelos e modismos desenvolvidos em outras partes e 
refletir cuidadosamente sobre a razão mesma de nosso trabalho: o aluno, 
aqui, o aluno brasileiro. É para ele que estamos ensinando a língua 
estrangeira, no Brasil. Devemos, portanto, levar em conta suas 
necessidades, seus desejos, o uso que poderá fazer da língua como 
instrumento de trabalho ou de estudo, para, a partir daí, estabelecer 
objetivos realistas, mais restritos no seu âmbito, mas que levem ao sucesso 
e não ao fracasso, como geralmente acontece.”  

 

Nesse caso, propõe-se que os pesquisadores deveriam formular teorias mais realistas 

e condizentes com a realidade, necessidades, desejos e usos instrumentais as quais evitariam 

o fracasso vigente, ou seja, o problema estaria nas teorias estrangeiras desvinculadas da 

realidade nacional ou regional.  

Quanto à questão puramente teórica na formação do professor de LE observa-se a 

defesa de que se deveria assumir a teoria como a grande base do formando, como se vê na 

seguinte proposta: 

 

 

“Para que haja uma preparação efetiva do professor de línguas, é 
necessário haver uma teoria efetiva do ensino de línguas. Essa teoria  
deveria formar a base para os princípios e conteúdos da formação do 
professor e, portanto, apresenta as seguintes características  
a) descrever efetivamente o processo do ensino de línguas; 
b) desenvolver uma teoria da natureza do ensino efetivo de línguas;  
c) desenvolver princípios para a preparação de professores de língua.  
Se esse programa fosse cumprido à risca, o professor seria um profissional 
preparado, criando expectativas entre os alunos para aprenderem uma 
língua, que orienta as noções, monitora o processo de aprendizagem, 
consegue uma interação positiva com os alunos, incentiva-os, e, 
principalmente, exerce o papel de pesquisador.” (Maza, 1997:100) 

 

 

Nessas condições teóricas, aparentemente ainda inexistentes, o professor seria um 

profissional preparado, porém, como essa situação não existe, conclui-se que os licenciandos 

estão despreparados quando se formam nos cursos de LPI.   

Ainda quanto ao tipo de trabalho que se faz com a teoria nos cursos de LPI, se 

encontra a constatação sobre a preparação teórica ser tecnicista e dogmática e não 

proporcionar o recebimento de conhecimento de natureza teórica sobre a linguagem, como 

se vê a seguir: 
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“os professores são treinados na utilização de técnicas, típicas de métodos 
específicos de ensino, sem que lhes seja dado conhecimento de natureza 
teórica sobre a linguagem em uso na sala de aula (incluindo os processos 
de ensinar e aprender línguas) e fora dela. Isso quer dizer que são treinados 
a partir de certos modismos sobre como ensinar línguas, isto é, recebem 
uma formação pautada por dogmas.” (Moita Lopes, 1996:180) 

 

 

Ao tentar observar os discursos fortes de pesquisadores e professores que 

‘atravessam’ os discursos dos formandos de LPI deixando marcas decisivas, percebeu-se, 

como uma espécie de fio condutor, um tom de insatisfação permanente quanto ao que tem 

sido feito pela formação teórica de aprendizagem de LE. Sendo a ciência um espaço de 

esforço pelo saber em que se luta contra certezas inocentes, é de se esperar que pesquisadores 

sejam seres cheios de dúvida, de questões, de inquietações. No entanto, seria preciso 

questionar nesse caso qual seria a diferença entre a dúvida que desenvolve e a dúvida que 

emperra a postura de pesquisa. Deixarei para refletir sobre isso mais adiante, no capítulo das 

considerações finais. 

 

 

4.3.3 PESQUISAS COM CONTEXTOS SEMELHANTES. 

 

A seguir serão discutidas duas pesquisas que foram referências para esse estudo 

porque pertencem ao contexto paranaense e também porque desenvolvem suas análises a 

partir de crenças de alunos de LPI sobre sua formação na licenciatura. 

Uma das pesquisas, a de Gimenez (1994), buscou identificar as crenças tanto de 

estudantes em início de curso, como as crenças de formandos e também de professores já 

formados, todos da mesma instituição estadual do norte do Paraná. A pesquisadora, 

professora da instituição em questão, investigou as crenças dos sujeitos voltada para dois 

temas: 1) o ensino e aprendizagem de LE relacionadas com as experiências educacionais dos 

sujeitos durante o curso de licenciatura e 2) o papel da identidade de professor.  

Gimenez parte de dois pressupostos: 
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a) a formação de professores não pode se basear em tentativas de conformar o 

comportamento dos professores, assim, ao se pensar sobre o trabalho do professor é preciso 

levar em conta suas crenças; 

b) as crenças são moldadas ao longo da experiência de vida, incluindo as experiências 

educacionais anteriores à própria licenciatura.   

A autora identificou crenças sobre ensino/aprendizagem relacionadas com a sala de 

aula, com a instituição e com o contexto social; buscou estabelecer conexões entre as 

experiências educacionais dos pesquisados e suas crenças e identificou os tipos de ensino que 

os sujeitos pesquisados gostariam de promover, além de investigar como eles viam a si 

mesmos ao se compararem com seus próprios professores. 

Gimenez orientou o estudo pela teoria da reflexão-na-ação que propõe a prática 

reflexiva, a pesquisa-ação e o ensino exploratório. Para a pesquisadora, no contexto da 

licenciatura, as crenças e a história de vida (biografia) precisam ser integradas com uma 

abordagem reflexiva, a fim de que se evitar uma formação baseada na idéia de treinamento. 

Também é preciso considerar, segundo Gimenez, questões educacionais mais amplas e um 

contexto social de maior dimensão, os quais repercutem na sala de aula de LE. 

A autora concluiu que no processo da formação de professores é preciso haver a 

identificação das crenças sobre ensinar, entender de onde elas surgem, para que práticas 

alternativas possam ser criadas. 

Outra pesquisa que contribuiu com este estudo na caracterização do contexto comum 

foi a de Andrade (2000), desenvolvida com os estudantes e com o professor da disciplina de 

Metodologia e Prática de Ensino de Inglês (MPEI) do curso de Letras de outra universidade 

estadual paranaense, partindo de três perguntas sobre:  

a) as expectativas dos alunos em relação à disciplina e suas avaliações sobre o que foi 

desenvolvido; 

b) a expectativa do professor em relação à disciplina e 

c) a visão de formação de professores subjacente à disciplina (e suas implicações). 

Nesse estudo, também baseado na teoria do ensino reflexivo como o anterior, a 

pesquisadora, professora da instituição, se volta para o campo da pesquisa sobre o 

pensamento do professor. Andrade relata que os estudantes esperavam ser treinados, nessa 

disciplina, para dar aulas de inglês. Esse treinamento era entendido como o conhecimento do 
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melhor método de ensino de inglês. Já, para o professor da disciplina, os alunos deveriam ser 

ativos e participantes, além de treinar técnicas de ensino. 

Andrade observou que os alunos se mostravam passivos e insatisfeitos, esperavam 

resultados em curto prazo de seu próprio aprendizado, consideravam um ponto negativo o 

fato de a disciplina ser apenas teórica e responsabilizavam os professores e a estrutura do 

curso pela insatisfação sentida.  

Para a autora, ainda existe fortemente sedimentada uma cultura de treinamento nas 

licenciaturas que, no entanto, poderia mudar se houvesse mais oportunidade de se trabalhar a 

partir de uma abordagem reflexiva. Se os estudantes pudessem assumir maior 

responsabilidade de seu próprio aprendizado durante o curso estariam se preparando para dar 

continuidade no desenvolvimento como profissionais. Andrade acredita que dessa forma os 

estudantes estariam agindo coerentemente dentro do paradigma da chamada era reflexiva. 

Através das discussões feitas nestas duas pesquisas, importantes principalmente por 

se voltarem para o contexto paranaense do discurso da formação na licenciatura de LPI, 

verifica-se o que os licenciandos, na sua maioria, acreditam na existência, nos seus cursos, de 

importantes problemas ligados a questões da organização, da estrutura, do professorado. 

As propostas finais das pesquisadoras são relevantes por defender que o ensino 

apenas parcialmente cabe ao professor, cabendo ao estudante também participar deste 

processo de forma a não se tornar apenas receptáculo e aplicador das concepções de ensino e 

aprendizagem de LE. 

Contudo, o que mais contribuiu para a reflexão foi a atitude de buscar também a 

palavra do aluno para aprofundar seu entendimento do contexto educacional em questão. 
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4.4 CONCLUSAO DO CAPÍTULO 
 

Neste capítulo foi exposto o percurso da pesquisa de campo no qual forma expostas 

as condições em que se deram os encontros que forneceram o material a ser analisado. 

Caracterizou assim a conjuntura peculiar do estudo através dos discursos presentes na 

dimensão observada. Para isso, foi apresentado aquele que considerei ser um interdiscurso 

(uma memória) das licenciaturas, um conjunto de discursos relativamente comum a todos os 

envolvidos, pelo qual se constrói um imaginário partilhado pelos formandos e pelo qual se 

desenvolve o processo discursivo que aqui interessa.  

