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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo acompanhar a trajetória de uma professora de 

inglês em um projeto em uma escola de Ensino Fundamental da rede municipal de 

uma cidade do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, na condução de uma 

unidade didática por ela elaborada para o ensino da língua inglesa a partir de 

narrativas infantis, neste caso “Os Três Porquinhos”. Nesse processo, as narrativas 

escritas pelos alunos constituem objeto de reflexão e análise pela professora, que os 

avalia à luz das oportunidades de aprendizagem construídas para os alunos em sala 

de aula.  Participaram do projeto crianças entre 9 e 11 anos, que escreveram suas 

próprias versões de Os Três Porquinhos, em dois momentos distintos: uma primeira 

versão em português escrita na primeira aula e uma segunda versão em português e 

inglês escrita na penúltima aula. Essas produções, bem como a narrativa (em inglês) 

utilizada nas aulas, foram analisadas pelos preceitos da Gramática Sistêmico-

Funcional, à luz de Halliday (1985/1994 e seguidores), principalmente Christie 

(2005) e Gouveia (2008 e 2009). Os critérios para a análise de histórias envolvem as 

seguintes categorias: as referências (endofórica); o tema e a progressão temática; a 

densidade lexical; o uso de terceira pessoa, o conhecimento sistemático da língua 

na produção de narrativa, significados experienciais que envolvem os processos: os 

mentais, materiais, comportamentais, existenciais, verbais e relacionais, e as etapas 

de organização da narrativa. Os resultados revelam como as narrativas analisadas 

apresentam as características sistêmicas identificadas e discutidas na literatura e a 

maioria dos estágios e elementos fundamentais para sua organização textual. 

Conhecer essas características pode embasar a decisão do professor de língua 

estrangeira com referência não somente quanto ao o quê ensinar, mas também, e, 

sobretudo, quanto ao como ensinar os conteúdos dos diversos programas de ensino 

de línguas estrangeiras, a fim de colaborar no aperfeiçoamento da produção escrita 

dos aprendizes. 

 

Palavras-chave: História infantil. Gramática Sistêmico-Funcional. Ensino de Língua 

Inglesa. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims at following the trajectory of an English teacher in a project in a state 

elementary school in a city of Vale do Paraíba, São Paulo, in conducting a teaching 

unit based on a fairy tale, in this case, “The Three Little Pigs”. In this process the 

stories written by the students constitute the object of reflection and analysis for the 

teacher, who evaluates them in the light of learning opportunities built for students in 

the classroom. Participated in the project children aged 9 to 11, who wrote their own 

versions of The Three Little Pigs, in two different moments: the first version written in 

Portuguese in the first class, and a second version written in Portuguese and English 

in the 6th class (one before the last). These productions, as well as the story (in 

English) used in class, were analysed in the light of Systemic-Functional Grammar, 

as discussed by Halliday (1985/1994 and his followers), mainly by Christie (2005) 

and Gouveia (2008, 2009). The criteria for analysing stories involve the following 

categories: references (endophoric), theme and thematic progression, lexical density, 

the use of third person, systematic knowledge of the language in the production of 

narrative, experiential meanings involving the processes: mental, material, 

behavioral, existential, verbal, relational, and organizational stages of the narrative. 

The results reveal how the systemic features were identified and discussed in the 

literature in the stories analysed, and most of its fundamental stages and key 

elements for the text organization. Knowing these characteristics can help the 

decision of the foreign language teacher with reference not only as to what to teach, 

but also, and especially as to how to teach the content of the various programs of 

foreign language teaching in order to collaborate in developing learners written 

production. 

 

Key words: Fairy tale. Systemic-Functional Grammar. English Language Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino e aprendizagem da língua inglesa no Ensino Fundamental ocorrem 

de diferentes formas e privilegiam tanto as habilidades de produção, como as de 

compreensão oral e escrita. 

A fim de servir como base para delinear significados, valores e crenças e 

servir ao propósito da interação social, o professor pode usar um texto narrativo, no 

caso, uma história infantil, como um primeiro contato com a língua inglesa. Conforme 

os PCNs (1998), o processo sociointeracional de construir conhecimento linguístico 

e aprender a usá-lo já foi percorrido pelo aluno no desafio de aprender sua língua 

materna. Ao chegar à quinta série, por exemplo, a criança já é um falante 

competente de sua língua para os usos que se apresentam nas comunidades 

discursivas das quais participa em sua socialização em casa ou nas brincadeiras 

com os amigos fora de casa. Com isso, também, o contato com histórias infantis já 

ocorreu e já faz parte de seu conhecimento de mundo. Por isso, para o 

desenvolvimento desta pesquisa, foi feita a escolha da narrativa para um primeiro 

contato com a língua inglesa, pois narrativa significará para os alunos, em um 

primeiro momento, experiência e vivência. 

