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Resumo: 

A presente pesquisa tem como objetivo identificar as representações imaginárias dos 

docentes da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), no que se refere às 

escolhas de atividades orais para os alunos do curso de Controle em Tráfego Aéreo. 

Formulamos a hipótese de que há diferenças entre as representações dos docentes civis 

e  dos docentes militares que lecionam Língua Inglesa (LI) no curso supracitado. Para 

realização da pesquisa foram convidados quatro docentes – dois civis e dois militares – 

para responderem a um questionário. As análises foram feitas com base nos 

pressupostos da Análise do Discurso de Linha Francesa (ADF) e os resultados mostram 

que não existem diferenças entre os docentes de LI da EEAR ou que, caso existam, são 

tão pequenas que não foram percebidas nos enunciados coletados, pois não chegaram a 

afetar, significativamente, o fazer desses docentes. Isso provavelmente se deve ao fato 

de que, mais do que usar uma farda e ser um militar, ambos os profissionais são 

professores, em sua essência, sendo essa a posição que os sujeitos pesquisados ocupam 

na sociedade. 

Palavras-chave: representações imaginárias, docentes, língua inglesa, atividades orais 

Abstract:  

This research has a its goal to identify imaginary representations of the teachers from 

Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), considering their speaking activities 

choices to the students from the Air Traffic Control course. We formulated the 

hypothesis that there are different imaginary representations among civil and military 

English teachers who teach in the course listed above. The analysis were made based on 

the thoeries of French Discourse Analysis and the results show that there are no 

differences among the english language teachers from EEAR or that, if these differences 

exist, they could not be noticed in their speech being not significant enough. This 

probably happens because much more than wearing a uniform or being a military, both 

professionals are teachers, in essence, and this is the position they occupy in society. 

Key-words: imaginary representations, teachers, english language, speaking activities. 

*Essa pesquisa foi feita durante o curso de Especialização em Língua Inglesa da UNITAU (2013) e a 

orientadora foi a professora Dra. Juliana Santana Cavallari 



 

1 INTRODUÇÃO: 

Este estudo objetiva identificar e compreender, por meio de representações 

imaginárias, os saberes do grupo de docentes de Língua Inglesa de uma escola militar – 

a Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) – no que se refere às escolhas 

didáticas de atividades orais para os alunos do curso de Controladores de Tráfego 

Aéreo.  

O referencial teórico da presente pesquisa se ancora na Análise do Discurso de 

Linha Francesa (ADF). Os caminhos metodológicos são apresentados com base no 

arcabouço teórico traçado, partindo das representações docentes, tendo como corpus o 

instrumento de investigação utilizado na coleta dos registros: questionário escrito 

aplicado aos docentes da EEAR. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Quando falamos de linguagem, afirmamos que o sujeito de linguagem age na 

formação social da qual faz parte e é, ao mesmo tempo, influenciado por ela. Sendo 

assim, podemos dizer que a linguagem está marcada pelo posicionamento discursivo e 

ideológico do sujeito enunciador, assim como o sujeito enunciador está marcado pela 

linguagem. A linguagem é, nesse sentido, produto da ideologia.  

Segundo Orlandi (1999), dentro da Análise de Discurso de Linha Francesa 

(ADF), o discurso é visto como sendo uma prática de linguagem, ou seja, estudar o 

discurso significa fundamentar esse estudo na palavra em movimento, na fala do sujeito 

que o produz, considerando a linguagem como mediadora entre a relação do homem 

com a realidade natural e social na qual ele se insere. 

A autora (Orlandi, 1999) postula que a relação entre língua, discurso e ideologia 

é a base da ADF. Sendo o discurso a materialidade da ideologia e a língua a 

materialidade do discurso, pode-se concluir que o discurso é, de fato, o objeto de estudo 

dessa perspectiva, pois nele a relação entre língua e ideologia pode ser observada, 

visando compreender o modo como a língua produz sentido(s) para o sujeito. 

No que se refere ao conceito de ideologia, Coracini (2011) explica que a ADF 

não assume a ideologia no sentido de manipulação e dominação, como postulado por 

Marx e Engels (apud Brandão, 1995). Ao contrário, a ideologia é considerada em seu 

sentido positivo e produtivo, pois aponta para maneiras de ver, ser e nos relacionar com 

o mundo, bem como os valores que fornecem a ética de um grupo social. A ideologia é 

uma concepção de mundo de determinado grupo social em uma circunstância história e 

é inerente ao discurso. Ela é uma prática significante, efeito da relação necessária do 

sujeito com a língua. 

Na perspectiva discursiva, embora a linguagem tenha sua ordem própria, ela é 

relativamente autônoma, visto que ela se inscreve na história que tem o seu real afetado 

pelo simbólico. Isso significa dizer que a linguagem não é uma propriedade particular. 

O sujeito não é dono das palavras. Elas têm sentido pela história e pela língua. 



Além de analisar aquilo que é dito, a ADF procurar analisar os sentidos também 

no silêncio, já que esta perspectiva considera que os sentidos estão em tudo que falamos 

ou deixamos de falar, pois nem mesmo o silêncio é isento de interpretação. Segundo 

Santos (2012), para que haja uma verbalização é feita uma escolha, e com isso são 

apagados inúmeros sentidos, inúmeras possibilidades de outros dizeres. Sendo assim, o 

silêncio é constitutivo dos sentidos. 