Também foram apresentadas duas pesquisas também motivadas a partir de opiniões 

de alunos paranaenses de LPI, cujas discussões tiveram relevância por situarem-se num 

contexto (institucional, geográfico e temporal) semelhante ao contexto desse estudo e por 

apresentam argumentos importantes sobre a importância de se desenvolver reflexões 

tomando como base as visões dos estudantes. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

5.1 INTRODUÇÃO 
 

Nesse capítulo será apresentado o corpus composto pelas respostas dos formandos à 

pergunta (12) do questionário, recorte da análise: como você analisa sua formação teórica 

universitária relativa às teorias de aquisição/aprendizagem de segunda língua 

(L2)/língua estrangeira (LE)?,  

Nesse trabalho a noção de corpus foi inspirada na conceituação de Grigoletto (2002: 

63, 64, 66), pela qual o corpus é  

 

 

“um conjunto de seqüências discursivas estruturado segundo um plano 
definido com referência a um certo estado de condições de produção do 
discurso [e que pode ser de dois tipos:] o corpus experimental, formado por 
materiais obtidos a partir de  questionários ou outro tipo de resposta 
solicitada, e o corpus de arquivo, constituído a partir de um campo de 
documentos relacionados a um assunto.[Além disso] a constituição do 
corpus prevê que seqüências discursivas sejam postas em relação com sua 
memória, em uma abertura sobre seu espaço interdiscursivo.” 

 

 

Inicialmente, com a pergunta se quis observar de que maneira os formandos 

avaliariam seu conhecimento teórico-científico. Basicamente, estariam seguros ou inseguros 

quanto à validade do conhecimento sobre ensino de LE adquirido no espaço acadêmico?  

Com as demais perguntas esperava obter outros dados, que indiretamente 

contribuíssem no aprofundamento da análise, por exemplo, quais seriam as influências que 

recebiam e que exerciam no seu contexto e que confirmariam as respostas para a pergunta 

n°12. Também acreditava que esse material poderia trazer outras reflexões não previstas, 

colaborando mais ainda para a construção do conhecimento almejada. 

No decorrer das interpretações e leituras, feitas tanto sobre os dados coletados como 

sobre a bibliografia de apoio teórico, a perspectiva de análise foi se deslocando, do olhar 

inicialmente mais voltado para o conteúdo dos pareceres foi se voltando também para a 

própria maneira de expressão dos formandos quando indagados sobre a formação teórica em 
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questão. Tal interesse pela maneira de expressão surgiu da própria proposta da teoria de 

análise, pela qual se entende não apenas o conteúdo, mas também a forma do dizer, as 

condições em que ocorre e os lugares de onde falam os sujeitos. Quanto à maneira de 

expressão me refiro principalmente ao que considerei ser um tom predominante observado 

nas respostas que elaboraram e também nas formas de agir por ocasião das visitas para 

aplicação do questionário. Suas formas de agir bem como a minha própria, certamente 

influenciando-os, serão discutidas mais adiante.  

As análises tomaram forma a partir dos agrupamentos de fragmentos das respostas, 

fragmentos enfocados tendo em vista sua força de expressão ou de síntese, de forma que, 

após as primeiras leituras dos dados lingüísticos ou corpus empírico, surgiu a necessidade de 

classificar as respostas em dois grupos:  

1) grupo 1, das respostas que na superfície lingüística se relacionavam diretamente com a 

pergunta (formação teórica relativa à teorias de aprendizagem de LE) e 

2) grupo 2, das respostas que não tratavam diretamente da formação teórica em questão, mas 

sim sobre o aprendizado da língua inglesa no curso de LPI, por parte dos próprios formandos.  

Na continuidade das leituras seguintes, surgiu outra necessidade, ou seja, uma 

subclassificação dentro do grupo 1 que tratava das avaliações sobre a formação em questão 

como: a) insuficiente; b) suficiente e c) excelente.  

Também quanto ao grupo 2, julgou-se necessária uma subclassificação de baseada no 

tipo de compreensão e de argumentação apresentadas por parte dos formandos. 

Depois dessas classificações iniciais, a análise se desenvolveu no sentido de observar 

o próprio processo discursivo das posições assumidas pelos formandos quanto à sua 

capacitação teórica para o ensino de LE fundadas. Nesse momento, o papel da memória de 

dizeres teve destaque, uma vez que tal processo discursivo dependia do interdiscurso 

presente nos cursos visitados. 

A organização do capítulo se dará conforme a seguinte apresentação: 

a) no item 5.2 serão discutidas as questões metodológicas específicas dos dados, 

determinantes desde o começo do encaminhamento da análise; 

b) nos itens 5.3 e 5.3.1 serão feitas considerações sobre a construção do objeto teórico a 

partir dos dados lingüísticos; 

c) nos subitens 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, e 5.3.6 a partir de um outro recorte sobre as 

respostas, serão apresentados (em quadros) e discutidos os trechos das respostas que 
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interessaram especificamente para a discussão sobre como os formandos qualificam sua 

formação teórica de aprendizagem de LE; 

d) no item 5.4 e subitem 5.4.1 serão discutidas outras posições assumidas pelos formandos 

que se destacaram por desviarem da pergunta; 

e) no item 5.5 será concluído o capítulo. 
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5.2  A PERGUNTA E AS RESPOSTAS 
 

Como já foi dito, nas leituras iniciais feitas sobre as respostas dos estudantes foi 

possível perceber, dentre outros pontos, que havia respostas aparentando não ter relação com 

a pergunta em questão. Essa aparente discrepância acabou sendo determinante a classificação 

dos dados da análise, como se verá a seguir.  

Em meio a todas as perguntas, esse entendimento diferente manifestado nas respostas 

ocorreu justamente com a pergunta 12, escolhida como recorte5 de análise para a pesquisa. 

Seria um problema de ambigüidade na formulação da pergunta? No entanto, boa parte das 

respostas se ‘adequava’ lingüisticamente à pergunta. Afinal, o que teria levado alguns a 

entender ‘diferentemente’ dos outros e do que parecia ser o ‘esperado’?  

De qualquer forma, havia o fato de que vinte e um dos setenta e seis formandos, ou 

25% da população pesquisada, entendia que a pergunta se referia à sua própria aprendizagem 

da língua estrangeira no curso de LPI. Considerei, depois de refletir bastante, que esse um 

quarto da população acabava por reforçar um pressuposto e apontar para uma hipótese. O 

pressuposto seria o de que a significação, regida pelos princípios da não transparência da 

linguagem e da multiplicidade dos sentidos, não pode ser totalmente controlada, ainda que 

seja demarcada. A hipótese seria a da possibilidade de que esses formandos não estivessem 

atentos para questão da formação teórica específica por ser mais crucial a preocupação com a 

própria aprendizagem da língua estrangeira.  

O procedimento que pareceu necessário tomar a partir dessa diferença na tematização 

das respostas foi categorizar os textos em dois grandes grupos: um de respostas supostamente 

adequadas, e outro de respostas aparentemente ‘desviantes’. Sendo assim, foi justamente o 

fato imprevisto que determinou o encaminhamento dos procedimentos da análise já que pela 

própria teoria que se pretendia ter como fundamentadora da pesquisa, colocar de lado esses 

dados poderia ser o mesmo que perder a oportunidade de observar o diferente e, 

conseqüentemente, perder também a oportunidade de desenvolver reflexões relativamente 

desligadas das impressões já contidas no estudo.  

Enfim, o ‘como fazer para entender isso?’ ficou insistindo e as respostas diferentes 

aguardando interpretação. Enquanto tal dúvida persistia, as respostas diretas eram lidas e 
������������������������������ ��������
5 De acordo com Grigoletto (2002:65) o recorte “é uma unidade discursiva. Frente a um corpus, o analista vai 
recortar fragmentos da situação discursiva (em forma de seqüências discursivas) que dêem conta de revelar uma 
determinada configuração do discurso analisado”. 
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relidas até serem classificadas conforme suas semelhanças e diferenças, marcando dessa 

forma o desenvolvimento da parafrasagem discursiva. 

 

 

5.3 RESPOSTAS ‘DIRETAMENTE’ RELACIONADAS COM A PERGUNTA 
 

Com o início das leituras dos dados, pareceu necessário que as instituições (ou cada 

maço de questionários, cada um dentro de um envelope) fossem classificadas aleatoriamente 

por numerais de 1 a 4 e os formandos fossem renomeados com as letras do alfabeto seguidas 

dos números dados às instituições.  

Essa não identificação das instituições pelos nomes durante a análise parecia evitar o 

que poderia vir a ser um problema para a interpretação dos dados: a possibilidade de iniciar 

um julgamento de valor sobre as instituições, no sentido de começar a ver, nas opiniões dos 

alunos, em qual instituição se demonstrava, por exemplo, maior ou menor ‘grau’ de 

insatisfação. Numeradas assim, já no início das leituras, parece que houve um desligamento 

de uma formação de imagem sobre esta ou aquela faculdade (e um certo sufocamento de 

certas imagens que se iniciaram com as visitas). 