Conforme afirma Christie (2005), o professor pode usar a narrativa como 

fonte para ensino da língua materna e/ou estrangeira propriamente dita, a partir dos 

elementos linguísticos que a constituem, uma vez que as crianças que são expostas 

ao ensino formal da língua, ao final do sexto ano, devem ser capazes de reconhecer, 

ler, interpretar e escrever diferentes tipos de texto. A autora diz isso em relação ao 

contexto educacional australiano. Entretanto, o mesmo pode ser dito a respeito do 

contexto brasileiro.   

 A partir desse posicionamento, surgiu a proposta que motivou esta pesquisa, 

ou seja, analisar como os alunos escreveriam na língua materna uma história que já 

conheciam, no caso, “Os Três Porquinhos”, e como eles escreveriam essa mesma 

história em inglês, após um número de aulas baseadas nessa mesma história em 

uma versão adaptada em inglês. Quais seriam os elementos sistêmicos presentes 

nas narrativas das crianças? Como seria a organização textual dessas produções?  
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 Esta pesquisa, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação em 

Linguística Aplicada da Universidade de Taubaté, é vinculada a um Grupo de 

Pesquisa denominado: Redes colaborativas de atividades na constituição da 

Identidade do docente e do discente de línguas (2010 -) 1. 

 As pesquisas vinculadas a esse grupo, conforme Castro (2010) vão ao 

encontro da necessidade de investigação dos problemas de ensino e aprendizagem 

de línguas estrangeiras encontrados nas escolas e de exame de possíveis formas 

de encaminhamento para tais problemas, de maneira a contribuir para a 

compreensão da construção de conhecimentos e competências pelos aprendizes 

nessas línguas, bem como de seu papel na formação e no desenvolvimento da 

melhoria dessas escolas. O estudo se justifica, igualmente, pela necessidade de que 

se encontrem maneiras de aperfeiçoar a própria aprendizagem da língua materna 

das crianças, nas escolas.  

  Além disso, o estudo se justifica, na região, por ter sido impulsionado pela 

solicitação de parceria de duas escolas da rede pública municipal de ensino, 

situadas na periferia da cidade na elaboração de propostas de ensino que pudessem 

melhor atender as necessidades das crianças de suas comunidades. Uma dessas 

parcerias, e que é onde se insere esta pesquisa, envolve o trabalho com leitura e 

produção de textos em Língua Portuguesa, História e Geografia, nos ciclos 1 e 2 do 

Ensino Fundamental, e em Língua Inglesa, no período inverso ao das aulas 

regulares, para as crianças que estudam em período integral, e está em andamento 

desde maio 2011. A outra envolve o trabalho com leitura e produção de textos em 

Língua Inglesa com as crianças em período integral, vincula-se ao Programa Mais 

Educação, e está em andamento desde fevereiro de 2012. 

 A participação desta professora pesquisadora no grupo de Redes 

Colaborativas de atividades na construção da Identidade do docente e do discente 

de línguas se deu a convite da Profa. Dra. Solange Teresinha Ricardo de Castro, 

que coordenava tal projeto e orientava este trabalho até seu súbito falecimento em 

27 de agosto de 2012. A proposta, dentro do grupo de Redes Colaborativas, era a 

de desenvolvimento de um projeto de pesquisa para analisar o desenvolvimento da 

produção escrita dos alunos quando expostos a narrativas, primeiro em língua 
                                                           
1
 Grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e coordenado pela Profa. Dra. Solange Teresinha Ricardo de Castro. 
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materna e posteriormente em língua inglesa. Esse projeto de pesquisa também 

proposto pela Profa. Dra. Solange, denominado Desenvolvimento da escrita de 

narrativa em língua estrangeira: Inglês e em língua materna em contextos escolares 

de educação fundamental foi aprovado pelo comitê de ética sob o registro 

CEP/UNITAU 497/11, e tem como objetivo geral examinar o desenvolvimento da 

produção de narrativas escritas em Inglês, bem como em língua materna, em 

contextos escolares de Educação Fundamental, dentro das situações de 

aprendizagem de Inglês aí construídas. Mais especificamente, o projeto visa a 

examinar os efeitos do desenvolvimento das narrativas na língua estrangeira nas 

produções em língua materna nessas situações. E para observar esses efeitos, as 

análises das narrativas produzidas pelos alunos apoiam-se teórico-

metodologicamente nos estudos de Halliday (1985/1994 e seguidores), 

principalmente Christie (2005) e Gouveia (2008, 2009). 

 É dentro desse projeto que esta pesquisa está inserida. O objetivo do 

trabalho é acompanhar a trajetória de uma professora de inglês na condução de 

uma unidade didática por ela elaborada para o ensino da língua inglesa a partir de 

narrativas infantis, neste caso “Os Três Porquinhos”. Acompanhar as atividades 

elaboradas pela professora, bem como as aulas, e observação do desempenho dos 

alunos para a elaboração das atividades a cada aula. 

Para atingir tais objetivos partiu-se das seguintes perguntas de pesquisa:  

1. Em que medida o narrar de uma história em língua materna, e 

posteriormente em língua inglesa contribui para o desenvolvimento da 

língua inglesa?  

2. Como se caracterizam as narrativas produzidas pelas crianças quanto a 

seus elementos sistêmicos e à organização textual? 