No que se refere ao sujeito, Orlandi (1999) apresenta o sujeito de linguagem 

como sendo um sujeito descentrado, afetado pela língua e pela história, embora não 

tenha controle da influência de ambas em seu dizer. O sujeito da ADF é “ materialmente 

dividido desde   a   sua constituição: ele é sujeito de e é sujeito à. Ele é sujeito à língua e 

à história, pois para se constituir, para se produzir sentidos, ele é afetado por elas” 

(ORLANDI, 1999, p. 49). O sujeito que produz discurso, embora acredite ser o produtor 

legítimo de seu discurso e se veja capaz de chegar a um sentido único e verdadeiro, não 

o faz, já que essa é uma ilusão necessária para enunciar. Coracini (2011, p.137) aponta 

que a “aparente transparência da linguagem é um efeito ideológico que faz com que o 

sujeito acredite, ou melhor, tenha a ilusão de que o sentido habita as palavras e de que o 

sujeito está na origem de seu dizer”.  

Em síntese, a ADF nos propõe uma visão de análise discursiva que vai além dos 

moldes propostos por outras teorias. Nela, a linguagem é entendida como uma prática, 

visto que ela intervém na construção da realidade. Ela é prática porque pratica e produz 

sentidos. E o sentido é história, história essa na qual e pela qual o sujeito se significa. 

De acordo com Orlandi (1999), a ADF nos possibilita compreender que as palavras não 

estão ligadas às coisas. É por meio da ideologia que a relação palavra/coisa se torna 

possível, é ela quem estabelece a relação entre o pensamento, a linguagem e o mundo. A 

ideologia une sujeito e sentido. É dessa maneira que o sujeito se constitui e o mundo se 

significa.  

Sendo o discurso e o sujeito constituídos pela ideologia, podemos afirmar que 

ela também é a responsável por divulgar e construir as representações imaginárias, que 

norteiam o modo como agimos no mundo.  

De acordo com Santos (2012)  as representações imaginárias se formam a partir 

das imagens que os interlocutores carregam do outro e de si próprios, baseados no lugar 

que ocupam na sociedade. Considerando-se essa característica, é possível perceber a 

razão pela qual, de uma mesma leitura ou acontecimento discursivo, derivam inúmeros 

sentidos, em função das condições de produção do discurso. Nesse sentido, sempre que 

o sujeito de linguagem enuncia, mobiliza-se um funcionamento discursivo que remete 

às representações imaginárias.  

A análise das representações proposta nesta pesquisa é de extrema importância, 

visto que a partir delas poderemos atravessar o imaginário que orienta os sujeitos 

(professores de Língua Inglesa de uma organização militar) em suas discursividades, 

problematizando os modos como os sentidos são produzidos e compreendendo melhor o 

que está dito. Interessa-nos a análise do corpus como algo que nos permite ter acesso ao 

discurso que materializa a ideologia.  

2.1 Considerações acerca do processo de aquisição da LE dentro da ADF 



A ADF vê o processo de aquisição de uma LE como sendo algo extremamente 

complexo. Guilherme de Castro (2004, p.197) explica que a complexidade desse 

processo se dá, principalmente, pela “contradição inevitável entre o impulso em direção 

ao novo e o receio do exílio dessas discursividades fundadoras enquanto constitutivas de 

sua estruturação como sujeito”. 

Para a autora, o sujeito aprende significativamente uma segunda língua quando se 

abre para a experiência do próprio estranhamento e quando se inscreve em formações 

discursivas da segunda língua. 

Nesse sentido, Guilherme de Castro (2004, p.197) afirma que há um encontro do 

sujeito com a segunda língua, sendo essa “uma das experiências mais visivelmente 

mobilizadoras de questões identitárias do sujeito”. 

De acordo com a referida autora, a aquisição de línguas requer/solicita a instauração 

de uma relação do sujeito com o simbólico. “Essa relação é estruturante do sujeito 

consigo mesmo, com os outros e com o conhecimento” (GUILHERME DE CASTRO, 

2004, p.199). Sendo assim, a aquisição de uma segunda língua estará sempre perpassada 

pela relação já instaurada entre o sujeito e a língua materna. 

Guilherme de Castro (2004) postula que aprender uma segunda língua significa, de 

certa maneira, tornar-se um outro, daí nascem as dificuldades apresentadas pelos alunos, 

devido ao fato de terem de enfrentar, através de rupturas e deslocamentos, um espaço de 

diferença.  

Preocupados em fornecer aos alunos tudo que lhes falta, os docentes, na maioria das 

vezes, se esquecem de que os alunos, enquanto inseridos no processo de aprendizagem 

de uma segunda língua, necessitam de um tempo para enfrentar suas rupturas e seus 

deslocamentos para, então, serem capazes de se tornarem 'o outro' na língua que estão 

aprendendo. Segundo Guilherme de Castro (2004), quando esse tempo não é 

disponibilizado ao aluno, sentimentos de ameaça, fracasso e incapacidade tendem a 

aflorar durante o processo de aprendizagem. 

Para Revuz (1998, p.221 apud Guilherme de Castro, 2004), muitos alunos, quando 

começam a estudar uma língua estrangeira, se colocam em uma posição de não saber 

absoluto, retornando ao estágio de bebê que ainda não fala, (re) fazendo a experiência 

da importância de se fazer compreender. “O sentimento de regressão associado a essa 

situação é reforçado quando a aprendizagem privilegia no início, como acontece, 

frequentemente, um trabalho exclusivamente oral focalizando sons e ritmos”. (REVUZ 

1998, p.221 apud Guilherme de Castro, 2004, p.199). 

2.2 O modelo de professor Ideal 

Para os teóricos da perspectiva cognitivista, aqui representados por Harmer 

(2007) e Brown (2007), existe um modelo de professor Ideal. Segundo Brown (2007) 

esse professor é aquele que possui conhecimento técnico, habilidades pedagógicas, 

habilidades interpessoais e qualidades pessoais. Além disso, domina estratégias de 

ensino, desempenha diferentes funções, motiva e diminui a ansiedade dos alunos. Em 

suma, é um profissional perfeito e completo, que busca atingir um saber totalizante. 