A necessidade de renomear os alunos por letras do alfabeto e números (dados às 

instituições) se deu por duas razões: facilitar a apresentação dos dados e, principalmente, 

garantir o anonimato o aos formandos na ocasião dos encontros. Além disso, ao receber cada 

questionário, após uma olhada rápida, era possível perceber que os formandos realmente 

preferiam não preencher os espaços para nomes, assim a impressão de que o anonimato seria 

mais confortável parece ter se confirmado.  

 

 

5.3.1  DADO LINGÜÍSTICO  e  DADO DA ANÁLISE 
 

Para dar o tratamento teórico aos textos dos alunos de forma que os dados empíricos 

(reproduzidos no Anexo II) sejam entendidos como objeto científico desse estudo, é 

importante levar em conta os conceitos de esquecimento (1 e 2) elaborados por Pêcheux (as 

ilusões discursivas) como procedimentos necessários para a intermediação teórica.  
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O esquecimento discursivo número um (ou “esquecimento ideológico [...] da 

instância do inconsciente...”, (Pêcheux apud Orlandi: 1999:35) se refere à ilusão discursiva a 

partir da qual se tem a impressão de que o que diz se origina em quem diz, ou seja, ocorre um 

esquecimento de que o que se diz é sempre uma retomada de sentidos pré-existentes e 

demarcados por uma determinada formação discursiva. O esquecimento discursivo número 

dois se refere à ilusão de que o que diz tem significado único podendo ser entendido 

exatamente da maneira como se quis dizer, assim ocorre um esquecimento de que o que se 

disse pode ser dito e entendido de outras formas. Essas outras formas possíveis de dizer o que 

foi dito formam aquelas que são chamadas também de “famílias parafrásticas que indicam 

que o dizer sempre podia ser outro” (Orlandi, 1999:35). Essa ilusão (“referencial” Orlandi, 

1999:35) dá a entender (tem um efeito de sentido) que pensamento, linguagem e realidade 

(mundo) estão diretamente relacionados, um fazendo referência natural aos outros, ou seja, 

aparentemente, há uma relação espontânea entre uma palavra e seu ‘respectivo’ objeto. Tais 

processos ilusório-discursivos são considerados imprescindíveis ao funcionamento da 

linguagem, sendo ‘desnaturalizados’ apenas para o desenvolvimento da análise. 

Nesses processos discursivos, os formandos podem ter imaginado que o que se 

esperava deles seriam críticas que contribuíssem na discussão sobre os problemas da 

formação do professor. Podem também, ter esperado que se buscasse escrever uma 

dissertação, talvez de um ponto de vista negativo, contendo comparações entre a sua 

faculdade e as outras. Ainda podem ter imaginado que seriam apontadas possíveis falhas 

profissionais quanto a eles, futuros professores de LE. Talvez imaginassem que a visitante 

pudesse já estar superando tais falhas, por cursar uma pós-graduação. É importante retomar 

aqui a proposta de Athayde Junior contida no quadro de indagações silenciosas (item 2.3.4 

deste relatório) que são feitas em determinadas interações.  

Essas imagens e esses discursos, integrantes da formação discursiva daquele grupo de 

pessoas unidas por certos interesses em comum, são componentes básicos das condições de 

produção dos sentidos, da significação, enfim, do processo discursivo. Considerando as 

condições histórico-ideológicas e os esquecimentos discursivos, os dados empíricos, seriam 

então vistos como os objetos teóricos. Tais condições são constitutivas, portanto, não são 

complementares, externas ou posteriores, deste fato lingüístico o qual é uma prática 

discursiva tão material quanto simbólica. Os sentidos aqui propostos para o contexto 

histórico em questão, para a imagem dos estudantes quanto à pesquisadora diante deles, 



 80 

quanto ao questionário, quanto à formação na licenciatura são alguns dos possíveis. Quanto a 

isso, com base em Veyne, Orlandi (1999:15) diz que várias perspectivas metodológicas não 

seriam ângulos de visão diferentes em relação a um mesmo objeto, mas que cada perspectiva 

olha para um objeto diferente, pois cada uma constrói seu objeto. Nesse processo de 

construção de um objeto é preciso considerar que não se trata de exercer uma liberdade 

ilimitada, mas de se vivenciar uma multiplicidade já inscrita, contendo possibilidades com as 

quais podemos nos identificar tendo a sensação de estarmos falando da mesma coisa.  

Por isso, agora o objeto será outro diferente do que são as respostas, ou seja, ele será 

uma determinada interpretação minha produzida na limitação das formações discursivas, das 

quais talvez seja possível reconhecer mais definidamente alguns discursos que se manifestam 

no contexto da licenciatura em LPI. Nesse caso, se é possível eleger alguns sentidos é porque 

esses, parecendo literais e oficiais, são ideologicamente institucionalizados como primeiros, 

literais, únicos, certos. Pelas relações ideológicas e históricas de poder, certos sentidos são 

sedimentados e ‘tornados’ naturais, o que, no entanto, não evita que outros sentidos possam e 

sejam gerados. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando alguém em determinadas situações 

apresenta uma opinião que, no entanto, não é mantida em outras situações. É possível 

observar esse fato tomando um exemplo de Uyeno (2003:299) que ao analisar discursos de 

professores em um curso de formação continuada constatou uma diferença entre os dizeres 

dos alunos em duas situações, uma ocorrendo na formalidade sala de aula e nos questionários 

do curso e outra ocorrendo informalmente fora da aula, nos intervalos do curso. Nas 

situações em sala de aula os alunos demonstravam uma “submissão irrestrita à verdade 

trazida pelas teorias veiculadas nos cursos de formação”, porém, nos intervalos, entre 

colegas, refutavam “a relevância das teorias aprendidas”. 

A seguir será proposta uma interpretação com base em todas essas considerações, 

interpretação tida aqui como sendo tão relativamente provisória quanto inevitavelmente 

incompleta dada sua  motivação inconsciente e ideológica. 
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5.3.2 INSUFICIENTE, SUFICIENTE, EXCELENTE. 
  

Dos setenta e um formandos que responderam a pergunta, um grupo de vinte e cinco 

(35% da população total) considerou sua formação relativa aos conhecimentos teóricos sobre 

aprendizagem de LE como insuficiente. Para verificar essa interpretação são retomados 

trechos de alguns itens (integralmente apresentados no Anexo II) destacados no seguinte 

quadro: 

 

QUADRO 1 - Formação teórica insuficiente sobre aprendizagem de LE 

1) C1- Não muito além do que já havia aprendido... 

2) D1- ...pouco interessante/funcional... 

4) F1-  Muito precária... 

6) H1- Regular. 

7) L1- Um pouco vaga. 

9) R1- ...foram despejadas umas sobre as outras... 

10) S1- ...poderia ser mais aprofundado.  

11) T1- ...não tenho... 

12) U1- Pouco acrescentou... 

15) A2- Tive uma visão superficial... 

16)E2-...habilidade[...] pouco explorada... 

22) O2- Poderia ser melhor... 

23) P2- ...o que carrego até aqui ainda não é o suficiente... 

25) R2- É fraca... 

27) B3- Regular. 

28) C3- ...não acho que adquiri uma formação teórica de qualidade.. 

29) D3- Com algumas deficiências... 

30) F3- Poderia ser melhor... 

31) G3- Fraca. 

33) I3- Não atenderam minhas expectativas... 

34) J3- ...não tenho conhecimentos suficientes sobre essas teorias. 

35) L3- Superficial. 
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48) U4- Fraca. 

49) V4- Há muito o que melhorar... 

50) Z4- Ainda tenho muito que aprender... 

================================== 

 

 

 

Outro grupo de 16 estudantes (20% da população total) considerou como suficiente a 

formação teórica tida no seu curso de LPI, mas não sem algumas restrições: 

 

QUADRO 2.  Formação teórica suficiente sobre a aprendizagem de LE .  

3) E1- ...preparada para continuar a construção dessa aprendizagem.. 

8) Q1- ..a formação teórica está a contento, porém, a prática pode me colocar em situações 

imprevisíveis... 

13) V1- ...Quando se estuda a lingüística, sua histórica, seus teóricos ou o [...] bilingüismo já tem 

um parâmetro [...] para a aquisição da LE. 

14) X1-...vi ao longo do curso várias teorias[...] mesmo as piores possuem algo que se 

aproveite.... 

17) I2- Adquiri o possível de conhecimentos[...] sabendo que devo buscar ainda mais.... 

20) M2- ...a prática vem da vivência de sala de aula. 

24) Q2- A formação poderia ser muito mais rica[...]. Mas tivemos boa formação... 

26) A3- Eu não aprendi muito, ou melhor, aprendi muito... 