No entanto, como percebemos na prática docente e como vê a ADF, esse modelo 

Ideal de aprendizagem e de professor costuma falhar, porque ainda que o professor tente 

ser coerente com tudo o que foi proposto pela teoria cognitivista, existe uma grande 

lacuna entre o que ser quer fazer e o que de fato se consegue fazer. Trata-se do equívoco 

que é sempre e inevitavelmente constitutivo do fazer-dizer, como postulado pela 

perspectiva discursiva. 

Mrech (2008, p.20 apud Cavallari, 2014 p.3) afirma que “enquanto sujeitos 

falantes, perpassados pela linguagem, estamos fadados à errância simbólica”, pois 

somos seres incompletos, que sempre anseiam por algo que nos falta, embora não 

tenhamos consciência do que realmente nos falta. Para Cavallari (2014) tanto a 

incompletude quanto a falta são necessárias no processo de construção do saber, 

permitindo que o mesmo seja reinventado durante o processo de ensino-aprendizagem.  

De acordo com Cavallari (2014, p.2) “se não há falta, não há desejo”, a falta 

impulsiona o desejo de saber. Aqui se encontra uma diferença radical em relação à falta 

no processo de ensino-aprendizagem da maioria dos métodos e abordagens de ensino 

atuais que orientam os docentes. Na visão da perspectiva cognitivista, o professor deve 

dar aos alunos todas as respostas de que ele precisa, deve ter um conhecimento pronto e 

atualizado para ser transmitido, visando atender a todas as expectativas dos alunos, 

evitando a falta. 

Assim como questiona Cavallari (2014, p.4), como podemos suscitar o desejo de 

saber do aluno, se todo o conhecimento que ele precisa aprender se encontra, 

imaginariamente, no professor, nos materiais e nos recursos didáticos que ele utiliza? 

Como pode o professor transferir um conhecimento totalizante se ele mesmo possui um 

saber singularizado?  

Como afirma Cavallari (2014), num primeiro momento, é necessário que o aluno 

tenha uma representação imaginária de professor como detentor do conhecimento que 

ele precisa adquirir. Porém, durante o processo de aprendizagem, deve haver uma 

separação, o professor deve desmistificar a própria imagem de detentor do saber, para 

que o aluno seja capaz de participar ativamente de seu processo de aprendizagem, 

singularizando, (trans)formando seu saber. 

Costa (2012, p.29) aponta que a relação professor-aluno coloca em cena dois 

desejos: o de ensinar e o de saber. Segundo a autora, o professor assume o papel 

atribuído pela sociedade de que ele tem o que supõe faltar no outro. Ele assume a 

posição de sujeito-suposto-saber que carrega uma estrutura entendida, pelo aluno, como 

confiança, crédito, admiração, suposição consciente de um saber, sendo estes, aspectos 

vertentes da transferência. 

Assim, como afirma Cavallari (2014, p.9), não existe uma prescrição para alunos 

e professores no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem de uma segunda 

língua, “pois o ato educativo, para que se torne significativo, deve permitir diferentes 

modos de subjetivação e de retificações subjetivas”. Para a referida autora, o que falta 

na atualidade é conceber o ensino como um processo dissimétrico, passível de 

equívocos e faltas e, consequentemente, de desejo de saber, de modo que a relação 

transferencial e o estabelecimento de vínculos se faça possível. 



3. MÉTODOS 

Primeiramente, abordaremos os procedimentos teóricos e metodológicos, 

buscando mostrar de que forma os pressupostos da ADF fundamentam os gestos de 

interpretação da pesquisadora-analista, a partir dos recortes discursivos que compõem o 

corpus desta pesquisa. Apresentaremos, também, a análise de parte do corpus coletado, 

no qual buscamos algumas das regularidades enunciativas materializadas nas respostas 

dos professores de LI ao questionário aplicado. 

Nosso objetivo principal é observar, na materialidade posta, o funcionamento e a 

construção dos sentidos, à luz da ADF, analisando as posições ideológicas e as 

regularidades enunciativas presentes no corpus selecionado. As análises que se seguem 

reagrupam as regularidades que apontam para as diversas representações imaginárias do 

sujeito-professor acerca do ensino da habilidade oral da LI praticado na escola militar 

supracitada.  

3.1. Constituição do corpus de pesquisa 

O corpus selecionado para este estudo foi coletado em uma escola militar de 

formação de Sargentos, a Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), localizada na 

cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo. A coleta do corpus discursivo foi 

realizada durante o ano letivo de 2013. 

Foram convidados a participar desta pesquisa quatro professores que 

responderem ao questionário escrito proposto (em anexo), sendo dois desses professores 

civis e dois militares. A coleta dos questionários foi efetuada em situações, espaços e 

contextos variados, visto que os mesmos foram entregues individualmente e cada 

participante respondeu, por escrito, no momento e local propício para cada um deles. O 

questionário proposto pela pesquisadora contém questões gerais e abertas que foram 

elaboradas de modo a evitar o direcionamento de respostas que atendessem ao “desejo” 

da pesquisadora. As questões propostas tratavam, basicamente, do processo de ensino-

aprendizagem da habilidade oral. Os questionários coletados nos permitiram 

compreender algumas representações que são constitutivas da identidade do sujeito-

professor, resgatando as vozes que habitam esse sujeito e que são por ele evocadas e 

atualizadas nos acontecimentos discursivos. Acreditamos que os quatro questionários 

respondidos deram conta de abarcar tais questões. 

3.2 Pressupostos teórico- metodológicos  

De acordo com a ADF, não existe uma metodologia de análise a priori, já que 

esta vai sendo construída à medida que se estabelece relações entre a linguística, a 

história e a ideologia dentro de um discurso. Porém, Orlandi (1999, p.77 e 78) propõe 

algumas etapas de análise. A primeira etapa refere-se à passagem da superfície 

linguística para o texto (discurso). Nessa etapa, o analista, em contato com o texto 

constrói um objeto discursivo, desfazendo “a ilusão de que aquilo que foi dito só 

poderia sê-lo daquela maneira, desnaturalizando-se a relação palavra-coisa”. (Orlandi, 

1999, p. 77 - 78) 

A segunda etapa refere-se à passagem do objeto discursivo para a formação 

discursiva. É a etapa na qual o analista já consegue vislumbrar o modo como as 



formações discursivas que estão dominando a prática discursiva em questão se 

configuram, tornando “visível o fato de que ao longo do dizer se formam famílias 

parafrásticas, relacionando o que foi dito com o que não foi dito, com o que poderia ser 

dito, etc” (ORLANDI, 1999, p.77). 

Já a terceira etapa refere-se à passagem do processo para a formação ideológica. 

Nessa etapa, tendo como base o objeto discursivo, o analista vai buscar relacionar as 

diferentes formações discursivas com a formação ideológica que rege essas relações. 

Segundo Orlandi (1999, p.78), “ao longo de todo o procedimento analítico, ao lado do 

mecanismo parafrástico, cabe ao analista observar o que chamamos de efeitos 

metafóricos”. 

Com base nas etapas propostas por Orlandi (1999) e tomando como suporte 

teórico os conceitos da ADF supracitados, faremos a análise das respostas fornecidas ao 

questionário destinado aos professores. 

3.3 As condições de produção na constituição dos sentidos 

Segundo Orlandi (1999, p.40), as condições de produção levam em consideração 

“o que é material (a língua sujeita a equívocos e a historicidade), o institucional 

(formação social, em sua ordem) e o mecanismo imaginário, além de compreender, 

fundamentalmente, os sujeitos e a situação”. 

Silva (2012) explica que as condições de produção atuam, diretamente, na 

constituição dos sentidos e regem os gestos de interpretação. Por isso é preciso que o 

pesquisador-analista esteja atento às condições de produção durante a análise dos 

acontecimentos discursivos, observando as imagens que o sujeito faz do lugar de onde 

fala de si mesmo, do outro e do referente; imagens essas que direcionam e provocam 

sentidos em seu dizer. Assim, Silva (2012, p.29) conclui que “as condições de produção 

são determinantes para as posições assumidas pelo sujeito e para os sentidos produzidos 

pelo dizer”. 

Abaixo, traremos a descrição das condições de produção do discurso, que 

incidem diretamente em nosso corpus de pesquisa. 

3.4 A Escola de Especialistas de Aeronáutica  

A Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) é a organização do Comando 

da Aeronáutica diretamente subordinada ao diretor-geral do Departamento de Ensino da 

Aeronáutica (DEPENS), que tem por finalidade a formação e o aperfeiçoamento de 

sargentos da Aeronáutica. 

Dentre os cursos de formação oferecidos pela a EEAR, destacamos a 

especialidade de Controlador de Tráfego Aéreo, por ser a especialidade na qual a carga 

horária de Língua Inglesa é maior. 

Durante os dois anos de curso que esses alunos têm na EEAR, além das 

disciplinas específicas e militares, eles têm uma grande carga horária de Inglês, que vai 

do estudo do Inglês Geral e aprofunda-se no estudo do Inglês de Aviação. A proposta 

principal das aulas de Inglês é desenvolver as habilidades de compreensão oral 



(listening) e produção oral (speaking). Assim, o foco das atividades contidas nos 

materiais didáticos utilizados nas aulas é “listening” (compreensão oral) e “speaking” 

(produção oral). 

Embora exista um material didático a ser trabalhado, o professor de Língua 

Inglesa da EEAR é livre para acrescentar atividades que venham a contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos. 

Os alunos têm aulas com professores civis e militares, o que implica em 

mudanças de postura por parte dos alunos e, provavelmente, diferenças entre as escolhas 

e sequências didáticas por parte dos professores.  

Daí a validade científica da presente pesquisa cujo objetivo principal é analisar, 

através da aplicação de questionários, as escolhas didáticas referentes às atividades orais 

para os alunos Controladores de Tráfego Aéreo, buscando identificar quais as 

representações que os docentes civis e militares têm e em que ponto essas 

representações fundamentam suas escolhas didáticas no que se refere à oralidade.  

Esta pesquisa propõe, ainda, uma reflexão docente acerca das ideologias, 

posicionamentos e escolhas que amparam as concepções do ensino e aprendizagem da 

habilidade oral de Língua Inglesa que os professores possuem, de modo a contribuir 

para possíveis quebras de paradigmas. 

3.5 Perfil dos sujeitos pesquisados 

A seguir, trazemos informações relevantes sobre os participantes de pesquisa, 

lembrando que as condições de produção afetam, diretamente, os efeitos de sentido 

produzidos em um dado acontecimento discursivo. 

Tenente Maria (denominada P1) * 

A Tenente Maria, de 26 anos de idade, é formada em Letras, pós-graduada em 

Língua Inglesa e Mestranda em Linguística Aplicada. Leciona na EEAR há dois anos e 

faz parte do quadro complementar de professores militares, lecionando Língua Inglesa 

para o curso de Controle de Tráfego Aéreo. 

A Tenente Ana (denominada P2) tem 24 anos de idade, é formada em Letras e 

está cursando um programa de pós-gradução latu sensu em Psicologia Clínica. Leciona 

na EEAR há dois anos e faz parte do quadro complementar de professores militares, 

lecionando Língua Inglesa para o curso de Controle de Tráfego Aéreo. 

A professora Joana (denominada P3), de 36 anos, é formada em Letras e Mestra 

em Linguística Aplicada. Leciona na EEAR há oito anos e faz parte do quadro de 

professores civis, lecionando Língua Inglesa para o curso de Controle de Tráfego Aéreo. 