32) H3- Apesar de ter tido um bom enfoque[...]algumas disciplinas mais especificas ainda  

seriam bem vindas. 

36) B4- Estudamos teorias das quais tentamos tirar algum proveito.. 

37) G4- Boa,  mas[...] muitas se perdem. 

40) L4- ...minha formação teórica é suficiente, não aprofundada. 

41) M4- Possuo conhecimentos básicos... 

44) Q4- ...foi boa, mas esse “campo” precisa ser mais estudado por mim. 

45) R4-...aprendemos o necessário, com o tempo e a prática vamos aperfeiçoando ... 
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47) T4- A base dessas teorias foi discutida, entretanto, o domínio do conteúdo depende de sua 

utilização real... 

================================== 

 

 

 

Finalmente, um grupo de nove formandos (15% da população total) demonstrou 

grande satisfação com a formação teórica sobre teorias de aprendizagem de LE, fato 

verificável nos recortes apresentados no quadro 3: 

 

QUADRO 3. Formação teórica excelente sobre a aprendizagem de LE 

5)   G1- Sólida ... 

18) J2- Me ajudou a entender sobre a aquisição de LE. 

19) L2- Temos professores ótimos, que se preocupam em repassar todo o tipo de conhecimentos 

necessários.... 

21) N2- Boas.. . 

38) H4- Foi ótima... 

39) J4- ...tenho uma boa bagagem sobre isso. 

42) O4- As teorias de aquisição em L2 foram estudadas profundamente... 

43) P4- Muito boa. 

46) S4 –Todas  as teorias de aquisição/aprendizagem de L2 nos foram ensinadas... 

================================== 

 

 

 

5.3.3   A QUESTÃO DA INSUFICIÊNCIA  
 

Destacando de início as avaliações que apontaram para a insuficiência da formação 

em questão, observa-se que os formandos buscaram analisar as causas da insuficiência e 

ainda debater sobre possíveis soluções, como se comprova na reacomodação dos dados feitas 

nas tabelas a seguir apresentadas:  
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a) alguns formandos consideraram importante apontar os problemas tidos como causadores 

dos prejuízos na formação em questão, os quais são aqui classificados como sendo de 

natureza pedagógico-didática, a saber, a superficialidade na apresentação das teorias que 

tratam da aprendizagem de LE: 

 

QUADRO 4. Problemas pedagógico-didáticos na formação teórica.  

7) L1- Um pouco vaga.. 

9) R1- ...despejadas umas sobre as outras sem muita demonstração na prática... 

10) S1- ...poderia ser mais aprofundado.. 

15) A2- ...visão superficial... 

16) E2- ...habilidade pouco explorada durante o curso. 

22) O2- Poderia ser melhor se fosse mais trabalhado durante o curso. 

23) P2- ...A formação universitária que nos foi oferecida deveria voltar seu foco exatamente para 

a “formação de professores de língua estrangeira”. 

24) Q2- ...períodos “desperdiçados” sem um estudo, professor adequado de lingüística  

25) R2- ...o tempo é pouco para muito conteúdo... 

28) C3- ...o curso poderia ter oferecido muito mais informações... 

30) F3- ..não houve uma seqüência lógica de tópicos trabalhados em sala de aula . 

31)  G3- Muito pouco explicado sobre o assunto. 

32) H3-...algumas disciplinas mais específicas seriam bem vindas... 

33) I3- Não atenderam minhas expectativas que seriam conhecer a teoria e reconhecê-la na 

prática. 

34) J3- Poderiam ter sido melhor aplicadas... 

35) L3- Superficial [...]a instituição me ofereceu [...] apenas migalhas nesse assunto. 

40) L4-...formação teórica.[...] não aprofundada. 

================================== 
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b) alguns formandos apontaram o problema de articulação inadequada entre teoria e prática 

como a causa das falhas na formação teórica relativa à aprendizagem de LE, pela falta de 

subsídios para a prática de ensino. Outros deram a entender que a prática pode não ser 

necessariamente motivada pela teoria: 

 

QUADRO 5.  Problemas na relação teoria/prática.  

8) Q1- ..a formação teórica está a contento, porém, a prática pode me colocar em 

situações imprevisíveis... 

9) R1- Na verdade foram despejadas umas sobre as outras sem muita demonstração de 

como funcionariam na pratica. 

25) R2-...poderíamos trabalhar teoria e prática, mas o tempo é pouco para muito 

conteúdo... 

33) I3- Falou-se muito[...]mas na prática (salas de aula) não reconheci... 

34) J3- Poderiam ter sido melhor aplicadas... 

================================== 

 

 

 

c) alguns formandos sugeriram a busca pela continuidade da formação teórica após o término 

da licenciatura: 

 

QUADRO 6.  Melhoria da formação teórica.  

3)   E1- Acredito estar preparada para continuar a construção dessa aprendizagem. 

15) A2- ...sei onde me aprofundar quando for necessário. 

23) P2- ... minha bagagem precisa ser aprimorada... 

26) A3- ...preciso aperfeiçoar... 

44) Q4- ...esse “campo” precisa ser mais estudado por mim, ao longo de minha 

carreira, quando outros teóricos forem apresentando suas idéias. 

45) S4- ...com o tempo e a prática vamos aperfeiçoando e testando sua eficácia. 

================================== 
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d) alguns formandos deram a entender que o aproveitamento das teorias de aprendizagem de 

LE apresentadas no curso de LPI não estava completamente descartado: 

 

QUADRO 7. Insuficiência, mas não total. 

9) R1- ...Todas têm algo de útil... 

14) X1- ...mesmo as piores possuem algo que se aproveite... 

36) B4-...teorias das quais tentamos tirar algum proveito.  

================================== 

 

 

 

5.3.4 FORMAÇÃO TEÓRICA SUFICIENTE 

 

Dos pareceres que apontam para a formação teórica de aprendizagem de LE como 

suficiente, observa-se que: 

 

a) a qualidade de “suficiente” da formação teórica seria uma questão em suspenso, ou seja, 

havia sido interessante, mas ainda assim prepararia pouco para a prática de ensino devendo 

ser retomada e continuada ao longo da carreira: 

 

QUADRO 8. Compromisso em continuar formação teórica específica.  

3) E1- ...preparada para continuar a construção dessa aprendizagem.. 

17) I2- Adquiri o possível de conhecimentos[...] sabendo que devo buscar ainda mais.... 

24) Q2- A formação poderia ser muito mais rica[...]. Mas tivemos boa formação... 

32) H3- Apesar de ter tido um bom enfoque[...]algumas disciplinas mais especificas  

ainda  seriam bem vindas. 

40) L4- ...minha formação teórica é suficiente, não aprofundada. 

44) Q4- ...foi boa, mas esse “campo” precisa ser mais estudado por mim. 

45) R4-...aprendemos o necessário, com o tempo e a prática vamos aperfeiçoando ... 

================================== 
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b) a formação havia sido suficiente, mas que o seu alcance seria, de forma perfeitamente 

natural, limitado, já que apenas a prática ensinaria: 

 

QUADRO 9. Limitação da formação teórica acadêmica.  

8) Q1- ..a formação teórica está a contento, porém, a prática pode me colocar em 

situações imprevisíveis... 

20) M2- ...a prática vem da vivência de sala de aula. 

37) G4-   Boa,  mas [...] muitas se perdem. 

45) R4-...aprendemos o necessário, com o tempo e a prática vamos aperfeiçoando ... 

47) T4- A base dessas teorias foi discutida, entretanto, o domínio do conteúdo e  depende  

de sua utilização real... 

================================== 

 

 

 

5.3.5 FORMAÇÃO TEÓRICA EXCELENTE 

 

Dos pareceres que apontam para a formação teórica de aprendizagem de LE como 

excelente, observa-se que:  

 

a) a formação teórica específica resultou excelente por causa do ótimo repasse da teoria 

enquanto o conteúdo do repasse (as teorias) foi visto como um objeto transferível: 

 

QUADRO 10. Ótimo repasse de teorias. 

19) L2- temos professores ótimos, que se preocupam em repassar todo o tipo de 

conhecimentos [...] inclusive sobre aquisição/aprendizagem de segunda língua.   

38) H4- ...As aulas de prática de ensino foram  completas nesse sentido. 

39) J4- Minha professora repassou muito bem os conhecimentos sobre aquisição de 

língua estrangeira... 

46) S4- Todas as teorias de aquisição/aprendizagem de L2 nos foram ensinadas... 

================================== 
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b) parte dos formandos bastante satisfeitos com a formação teórica sobre LE declarou estar 

profundamente ciente de todas as teorias sobre aprendizagem de LE, acreditando 

aparentemente na possibilidade e necessidade de completude de saber e de ter absoluta 

consciência no aprendizado: 

 

QUADRO 11. Conhecimento completo das teorias.   

5) G1- Sólida... 

19) L2- ...todo o tipo de conhecimentos necessários para a nossa formação... 

38) H4- ...aulas [...] completas... 

42) O4- ...teorias estudadas profundamente durante os 4 anos [...] estou ciente delas. 