É coordenadora do curso de Inglês de Aviação da EEAR, disciplina ministrada desde o 

segundo semestre para os alunos do curso. 

O professor José (denominado P4) tem 40 anos, é formado em Letras e 

Especialista em Língua Inglesa. Leciona na EEAR há seis anos e faz parte do quadro de 



professores civis, lecionando Língua Inglesa para o curso de Controle de Tráfego Aéreo. 

Morou em Londres – Inglaterra por 15 anos. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar as respostas fornecidas ao questionário de pesquisa, observamos, em 

um primeiro movimento de análise, algumas regularidades discursivas. Os eixos de 

análise foram propostos, a partir do olhar da pesquisadora-analista, sem perder de vista 

os objetivos de pesquisa. Os eixos de análise propostos são: O sujeito professor e sua 

atuação docente; O sujeito professor e o contexto de produção no qual está inserido; O 

sujeito professor e sua visão de ensino da habilidade oral. 

O primeiro eixo: “O sujeito professor e sua atuação docente” apresenta duas 

representações passíveis de análise: a posição do sujeito enquanto professor de LI; as 

representações que o sujeito tem acerca do papel do professor de LI tido como ideal. 

No eixo: “O sujeito professor e o contexto de produção no qual está inserido” 

mostramos o modo como o contexto de produção dos sujeitos interfere no processo de 

ensino e aprendizagem da LI e o modo como os mesmos veem o ensino na instituições 

públicas e militares de ensino. 

Em “O sujeito professor e sua visão de ensino da habilidade oral” os sujeitos 

deixam escapar as representações que possuem acerca do ensino dessa habilidade, bem 

como seus desejos e buscas. 

* Os nomes fictícios foram utilizados para preservar a identidade dos participantes da pesquisa 

 

4.1 O sujeito professor e sua atuação docente 

Os enunciados abaixo foram apresentados em sequência por estarem inseridos 

na mesma formação discursiva. A pergunta do questionário escrito que fomentou as     

respostas abaixo foi: Para você o que é ser um professor de Inglês competente? 

P1 (E1)1: O professor competente deve estar preocupado com o desenvolvimento dos alunos. 
Para isso é necessário conhecê-los e preparar atividades que contemplem suas necessidades.  

P2 (E2): Em primeiro lugar o domínio da língua inglesa. Em seguida, o prazer de ensinar. Faz-
se necessário sempre diagnosticar a classe para identificar os alunos com mais dificuldades e 

auxiliá-los, além de sempre buscar novos conhecimentos, métodos e se atualizar no ensino de 

línguas. 

P3 (E3): Um professor competente é aquele que faz um diagnóstico da sua classe, identifica as 
deficiências dos aprendizes, busca estratégias de ensino para auxiliá-los e, por fim, reflete a 

respeito de sua atuação como professor/facilitador. 

P4 (E4): Um professor de Inglês competente seria aquele que é adequado para tratar de um 
assunto em uma determinada situação. Como os assuntos variam e as pessoas são diferentes e 

falíveis, acho justo afirmar que um professor não consegue ser competente em tudo, o tempo 

todo.  



Observamos que as respostas de P1, P2 e P3 estão amparadas na perspectiva 

cognitivista de ensino que orienta, de modo geral, o processo de ensino-aprendizagem 

de línguas na atualidade. Elas se referem ao que Brown (2007) chama de habilidade 

pedagógica. De acordo com este teórico cognitivista, o professor que possui habilidade 

pedagógica é aquele que planeja suas aulas e põe em prática as propostas de seu 

planejamento, buscando basear suas escolhas nas necessidades e habilidades individuais 

e coletivas de seus alunos. Para isso, faz uso de técnicas e abordagens variadas, 

acrescentando atividades adicionais àquelas propostas pelo livro didático ou apostila. É 

um professor que fornece “feedback” aos seus alunos; estimula a interação, a 

cooperação e o trabalho em equipe durante as aulas. Faz uso de princípios apropriados 

no gerenciamento de suas aulas, sendo claro em seus objetivos e eficaz em suas 

propostas. 

De acordo com a ADF, P1, P2 e P3 se inserem em uma mesma formação 

discursiva e evocam o mesmo discurso acerca do ensino considerado como Ideal que, 

por sua vez, se ancora nas mesmas representações do professor de LI como facilitador 

da aprendizagem, como aquele responsável por atender a todas as necessidades e 

desejos dos alunos, sendo capaz de identificar o que eles necessitam sem que eles, 

necessariamente, tenham que verbaliza-las, buscando sanar suas dificuldades através de 

propostas variadas, para que nada lhes falte.  

Percebe-se que as formulações dos três sujeitos supracitados se mostram 

esvaziadas de sentidos, visto que eles não singularizam ou (re)significam o que estão 

dizendo, o que sugere que seus dizeres nada mais são do que a materialização de 

representações sócio-historicamente compartilhadas, ou seja, eles reproduzem discursos 

recorrentes na contemporaneidade e que ditam as práticas docentes que devem ser 

seguidas.  

Com relação à resposta de P4, observamos que sua resposta se difere da dos 

demais e sua afirmação de que “um professor não consegue ser competente em tudo, o 

tempo todo” vai ao encontro da noção de sujeito incompleto e faltoso proposto pela 

ADF. Podemos dizer que o discurso de P4 é singular e não mera reprodução de outros 

discursos. No entanto, um aspecto importante a observar é que P4 foi o último a 

entregar o questionário a esta pesquisadora-analista. Disse ter tido dificuldade para 

responder às questões e demonstrou imensa preocupação em dar as respostas certas. 