46) S4- ...todas as teorias nos forma ensinadas[...] tenho conhecimento[...] de todas. 

================================== 

 

 

 

5.3.6 ALGUNS CASOS ISOLADOS  

Algumas opiniões demonstraram certos interesses relativamente incomuns nos 

discursos mais divulgados no espaço da licenciatura, a saber: 

 

c) Na opinião de um dos formandos, sua FTE só era suficiente porque seus esforços foram 

além do que foi ensinado no curso de licenciatura, conforme se vê no item que se segue: 5) 

G1- Sólida, pois não me limitei somente às aulas em sala, buscando leituras e estudo 

paralelos. Observa-se neste caso isolado que a formação teórica foi analisada como sendo 

mais do que um objeto facilmente manipulável a ser transferido sem dificuldades pelo 

professor e a ser recebido sem conflitos pelo aluno, mas sim um conhecimento a ser 

construído também de outras maneiras e em outros espaços de saber. 

 

d) Na opinião de outro formando, a formação teórica sobre aprendizagem de LE não tem 

relação direta com a prática de ensino, tendo mais relação com a ampliação de seu 

entendimento sobre o fenômeno de aprendizagem de uma LE, como se vê no item a seguir: 

18) J2- Me ajudou a entender sobre a aquisição de língua estrangeira. Observa-se neste 

outro caso isolado que a relação teoria/prática pode não ser algo tão direto, tão ‘aplicativo’,  
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já que para ele a teoria pareceu ter um papel não absolutizado  (ajudou a entender), não 

sendo diretamente decisiva em relação ao ensino da LE, a ponto de ser possível dizer que ela 

foi posta quase que no mesmo patamar em que se encontram, por exemplo, os conceitos de 

crença, de opinião, de intuição, ou seja, do embasamento não acadêmico por excelência. 

 

 

5.4 OPINIÕES SOBRE QUESTÕES NÃO MENCIONADAS NA PERGUNTA 

 

Como se verá a seguir, alguns formandos acabaram por tematizar uma questão que se 

distanciava da pergunta sobre a formação teórica universitária relativa às teorias de 

aquisição/aprendizagem de segunda língua (L2)/língua estrangeira (LE). A preocupação 

divergente acabou por se voltar para o próprio aprendizado da LE na licenciatura de LPI. 

Tal tematização inesperada deu a entender que uma questão de vital importância para 

os sujeitos da pesquisa não havia sido mencionada no questionário elaborado justamente por 

alguém que se dizia interessada nas questões mais sérias referentes ao universo observado. 

Foi como se não devessem deixar passar a oportunidade de debater um ponto aparentemente 

pouco questionado por aqueles que teorizam profissionalmente neste espaço, ou seja, ‘como 

ensinar uma LE sem tê-la aprendido minimamente?’ É verdade que essa é uma realidade bem 

conhecida dos licenciandos (e não de forma isolada), mas a preocupação não parece ser 

partilhada por mais ninguém além daqueles diretamente envolvidos. Nas bibliografias 

trabalhadas, por exemplo, tal preocupação não é vista e revista como são outras questões. No 

entanto, ela é crucial. 

No caso destas respostas parece ter havido, muito provavelmente sem que 

percebessem, uma espécie de chamada de atenção: estaríamos divagando, quando 

deveríamos estar debatendo assuntos graves. Em outras palavras, se houve uma época em 

que capacitação técnica estava acima de tudo (embora atualmente esse ‘tecnicismo’ não seja 

bem visto), agora nem isso estaríamos priorizando. Imagine então se poderíamos alçar vôos 

teóricos6. 

������������������������������ ��������

6 Registro aqui o comentário interessante feito pela professora Telma Gimenez: as opiniões aparentemente 
desviadas estariam, na verdade, dizendo que a formação teórica universitária sobre aprendizagem de LE afinal 
não havia contribuído nem mesmo para a necessária aprendizagem da LE por parte dos próprios formandos. 
Assim, talvez tenham usado o seguinte raciocínio (sem explicitá-lo por completo): ‘não aprendi a LE na 
licenciatura’ porque as próprias teorias de aprendizagem empregadas pelos formadores ao ensinarem LE na 
licenciatura não se prestaram para tal finalidade.     
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5.4.1 PREOCUPAÇÃO COM A PROFICIÊNCIA NA LÍNGUA INGLESA  

 

A partir das respostas de certa forma ‘desviantes’, foram feitas as seguintes 

classificações:  

 

a) Pelas respostas de vinte formandos entendeu-se que se referiam à sua própria 

aprendizagem da língua inglesa durante o curso de LPI (e não aos conhecimentos sobre 

teorias de aprendizagens de LE ou outros temas):  

 

QUADRO 12.  Aprendizagem da LE na licenciatura.  

51) A1- ...Não possuo afinidade emocional com a língua. 

52) B1-...faço inglês em escola de idiomas 

53) J1- ...entrei na universidade acreditando que aprenderia uma 2º língua 

54) M1- Para o ensino bem, para a comunicação nem tanto. 

55) N1- o Inglês para mim foi uma imposição... 

56) P1- ...fui dispensada das aulas de Inglês. 

57) B2- ...já comecei o curso na faculdade tendo uma ótima noção da língua. 

58) C2- O domínio que tenho da língua inglesa...  

60) F2- ...continuar a caminhada na aquisição da língua inglesa.  

61) G2- A parte da oralidade encontro bastante dificuldade... 

62) .H2- ...tudo o que eu sei trouxe comigo dos cursinhos e professores particulares... 

63) S2- ...estudar a língua... 

64) M3- ...a professora da inglês [...] nos cobra bastante... 

65) A4- Não basta somente as aulas do curso para se aprender/adquirir uma LE 

66) D4- ...para sair falando inglês da faculdade. 

67) E4- ...mais tempo para a disciplina de Língua Inglesa... 

68) I4- ...o ensino de LE deixou muito a desejar. 

69) K4- ...aprendi [...] inglês em escola de línguas. 

70) N4- ...domínio em uma segunda língua 

================================== 
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b) tematizando o seu próprio aprendizado da LE no decorrer da licenciatura, avaliaram tal 

conhecimento como precário:  

 

QUADRO 13. Conhecimento insuficiente sobre a LE.  

51) A1- Deficiente...apresento desempenho medíocre. 

52) B1- Um pouco deficiente... 

53) J1- ...entrei na universidade acreditando que aprenderia uma 2º língua, que conseguiria pelo 

menos falar fluentemente e isso não aconteceu de fato. 

61) G2- A parte da oralidade encontro bastante dificuldade... 

62) H2- Na faculdade aprendi pouco...  

65) A4- Insuficiente... 

66) D4- ...insuficiente... 

68) I4- ... deixou muito a desejar. 

69) K4- Muito deficiente... 

70) N4- ...somente na faculdade não é possível formar pessoas com domínio em uma 

Segunda língua 

71) X4- Ficou muito a desejar... 

================================== 

 

 

 

c) Aqueles que, tematizando o aprendizado da LE na licenciatura, demonstraram satisfação 

com seu conhecimento da LE, fizeram questão de esclarecer que o aprendizado se deu 

através de cursos de idiomas, fora da faculdade, dada a impossibilidade de aprender a LE no 

curso de LPI. Os que demonstraram insatisfação com esse conhecimento também veiculam a 

certeza de que precisariam aprender a LE fora da licenciatura: 
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QUADRO 14.  Impossibilidade de aprendizado da LE no curso de LPI 

52) B1-  [conhecimento da LE um] pouco deficiente...Por esse motivo faço inglês em 

escola de idiomas. 

57) B2- [conhecimento da LE em]...nível bom, pois já comecei o curso na faculdade 

tendo uma ótima noção da língua. 

58) C2- [o conhecimento da LE]foi aprimorado  aqui na faculdade.  A aquisição 

aconteceu extra-classe. Eu não acredito que se aprenda inglês durante o curso superior. 

62) H2-  [quanto à LE na] faculdade aprendi pouco, tudo o que eu sei trouxe comigo 

dos cursinhos e professores particulares ao longo dos anos. Acho que o processo falha 

muito, quem, por exemplo, entrou aqui sem saber nada sobre LE sai sem ainda 

saber nada. 

65) A4- [conhecimento da LE] Insuficiente. Não basta somente as aulas do curso para 

se aprender/adquirir uma língua estrangeira. Tem que se buscar o aperfeiçoamento 

através de cursos fora da faculdade. 

66) D4- [quanto à LE] Aulas muito boas mas devo abrir um parêntese...precisa-se  

de aulas extra-classe para um aprendizado mais eficaz, para sair falando inglês  

da faculdade. 

69) K4- [conhecimento da LE] Muito deficiente, aprendi a língua (inglês) em uma  

escola de línguas. 