Perguntou várias vezes se eram aquelas as respostas que ela queria e disse que não 

gostou das próprias respostas, que achava que deveria melhorá-las. Assim, embora P4 

tenha demonstrado se filiar a uma formação discursiva diferente da dos demais 

professores pesquisados, podemos notar sua preocupação em ser aceito e reconhecido 

pelo outro. 

4.2 O sujeito professor e o contexto de produção no qual está inserido 

A segunda pergunta do questionário destinado aos professores pesquisados foi: 

Existem diferenças no ensino de Língua Inglesa em uma escola pública e em uma escola 

militar? Quais são essas diferenças? Em que elas interferem e/ou auxiliam na 

aprendizagem? 

Passemos às respostas de alguns dos sujeitos participantes da pesquisa para, em 

seguida, fazermos nossas considerações:  



P1 (E5): Na escola pública, os alunos apresentam mais deficiências, possivelmente pelas 
condições precárias do governo, ou devido ao contexto em que vivem, isto é, geralmente são 

crianças e/ou adolescentes. Na escola militar são mais velhos e aparentam ter melhores 

condições sócio-econômicas, além disso, o governo investe um pouco mais em recursos 

materiais. Como professora que lecionou em escola pública e depois no ensino militar, observo 

que para o docente a transição do público-alvo é difícil, pois são muito diferentes. 

P2 (E6): Com certeza. Na escola militar existem fatores que favorecem o ambiente em sala de 
aula no tocante à disciplina e respeito. Além de estarem estudando para uma carreira, os alunos 

já ingressam com um nível de Inglês acima do Ensino Médio. Já na escola pública, os alunos 

não têm compromisso, pois acreditam não precisarem da língua quando se formarem. Além do 

fator sociocultural que influencia diretamente nas salas. 

P3 (E7): Sim, o Ensino de Língua Inglesa na Escola Militar está para as necessidades de 
aprendizagem de um grupo específico de alunos, ou seja, especialidade escolhida pelo aluno 

(controlador, mecânico, informações aeronáuticas, etc). Outra diferença é a doutrina militar a 

que os alunos são submetidos. Essas diferenças auxiliam na aprendizagem, uma vez que a 

conduta disciplinar dos alunos favorecem para a criação de um ambiente agradável, propício 

para a aprendizagem. 

P4 (E8): Pessoalmente tenho pouca experiência em escolas públicas, mas sei que são diferentes 
de escolas militares em muitos aspectos. Acho que a maior diferença estaria na disciplina rígida 

em que os alunos militares são obrigados a respeitar. Dentro da escola, alunos militares têm 

que ter um bom comportamento e precisam ter cautela na hora de mostrar alguma insatisfação 

na presença de seus superiores. Isso facilita o trabalho do professor que, de modo geral, não 
precisa direcionar parte da sua energia para disciplinar alunos – ou seja, ele tem um plateia 

cativa. Por outro lado, esse público 'conquistado' e pouco questionador em sua grande maioria, 

pode deixar de apresentar grandes e novos desafios ao professor que, por sua vez, pode se 

tornar complacente com a qualidade daquilo que oferece a seus alunos, vindo a ficar pouco 

motivado a pesquisar, a se reciclar, a melhorar como profissional. Isso obviamente refletiria no 

seu desempenho como professor. 

Em sua resposta, P1 salienta dois pontos que julga ser diferenças importantes 

entre uma escola e outra. Um desses pontos se refere às diferenças sócio-econômicas 

existentes entre os alunos de ambas as escolas e o outro se refere à faixa etária dos 

alunos. P1 menciona, também, a dificuldade que os docentes que lecionaram na escola 

pública enfrentam ao lecionarem para os alunos da escola militar, mas não cita quais 

dificuldades são essas. 

P2 também fala da questão sócio-cultural dos alunos e coloca uma diferença a 

mais: a disciplina e o respeito que os alunos militares têm, diferentemente dos alunos da 

escola pública. P2 cita, ainda, a diferença de níveis de proficiência entre os alunos de 

ambas as escolas e a falta de interesse dos alunos da escola pública. 

P3 aborda a questão da peculiaridade dos alunos da escola militar: “um grupo 

específico de alunos”, assim como P2 diz que os alunos da escola militar “estão 

estudando para uma carreira”. P3 também se refere à questão da disciplina citada por 

P2, colocando esse aspecto como positivo para o processo de ensino-aprendizagem de 

LI. 

P4 também coloca que a maior diferença entre a Escola Pública e a Militar é a 

questão disciplinar e vê isso como fator facilitador da aprendizagem. Porém, apresenta 

outro ponto não contemplado pelos demais sujeitos, que é o quanto a doutrina militar 

pode interferir no desempenho do professor. Atesta que, embora seja um aspecto 



positivo, a postura disciplinar dos alunos pode deixar o professor acomodado, visto que 

ensinar-lhes não significa um grande desafio. 

Observamos que os pontos abordados por P1 e P2, que dizem respeito à 

condição sócio-econômica dos alunos, se amparam na representação imaginária afetada 

pelo discurso capitalista de que alunos com melhores condições sócio-econômicas têm 

mais facilidade de aprender. Primeiramente, a EEAR possui vários alunos com baixas 

condições econômicas, o que não foi considerado por P1. Além disso, existem diversos 

alunos que têm condições econômicas favoráveis, mas que não conseguem aprender. 

Encontramos, então, no dizer de P1 a reprodução dos discursos recorrentes na 

contemporaneidade, no que se refere ao perfil do aluno ideal.  

Sobre as dificuldades apontadas por P1, em relação aos docentes e ao público-

alvo (alunos militares), provavelmente elas se referem ao nível de proficiência citado 

por P2. O não-dito por P1 certamente se refere ao despreparo de docentes advindos da 

escola pública para ensinar alunos mais proficientes do que aqueles com quem tinham 

contato. Essas dificuldades devem se referir ao ensino da habilidade oral que costuma 

ser tabu para muitos professores, em especial nas escolas regulares que ainda 

privilegiam a compreensão escrita (reading). Observe que essa dificuldade apontada por 

P1 e, indiretamente, por P2 não foi apontada por P3 e P4. Inclusive, P4 coloca como 

ponto negativo a passividade dos alunos militares, dizendo que as características de tal 

público-alvo podem desmotivar o professor, por não serem desafiadoras. P4 pouco 

lecionou na escola pública e é fluente em LI. 

O aspecto disciplinar, citado por P2, P3 e P4, foi de maneira direta ou indireta 

considerado como característica positiva pelos sujeitos-professores. Tais dizeres 

mostram que, embora os professores tentem moldar seu perfil, buscando incorporar as 

representações de um professor ideal são as representações advindas de um ensino mais 

tradicional que ainda sustentam o fazer docente, por isso a disciplina e o respeito são tão 

valorizados. É claro que essas características são importantes também na escola atual, 

mas de acordo com a teoria cognitiva que o professor visa a colocar em prática, o aluno 

ideal é aquele que participa ativamente de seu processo de aprendizagem. Como 

participar ativamente em um espaço que segue o mesmo formato de ensino tradicional? 

Observa-se, então, uma contradição nos dizeres dos docentes em relação àquilo que é 

tido como ideal e aquilo que emerge de seu imaginário e que afeta, diretamente, sua 

práxis, ou seja, existe uma grande lacuna entre o que se quer fazer e o que se consegue 

fazer, o que de fato se faz. 

4.3 O sujeito professor e sua visão de ensino da habilidade oral. 

Nesta pesquisa, privilegiamos o ensino da habilidade oral por ser a habilidade de 

maior representatividade no curso de Controle de Tráfego Aéreo da EEAR. Sugerimos 

quatro questões relacionadas ao trabalho docente com essa habilidade, buscando 

analisar as representações imaginárias que os sujeitos-professores têm acerca do 

processo de ensino e aprendizagem da oralidade em LI. Aqui, vamos destacar somente 

um desses questionamentos. Optamos por enfatizar o terceiro questionamento, que foi: 

O que você vê como as maiores dificuldades no ensino de uma aula de conversação? 

P1 (E17): No meu atual contexto (escola militar) acredito que seja a timidez dos alunos, que se 
sentem inibidos, porque há alunos que sabem mais do que eles. Observo que o principal 



problema dos alunos não está na falta de conhecimento, mas na falta de confiança neles 

mesmos. 

P2 (E18): Creio que seja segurar o tema da aula sem perdê-lo do foco e fazer com que o 
conteúdo se fixe na mente do aluno de maneira organizada. 

P3 (E19): Em primeiro lugar, fazer com que aqueles alunos que apresentam algumas 

dificuldades se sintam à vontade para falar. Outra dificuldade é a escolha de temas que gerem 

interesse para os alunos. Uma outra dificuldade é propor atividades de produção oral para 
classes numerosas (com mais de 20 alunos). 

P4 (E20): Na minha realidade, por estar lecionando inglês para Aviação em um centro de 

treinamento militar, não dá pra fugir muito do programa da matéria. Além disso, mais da 

metade dos alunos não tem conhecimento da língua inglesa suficiente para poder conversar 
livremente. Por último, o tráfego aéreo segue regras bem claras; portanto, não dá para propor 

atividades do tipo “what would you do if something like this happened to you?. 

P1 sugere, em sua resposta, que a maior dificuldade da aula encontra-se no aluno 

e não no professor. Essa dificuldade é a timidez e não uma dificuldade cognitiva. 

Podemos perceber que P1 coloca-se como sujeito-detentor-do-saber, aquele que é capaz 

de identificar a dificuldade do outro e que não encontra dificuldades em atuar na 

posição de sujeito-professor que ocupa.  

Já na fala de P2, observamos que o foco volta-se para o sujeito-professor. P2 

preocupa-se em conseguir trabalhar o conteúdo curricular, mantendo o foco das aulas no 

tema pretendido. Notamos que P2 sente-se responsável também por fazer com que os 

alunos memorizem o conteúdo que estão aprendendo e vê essa tarefa como sendo de 

difícil realização. O imaginário de P2 acerca do ensino de línguas se mostra atravessado 

e constituído por teorias tradicionais, que apontam o professor como detentor do 

conhecimento e responsável por fazer com que o aluno aprenda e memorize o que está 

sendo trabalhado em sala de aula. O dizer de P2 não é singular, mas reporta a outros 

discursos, traz à tona outras vozes, que não as de P2. E isso pode estar relacionado ao 

modo como P2 vê o processo de ensino, com base nas teorias que são comumente 

veiculadas entre os professores ou com base naquelas que nortearam seu próprio 

processo de aprendizagem, acrescendo-se a isso a condição de produção na qual P2 está 

inserido: uma escola militar, rígida, que exige que o professor cumpra a risca o 

conteúdo curricular. 

P3 tem seu imaginário afetado pela análise de necessidades (Needs Analysis), 

prática altamente recomendada por professores que seguem a abordagem comunicativa 

no ensino de línguas. Para ela, a responsabilidade e as dificuldades encontram-se, 

principalmente, no professor que tem a tarefa árdua de oferecer a seus alunos o que eles 

necessitam, além de auxiliá-los em suas dificuldades emocionais, motivá-los com temas 

interessantes. O dizer de P3, assim como os de P1 e P2, não é singular, pois evoca 

conceitos advindos da teoria cognitivista que norteia o ensino de línguas 

contemporâneo, embora o sujeito enunciador não se dê conta disso. P3 preocupa-se em 

corresponder às características do professor ideal, de modo a ser aceita no contexto no 

qual está inserida e cumprir de maneira correta e prescritiva seu papel de professora. 