================================== 
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5.5  CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 
 

Nesse capítulo foi apresentado o corpus da pesquisa composto pelas respostas dos 

formandos à pergunta (12) do questionário, recorte da análise: como você analisa sua 

formação teórica universitária relativa às teorias de aquisição/aprendizagem de 

segunda língua (L2)/língua estrangeira (LE)?,  

Buscou-se mostrar as avaliações que os formandos de licenciaturas em LPI 

consultados fariam sobre conhecimento teórico-científico. 

As análises começaram depois de várias leituras que indicaram a necessidade de se 

organizar agrupamentos com os fragmentos das respostas, tendo em vista sua força de 

expressão, a saber, um grupo das respostas que na superfície lingüística respondiam à 

pergunta sobre a formação teórica relativa a teorias de aprendizagem de LE e outro grupo das 

respostas que ‘destoavam’ da pergunta e tratavam do aprendizado da língua inglesa no curso 

de LPI, por parte dos próprios formandos. 

Foi relatada ainda a necessidade surgida no decorrer da análise de classificar dentro 

do grupo 1 as avaliações sobre a formação em questão como: a) insuficiente; b) suficiente e 

c) excelente. Também quanto ao grupo 2, julgou-se necessária uma classificação sobre a 

compreensão apresentada por uma parte dos formandos. 

 

Quanto à classificação dos dados do grupo 1, foi observado o seguinte: 

 

a) ao avaliarem a formação teórica sobre aprendizagem de LE como insuficiente os 

formandos apontaram para problemas em relação aos seguintes pontos: 

1) superficialidade na apresentação das teorias que tratam da aprendizagem de LE;  

2) articulação inadequada entre teoria e prática;  

3) necessidade de retomar a formação teórica após o término da licenciatura;  

4) busca por desenvolver um esforço para não desconsiderar totalmente a possibilidade de 

aproveitamento das teorias de aprendizagem de LE vistas no curso de LPI; 
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b) ao avaliarem a formação teórica de aprendizagem de LE como suficiente, os formandos 

destacaram os seguintes pontos: 

1) a suficiência da formação não seria vista como definitiva, devendo ser retomada ao longo 

da carreira;  

2) o alcance da formação teórica da licenciatura seria sempre menor do que o saber resultante 

prática;  

 

 

c) ao avaliarem a formação teórica de aprendizagem de LE como excelente, os formandos 

afirmaram que: 

1) houve ótimo repasse de teoria no decorrer do curso de licenciatura;  

2) se encontravam totalmente cientes de todas as teorias sobre aprendizagem de LE. 

 

 

Quanto à classificação dos dados do grupo 2,  foi observado que: 

 

a) ao avaliarem o seu próprio aprendizado da LE, os formandos apontaram para a 

precariedade no conhecimento da LE desenvolvido na licenciatura, afirmando que para 

aprender a LE seria preciso procurar outros espaços.  

 

Como conclusão deste capítulo, entendo que, na formação discursiva dos sujeitos 

pesquisados, ou seja, no imaginário da licenciatura em questão, a formação teórica quanto à 

aprendizagem de LE é motivo de questionamentos importantes.  

Eu diria aqui, na busca por sintetizar esse entrecruzamento interdiscursivo de 

professores e alunos, que tais questionamentos extrapolariam o ‘nível aceitável’ de dúvida e 

de reflexão profissional. Eu chegaria a classificar tal nível como angustiante, ultrapassando 

os patamares profícuos de indagação, ou seja, necessários e imprescindíveis ao espírito de 

pesquisa.  

Esse é um momento em que corro um grande risco: o de ler nas seqüências 

lingüísticas dos formandos consultados justamente as mesmas angústias minhas e de meus 

colegas de licenciatura. Antes mesmo de interpretar conforme impressões da minha vivência, 

já ao elaborar o próprio questionário, quem sabe já tenha elaborado um instrumento de coleta 
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que tenha induzido de alguma forma a produção dos dados de análise, um instrumento e 

coleta já ‘contaminado’ pelas minhas próprias crenças. Contudo, pergunto a mim mesma: tal 

risco poderia ser evitado? Gostaria de tentar diminuir a gravidade desse risco me predispondo 

a praticar uma flexibilidade de espírito muito mais sonhada do que provável. 

No Capítulo seguinte, das Considerações Finais, será feito um apanhado das idéias 

desenvolvidas neste relatório, assim como serão apresentadas conclusões resultantes da 

pesquisa como um todo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

No planejamento e encaminhamento dessa pesquisa dois objetivos deram o rumo: um 

era o de conhecer melhor (ou iniciar uma história de conhecer melhor) a realidade de parte 

dos estudantes de LPI do Paraná; o outro era o de conhecer um aspecto bem delimitado da 

formação desses estudantes, no caso, suas perspectivas sobre a dimensão teórica da 

aprendizagem de LE e as origens de tais perspectivas. 

Acredito hoje que o que efetivamente ocorreu foi uma aproximação importante dos 

contextos e perspectivas do público alvo e também o aprofundamento do conhecimento 

teórico através das leituras desenvolvidas. Como conseqüência mais ‘observável’ ou 

perceptível, acredito ter chegado a algumas conclusões (reflexões, eu diria) que prefiro 

classificar como estímulos para a continuidade da prática de questionamento profissional, 

discutidas a seguir..  

Primeiramente, notei na formação discursiva observada um tom predominante em que 

o lugar do formando é o da capacitação profissional inicial inadequada a ser resolvida por 

sua conta e risco tanto na incerteza da possibilidade de formação continuada (suposta fonte 

de novas teorias solucionadoras, elaboradas pelos eruditos) quanto ao longo da prática de 

ensino.  

Também observei nas avaliações dos formandos consultados que a divulgação do 

conhecimento teórico deveria caber ao professor de LPI, um repassador das teorias extraídas 

dos estudos dos teóricos, cabendo ao formando a absorção adequada de forma que as teorias 

sirvam para a aplicação eficiente na sala de aula. Disso concluí que entendiam a teoria como 

uma ‘verdade’ que, sendo bem apropriada e bem aplicada, resultaria em satisfação, ou seja, 

entendi pelas opiniões expressadas pelos formandos consultados que a insatisfação já 

rotineira da prática nos ensinos fundamental e médio ocorreria principalmente pela 

aplicação inadequada da teoria,a qual já havia sido inadequadamente apreendida pelo 

licenciando. 

Concluí ainda através dos discursos analisados que o que se espera da teoria e do 

professor que a ensina é que expliquem e solucionem realidades, o que me levou a entender 

que o trabalho de repasse teórico parece ser “tomado como algo sacralizado” enquanto a 
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teoria parece ser vista “como solucionadora para os problemas da prática” (Bertoldo, 

2003:179).  

Verifiquei também que os formandos consultados acreditavam que na 

impossibilidade de aplicação da teoria no ensino de LE na sala de aula da escola pública 

como sendo conseqüência de fatores como a incapacidade do professor em repassar a teoria 

competentemente, falha de aprendizado da parte do formando, falta de articulação 

adequada entre teoria e prática, inadequação de uma teoria às condições locais, problemas 

no curso e/ou na instituição. Apenas um formando, dentre os consultados, sugeriu que a 

própria natureza da teoria no âmbito educacional não permitiria aplicação imediata, o que 

me pereceu interessante tanto por destoar do raciocínio predominante como por apontar para 

a natureza diferente da teorização no terreno educacional. A ‘própria natureza da teoria no 

âmbito educacional ’ mencionada nessa resposta talvez se referisse comparativamente a uma 

outra natureza mais ‘exata’ de teorizações em outras áreas nas quais seria possível uma maior 

precisão e controle do objeto de estudo, consequentemente maior precisão na descoberta e 

aplicação de procedimentos que interferissem positivamente na realidade estudada. No 

entanto, tal forma mais precisa de interferência na realidade concreta já não seria possível no 

que se refere ao âmbito da educação. 

Com tais conclusões em mente, acredito que a frustração no que se refere à formação 

teórica acaba tomando proporções respeitáveis, pois, aparentemente, mesmo os mais 

otimistas dos formandos consultados demonstraram se esforçar para manter seu otimismo em 

dia. 

Como síntese de tais conclusões, creio que seja possível postular a existência de um 

determinado efeito discursivo, a saber, o da descrença profissional. Tal efeito de descrença 

profissional resultante dos dizeres que retomam e atualizam os discursos de quem forma, de 

quem é formado, de quem pesquisa esse contexto, de quem escreve sobre ele, chegaria 

mesmo a extrapolar as formações discursivas acadêmicas já que pode ser notado nas falas de 

outros grupos sociais7.  

Pereira (2000:54) sintetizando em um parecer os estudos de vários autores afirma que 

a situação dos “cursos de licenciatura é insustentável. Parece existir também em relação às 

licenciaturas um sentimento generalizado de que as coisas ali não mudam e de que os 

������������������������������ ��������
7 Tenho ‘colecionado’ ultimamente artigos de revistas ‘semanais’, de revistas ‘da educação’, de jornais diários 
etc nos quais aparecem análises e opinioes sobre o fazer de professores, em geral, emitidas por quem não é 
professor na escola pública nos níveis fundamental e médio.  
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problemas que hoje discutimos são praticamente os mesmos desde sua criação”.   Tal dizer 

pode ser reconhecido como recorrente no que se refere aos discursos dos formandos 

consultados, embora, não se possa correr o risco de afirmar que esse seja um dizer recorrente 

em outros cursos de licenciatura de LPI.  

Do estudo de Andrade (2000:55, 56), já mencionado no item 4.3.3 desta dissertação, 

retiro a seguinte constatação feita neste caso a partir de pesquisa desenvolvida diretamente 

com alunos de um determinado curso de Letras paranaense (não observado no meu estudo), 

local de trabalho dessa professora: 

 

 

“a maioria (80%) afirmou estar bastante descontente com o curso de Letras 
[.] Sintetizando os comentários dos futuros professores em relação ao curso 
de Letras percebemos que a insatisfação dos futuros professores é em 
relação ao despreparo dos professores e à estrutura do curso...”. 

 

 

A questão da frustração do licenciando é, portanto, muito marcada. Nesse sentido,  

Cunha (2001:12), defendendo o aprofundamento da reflexão acerca de questões relativas ao 

sentimento de bem-estar profissional do professor, cita o seguinte parecer de Giroux (1994):  

 

 

“a construção de uma nova alternativa pedagógica pressupõe uma 
preocupação primordial por compreender como a produção de significados 
se encontra vinculada a processos emocionais e à produção de prazer [...] é 
imprescindível que os professores incorporem em suas pedagogias uma 
compreensão teórica do modo em que a produção de significados e de 
prazer se convertem em elementos mutuamente constitutivos de como são 
os alunos, de como vêem a si mesmos e como constroem uma visão 
pessoal de futuro.”   

 

 

 

Além de desejar ressaltar a recorrência da expressão cristalizada de desmotivação ou 

desvalorização profissional, creio ser importante destacar o que concluí se tratar da noção 

pouco problematizada da formação teórica nos discursos observados, ou seja, a forma como 

são retomadas com freqüência considerável as posições de professor repassador de teoria e 

de aluno recebedor de teoria nesses discursos largamente difundidos. Assim, apesar das 
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críticas, ainda se espera do professor um profundo conhecimento conjugado à habilidade 

perfeita de repassá-lo, enquanto que do aluno se espera receptividade e capacidade de 

aprendizagem idealizada.  Na visão de Uyeno (2003:302) o que está em jogo nesses casos é a 

visão de “teoria como objeto apropriável, portável e passível de distribuição àqueles a quem 

cabe apenas executar o trabalho”. Nesse sentido é que acredito que predomine a prática de 

problematização insuficiente sobre o papel da teorização nas licenciaturas em questão.   

Entretanto, não só o que considerei adequado classificar como descrença profissional 

e como problematização insuficiente da teoria parecem ser os pontos mais relevantes dentre 

os temas a destacar nesse momento final. Além destas questões merece destaque também a 

própria questão do discurso, no sentido em que foi discutido no decorrer desse estudo, 

através da qual as noções de língua e de linguagem também se caracterizam de forma 

peculiar. Nesse caso, a própria noção de língua formulada pelo estruturalismo da lingüística 

saussuriana foi o que motivou parcialmente o surgimento da noção de discurso. A descrição 

de Hall (1999:40) sobre o que Saussure defendia resume bem tal noção de língua: 

 

 

“Saussure argumentava que nós não somos, em nenhum sentido, os 
‘autores’ das afirmações que fazemos ou dos significados que expressamos 
na língua. Nós podemos utilizar a língua para produzir significados apenas 
nos posicionando no interior das regras da língua e dos sistemas de 
significado de nossa cultura. A língua é um sistema social e não um 
sistema individual. Ela preexiste a nós. Não podemos, em qualquer sentido 
simples, ser seus autores. Falar um língua não significa apenas expressar 
nossos pensamentos mais interiores e originais; significa também ativar a 
imensa gama de significados que já estão embutidos em nossa língua e em 
nossos sistemas culturais.” 

 

 

Ainda em relação à noção de discurso enfatizada neste estudo, no entanto, há mais o 

que se levar em conta, além da premissa de que a língua preexiste a nós. Neste caso outros 

aspectos próprios da discursividade são observados como, por exemplo, as “relações de 

similaridade e diferença que as palavras têm com outras palavras no interior do código da 

língua” (idem): 

 

 

O que modernos filósofos da linguagem – como Jacques Derrida, 
influenciados por Saussure e pela ‘virada lingüística’ – argumentam é que, 
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apesar de seus melhores esforços, o/a falante individual não pode, nunca, 
fixar o significado de uma forma final, incluindo o significado de sua 
identidade.  As palavras são ‘multimoduladas’. Elas sempre carregam ecos 
de outros significados que elas colocam em movimento, apesar de nossos 
melhores esforços para cerrar o significado. Nossas afirmações são 
baseadas em proposições e premissas das quais nós não temos consciência, 
mas que são, por assim dizer, conduzidas na corrente sangüínea de nossa 
língua. Tudo que dizemos tem um ‘antes’ e um ‘depois’ – uma ‘margem’ 
na qual outras pessoas podem escrever. O significado é inerentemente 
instável: ele procura o fechamento (a identidade), mas ele é constantemente 
perturbado (pela diferença). Ele está constantemente escapulindo de nós. 
Existem sempre significados suplementares sobre os quais não temos 
qualquer controle, que surgirão e subverterão nossas tentativas para criar 
mundos fixos e estáveis. (Hall, 1999:41) 

 

 

Esse entendimento de que o discurso não pode ser definitivamente cercado importa 

muito nessa consideração ‘final’, pois seria bom poder acreditar que estou nesse momento 

escrevendo em alguma das margens desses discursos da formação do professor de LE ao 

propor que a formação poderia ser preferencialmente um espaço de problematização, de 

questionamento, antes de ser um espaço de soluções teóricas e/ou práticas.  

Além dessas observações resultantes da análise dos dados, outras menos diretas 

tomaram forma. Constatei, por exemplo, que o resultado positivo num sentido geral advindo 

da oportunidade de contato com os formandos e da oportunidade de envolvimento com 

questões de pesquisa concretas além de teóricas, mereciam mais respeito do que o interesse 

em descobrir ou desvendar as falhas ‘fatais’ de formação dentro do universo pesquisado. 

Provavelmente as leituras do material de suporte teórico tenham influenciado muito no 

desenvolvimento de tal postura já que a maioria dos trabalhos lidos apresentava 

posicionamentos em defesa da natureza provisória e relativa no que se refere a conclusões de 

pesquisa, ressaltando a importância do enfoque no processo como prioritária se comparada 

com a importância do resultado, no que se refere ao âmbito da educação.  

Contudo, talvez o maior benefício deste posicionamento (menos pretensioso?) tenha 

sido o desenvolvimento da percepção de que incerteza - ou insegurança - não é exclusividade 

do universo restrito dos formandos. Também são experimentadas pelos próprios formadores 

embora talvez de forma menos desamparada e menos marcada já que a consistência e 

coerência na teorização não podem parecer abaladas. Aliás, a própria diversidade no debate 

teórico (presente, por exemplo, na literatura ‘específica’) mostra o quanto se diverge (seja 

isso produtivo ou nem tanto). É possível que esta falta de consenso demonstre justamente a 
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impossibilidade da existência de verdades e certezas, estáveis, garantidas, que pudessem ser 

adotadas sem restrições por todos os grupos interessados num determinado tópico.  

Assim, devo assumir que as incertezas do início desta pesquisa não cederam lugar 

para respostas precisas. No entanto, parece que há uma diferença qualitativa entre o 

questionamento inicial e o deste momento. O primeiro parecia tolher (embora não totalmente 

já que foi enfrentado), já o atual parece ajudar no desenvolvimento de uma atitude de 

pesquisa permanente, ainda que, de agora em diante, desvinculada do suporte universitário. 

Acredito que agora as formas de aproximação do conhecimento para mim sejam 

outras, ou seja, a experiência de pesquisa parece ter ensinado algo em relação à minha 

própria maneira de estudar, observar, pesquisar e é esperado que possa empregar essa 

descoberta subjetiva, direta ou indiretamente, em favor do aprimoramento da prática na sala 

de aula. 

Enfim, tentar trazer para a discussão pontos motivados pelas vozes de formandos foi o 

que principalmente se pretendeu nesse estudo, tentando também exercitar a forma de 

problematizar discursivamente. Com isso, espero ter conseguido olhar para as licenciaturas 

de LPI  

 

 

“como espaços envolvidos em questões de poder e controle, nos quais os 
saberes ensinados e aprendidos, a metodologia adotada, as práticas de 
linguagem, as relações sociais estabelecidas e os valores veiculados são 
instrumentos efetivos na difusão e na aceitação de formas particulares de 
vida social” (Moreira, 2001:13). 
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ANEXOS 

Anexo I 

Questionário 

 

1)Nome 

2)Data de Nascimento: 

3) Curso/Instituição:              Série/Ano:                   Estuda e Trabalha? 