P4 retoma a dificuldade apontada por P2 com relação ao estrito cumprimento do 

conteúdo programático. No entanto, as dificuldades apontadas por P4 estão relacionadas 

ao lugar de produção em que se insere e as dificuldades dos alunos e não às dificuldades 



pessoais como professor de LI. P4 atribui ao sistema de ensino militar a 

responsabilidade por ter que cumprir a risca o conteúdo programático e atribui aos 

alunos com dificuldades o fato de não conseguir dar atividades de conversação mais 

abertas. Ao final, explica que o próprio curso do qual os alunos fazem parte, controle de 

tráfego aéreo, dificulta o trabalho com questionamentos mais abertos, visto que os 

alunos devem seguir regras e protocolos ao desempenhar sua função. Notamos que P4 

também se insere em uma formação discursiva de professor detentor-do-saber, pois 

elenca dificuldades que não dizem respeito ao seu poder-saber: se o sistema fosse outro 

e os alunos mais preparados ele poderia expandir o conteúdo e as aulas de produção 

oral, ou seja, ele é capaz de fazer isso, mas não o faz porque não lhe é permitido. Ele 

tem a ilusão de ser o professor ideal, mas só não consegue atuar como tal porque fatores 

externos a ele o impedem. 

5 CONCLUSÃO 

Considerando-se assim, os argumentos arrolados nessa pesquisa e retomados nas 

considerações finais, voltamos aos nossos objetivos de pesquisa. Tínhamos como 

objetivo analisar as representações sociais dos docentes civis e militares de LI da 

EEAR, buscando verificar de que modo elas influenciam nas escolhas e na aplicação de 

atividades orais para os alunos do ensino técnico de Controladores de Tráfego Aéreo. 

Podemos afirmar que tal objetivo foi contemplado, ao salientarmos, na parte 

analítica deste estudo, que as representações imaginárias dos docentes exercem 

influência em suas escolhas didáticas. Isso pode ser vislumbrado nos excertos retirados 

das entrevistas, nas quais identificamos alguns equívocos. Por um lado, temos um 

professor preocupado em seguir o material didático, cuja condição de produção na qual 

está inserido não permite que se deixe de cumprir o que está previsto. Esse é um 

professor tradicional, detentor do saber, imaginariamente autor e controlador de seu 

discurso, cumpridor de tarefas. Ao mesmo tempo, temos um professor preocupado em 

atender as necessidades dos alunos, buscando ser o professor ideal, conforme postula a 

teoria cognitivista. É um professor dedicado que tenta motivar os alunos e trazer 

atividades variadas para a sala de aula. Vemos, aqui, o mesmo sujeito atravessado e 

constituído por diferentes vozes: de um lado temos o que ele realmente é e faz, embora 

isso lhe escape, e do outro, o que ele gostaria de ser e fazer, mas não o é e não o faz. E 

tanto o que ele é quanto o que ele almeja não tem origem em si mesmo, pois tudo que 

enuncia só produz sentidos ao se articular a outros discursos (já-ditos) e o modo como 

representa imaginariamente as situações tem como base uma situação histórico-social 

que legitima essas representações. 

Também nos propusemos, ao longo deste estudo, a verificar se existiam 

diferenças de representações entre os docentes civis e militares e de que forma – caso 

existissem – elas interferiam nas escolhas e aplicação de atividades orais para os alunos 

do ensino técnico de Controladores de Tráfego Aéreo. 

Nossa hipótese era de que existiam diferenças de representações entre esses dois 

grupos de docentes da EEAR.  No entanto, com o decorrer da pesquisa e a análise do 

corpus, observamos que não existem essas diferenças ou que, caso existam, são tão 

pequenas que não foram percebidas nos enunciados coletados, pois não chegaram a 

afetar, significativamente, o fazer desses docentes. Isso provavelmente se deve ao fato 

de que, mais do que usar uma farda e ser um militar, ambos os profissionais são 



professores, em sua essência. Essa é a posição que os sujeitos pesquisados ocupam na 

sociedade e, por isso, suas representações coincidem em diversos aspectos. Assim, 

podemos concluir que embora tenham funções diferentes dentro da EEAR, já que o 

professor militar além de lecionar também desempenha diversas funções 

administrativas, o que não acontece, por exemplo, com o quadro de professores civis, 

quando se refere ao processo de ensino da LI, as representações dos docentes civis e 

militares vão ao encontro umas das outras e convergem para o mesmo ponto: o ensino 

da língua como produto final a ser alcançado e oferecido ao aluno. 

As afirmações e considerações arroladas são pertinentes para entendermos a 

função da ideologia na materialização do discurso e na produção dos efeitos de sentido e 

de verdade. Mais do que uma troca de informações, o discurso é um jogo de sentidos 

entre os participantes de um acontecimento discursivo e não pode ser concebido fora do 

sujeito e nem o sujeito fora da ideologia. A ideologia que perspassa a condição de 

produção na qual os sujeitos pesquisados estão inseridos, incide, diretamente, nas 

representações que eles têm acerca do ensino de línguas. E não somente o espaço no 

qual estão inseridos exerce essa influência, mas a sociedade a qual pertencem também 

exerce grande influência no modo como os docentes se vêem enquanto profissionais e 

no modo como visualizam o processo de ensino-aprendizagem. O lugar de prestígio 

ocupado pela língua inglesa, em nosso meio, representa uma condição de produção 

ampla do discurso que versa sobre a importância de se aprender inglês e parece estar 

diretamente relacionado ao discurso capitalista e de disputas sócio-econômicas de nosso 

mundo globalizado. De fato, as condições de produção são determinantes para as 

posições assumidas pelo sujeito de linguagem e para os sentidos produzidos pelo dizer. 
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