4) Por quais razões você optou por cursar Letras-Inglês?  

5) De quantas horas para estudo, além das horas em sala de aula, você dispõe na semana?  

6) Quais outras atividades exerce(u) no seu curso (iniciação cientifica, extensão, monitoria, estágio, etc)? 

7) Como você descreve seu curso, neste momento? 

8) Se pudesse, atualmente, o que modificaria no seu curso? 

9) O que você gostaria de ressaltar como positivo no seu curso?  

10) Nesse ponto de sua formação universitária, quais são suas incertezas  e suas certezas?  

11) Para você, o que exatamente vem a ser o aprendizado de língua estrangeira? 

12) Como você analisa sua formação teórica universitária relativa às teorias de aquisição/aprendizagem de 

segunda língua(L2)/língua estrangeira(LE)?  

13) Há teorias(s) e/ou métodos com o(s) qual(quais) mais se identifica? Por quê? 

14) Haveria aqueles com os quais você discordaria? Por quê? 

15) Para você, quais os fatores que mais influenciam no aprendizado e/ou aquisição de L2/ LE? 

16) Quais os autores, pesquisadores ou teóricos mais interessantes da área de L2/LE, ao seu ver? 

17) Quais seriam outras maneiras de (além das que vivenciou no seu curso) de tomar conhecimento sobre 

as teorias de aquisição de LE, no decorrer de um curso de Letras? 

18) O que significa para você o conhecimento de teorias de aprendizagem de LE na formação do professor 

de LE? 

19) O que você considera muito importante na prática de ensinar uma língua estrangeira? 

20) Há mais importância em conhecer as teorias que explicam a aprendizagem ou em enfatizar a prática de 

ensino durante o curso de Letras? Numa balança de dois pratos, qual pesaria mais (teria mais 

importância)? 

21) Como você vê o desenvolvimento da pesquisa na área de ensino de L2/LE, no Brasil? 

22) Como você avalia o ensino de LE nas escolas públicas da sua região do Estado? 

23) Como contribuição final, sugira alguma prática, leitura ou outra alternativa que possa colaborar para 

uma análise dos cursos de formação. Caso tenha alguma idéia interessante para melhorar este questionário 

ou mesmo a pesquisa, por favor, não deixe de registrar aqui. Obrigada pela sua participação!  



 107 

Anexo II 

Reprodução integral das respostas dos formandos à pergunta: como você analisa sua 

formação teórica universitária relativa às teorias de aquisição/aprendizagem de segunda 

língua (L2)/língua estrangeira (LE)? 

Respostas: 

Instituição 1 (23 formandos presentes) 

1) C1- Não muito além do que já havia aprendido. 

2) D1- Exaustiva, mas pouco interessante/funcional 

3) E1- Acredito estar preparada para continuar a construção dessa aprendizagem. 

4) F1- Muito precária, justamente pela questão de ser dupla licenciatura. 

5) G1- Sólida, pois não me limitei somente às aulas em sala, buscando leituras e estudo 

paralelos. 

6) H1- Regular 

7) L1- Um pouco vaga. 

8) Q1- Penso que a formação teórica está a contento, porém, a prática do ensino pode me 

colocar em situações imprevisíveis onde terei de ser criativo. 

9) R1- Na verdade foram despejadas umas sobre as outras sem muita demonstração de como 

funcionariam na prática. Todas têm algo de útil e ao professor cabe saber aplicá-las de acordo 

com o momento e as necessidades dos alunos. 

10) S1- Acho que poderia ser mais aprofundado. 

11) T1- Não analiso pois não tenho. É uma piada. 

12) U1- Pouco acrescentou no que eu já sabia. 

13) V1- Acredito que quando se estuda a lingüística, sua história, seus teóricos ou o estudo 

do bilingüismo  você já tem um parâmetro importante para estar estudando a aquisição da 

LE. 

14) X1- Vi ao longo do curso várias teorias (definições, conceitos, concepções), mesmo as 

piores possuem algo que se aproveite, porém algumas destacando-se de outras com formas 

que atingem um melhor aproveitamento, sendo mais interativas, mais reais. 
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Instituição 2 (18 formandos presentes) 

 

15) A2- Tive uma visão superficial, mas sei onde me aprofundar quando for necessário. 

16) E2- Boas, apesar dessa habilidade ter sido pouco explorada durante o curso. 

17) I2- Adquiri o possível de conhecimentos, repassado pelos professores, sabendo que devo 

buscar ainda mais depois que terminar a faculdade. 

18) J2- Me ajudou a entender sobre a aquisição de língua estrangeira. 

19) L2- Temos professores ótimos, que se preocupam em repassar todo o tipo de 

conhecimentos necessário para a nossa formação inclusive sobre a aquisição/aprendizagem 

de segunda língua. 

20) M2- Comprovei que a prática vem da vivência de sala de aula, deve ser inovadora, 

instigante. 

21) N2- Boas, estamos aprendendo agora. 

22) O2- Poderia ser melhor se fosse mais trabalhado durante o curso. 

23) P2- Acredito que minha bagagem precisa ser aprimorada, pois o que carrego até aqui 

ainda não é o suficiente para minha vida docente. A formação universitária que nos foi 

oferecida deveria voltar seu foco exatamente para a “formação de professores de língua 

estrangeira”. 

24) Q2- A formação poderia ser muito mais rica não fossem alguns períodos “desperdiçados” 

sem um estudo, professor adequado de lingüística. Mas tivemos boa formação e 

conhecimento de teorias da aquisição/aprendizagem de línguas 1 e 2. 

25) R2- É fraca porque poderíamos trabalhar teoria e prática, mas o tempo é pouco para 

muito conteúdo por isso não conseguimos na maioria das vezes assimilar tudo. 
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Instituição 3 (12 formandos presentes) 

26) A3- Eu não aprendi muito, ou melhor, aprendi muito, porém, preciso aperfeiçoar. 

27) B3- Regular 

28) C3- Acho que o curso poderia ter oferecido muito mais informações. Não acho que 

adquiri uma formação teórica de qualidade.  

29) D3- Com algumas deficiências por parte da universidade. 

30) F3- Poderia ser melhor se não tivesse existido tantas trocas de professores no curso, não 

houve uma seqüência lógica de tópicos trabalhados em sala de aula; e também houve alguns 

professores estagiários não muito aptos a dar aulas. 

31)  G3- Fraca. Muito pouco explicado sobre o assunto. 

32) H3- Apesar de ter tido bom enfoque para as teorias de aquisição de L2, acho que algumas 

disciplinas mais específicas ainda seriam bem vindas. 

33) I3- Não atenderam minhas expectativas que seriam conhecer a teoria e reconhecê-la  na 

prática. Falou-se muito em tradicional e Abordagem Comunicativa, mas na prática (salas de 

aula) não reconheci a Abordagem Comunicativa. 

34) J3- Poderiam ter sido melhor aplicadas, pois não tenho conhecimento suficiente  sobre 

essas teorias. 

35) L3- Superficial. Resumiria tudo a esta palavra. Sei que tenho minha parcela de culpa, 

pois poderia ter pesquisado ou estudado como autodidata o assunto. O que a instituição me 

ofereceu  foram apenas migalhas nesse assunto. Da refeição não percebi nem o cheiro. 
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Instituição 4 (24 formandos presentes) 

36) B4- Estudamos teorias das quais tentamos tirar algum proveito. 

37) G4- Boa, mas ao final do curso algumas, muitas se perdem. 

38) H4- Foi ótima. As aulas de prática de ensino foram completas nesse sentido 

39) J4-  Minha professora repassou muito bem os conhecimentos sobre aquisição de língua 

estrangeira. Acho que tenho uma boa bagagem sobre isso. 

40) L4-  Acredito que minha formação teórica é suficiente, não aprofundada. 

41) M4- Possuo conhecimentos básicos referentes às teorias de aquisição e aprendizagem da 

língua estrangeira. 

42) O4- As teorias de aquisição em L2 foram estudadas profundamente durante os 4 anos e 

acredito que estou ciente delas. 

43) P4- Muito boa. 

44) Q4- Minha formação foi boa, mas esse  “campo” precisa ser mais estudado por mim, ao 

longo de minha carreira, quando outros teóricos forem apresentando suas idéias. 

45) R4- Na faculdade aprendemos o necessário, com o tempo e a prática vamos 

aperfeiçoando e testando sua eficácia. 

46) S4- Todas as teorias de aquisição/aprendizagem de L2 nos foram ensinadas, tenho 

conhecimento a cerca de todas. 

47) T4- A base destas teorias foi discutida, entretanto, domínio do conteúdo depende de sua 

utilização real, não apenas no ensino do idioma, mas no ensino destes conteúdos teóricos 

(para se ensinar é preciso saber). 

48) U4- Fraca. 

49) V4- Há muito o que melhorar na faculdade neste aspecto. 

50) Z4- Ainda tenho muito que aprender. Aprendizagem mesmo acontece através da prática. 
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