 Para responder as perguntas de pesquisa, a professora-pesquisadora 

descreveu sua trajetória na condução das sete aulas por ela ministradas durante a 

pesquisa e investigou e mapeou as características de organização textual e 

sistêmicas por meio do quadro teórico da Gramática Sistêmico Funcional, doravante 

GSF, proposto por Halliday (1985/1994 e seguidores), tomando como base para as 

análises os trabalhos de Christie (2005, 2011) e Gouveia (2008, 2009). Os critérios 
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para a análise das narrativas envolveram as seguintes categorias: as noções de 

referência endofórica; o tema e a progressão temática; o uso da terceira pessoa em 

narrativas, os significados experienciais que envolvem os processos: mentais, 

materiais, comportamentais, existenciais, verbais e relacionais, e etapas de 

organização da narrativa. 

 Os textos analisados foram produzidos pelos alunos em dois momentos: na 

língua materna, no primeiro dia de aula; e mesclando inglês e português escrita na 

penúltima aula. Essas sete aulas foram ministradas pela professora pesquisadora 

durante três meses, de setembro/2011 até novembro/2011, uma vez por semana. 

 Além desta pesquisa, outros trabalhos na área de ensino também foram 

fundamentados na LSF. Vian Jr (2003) discute em sua tese a situação atual de 

ensino de inglês em ambientes profissionais e suas características, a pesquisa 

contribui para o ensino instrumental da oralidade, discute a relevância educacional e 

social dos gêneros discursivos no planejamento dos cursos e também contribui com 

a pesquisa qualitativa na área da Linguística Aplicada, frente a interface entre 

diferentes metodologias.  

 Szundy (2008) se apoia na LSF para embasar seu trabalho com relação à 

transposição do jogo para situações de ensino-aprendizagem de LE, uma vez que 

segundo a autora, o jogo passa a integrar a interação entre os alunos e a promover 

a constituição de capacidades de nomear, relatar, argumentar, inferir, etc. 

 E Castro (2011) utiliza a LSF como instrumento de empoderamento 

semiótico discursivo na formação docente colaborativa, examinando as escolhas de 

linguagem dos formadores. A autora retoma uma pesquisa realizada em 2005-2006, 

com relação às escolhas linguísticas feitas pelos envolvidos em aulas de Língua 

Inglesa de um curso de Letras, dentro de uma perspectiva colaborativa. 

 Este trabalho apresenta, além da introdução e da conclusão, três capítulos, 

sendo eles: capítulo 1, a fundamentação teórica; capítulo 2, a metodologia e capítulo 

3, análise e discussão dos dados. 

 O capítulo 1 traz a fundamentação teórica na qual esta pesquisa está 

baseada, a GSF. O capítulo 2, por sua vez, trata da metodologia de pesquisa, a 



19 

 

 

 

pesquisa-ação, e descreve o contexto da pesquisa e os procedimentos de coleta e 

de análise dos dados. No capítulo 3 a trajetória da pesquisa é descrita e são 

apresentadas e discutidas as análises, baseadas na GSF, das quatro narrativas 

produzidas pelos alunos nos dois momentos distintos, ou seja, narrativas escritas 

em português na primeira aula e narrativas escritas mesclando português e inglês na 

penúltima aula, bem como da narrativa utilizada em sala de aula, de forma a 

responder as duas perguntas de pesquisa.  Ao final do trabalho, são apresentadas 

as referências bibliográficas e em seguida, os anexos: as atividades utilizadas nas 

aulas, as produções das narrativas dos alunos, bem como a narrativa utilizada em 

sala de aula. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Este capítulo traz o embasamento teórico no qual esta pesquisa está 

fundamentada, a Linguística Sistêmico-Funcional (doravante LSF), a partir dos 

estudos propostos por Halliday (1985/1994 e seguidores), tomando como base para 

as análises os trabalhos de Christie (2005, 2011) e Gouveia (2008, 2009). 

 O capítulo está organizado em três seções principais. Na primeira delas, é 

traçado um panorama da LSF. Na segunda seção, a GSF e sua devida importância 

na análise do corpus desta pesquisa é definida. Finalmente, na terceira seção, são 

descritas as categorias utilizadas na análise do corpus desta pesquisa. As 

categorias são baseadas na GSF conforme estudos de Christie (2005, 2011) e 

Gouveia (2008, 2009), os quais se baseiam em Halliday (1985/1994 e seguidores).  

Esta última seção está subdividida em sete subseções que são: referências 

endofórica e exofórica; tema e progressão temática; densidade lexical; o uso da 

terceira pessoa em narrativas; o conhecimento sistemático da língua na produção de 

narrativas; significados experienciais; e as etapas de organização da narrativa.  

 

1.1. A Linguística Sistêmico-Funcional (LSF)  

A LSF trata de uma teoria que parte do significado e não da forma, 

caracterizando-se como uma teoria social. O estudo da linguagem, na LSF, parte da 

sociedade e da situação de uso, seu foco está em entender como se dá a 

comunicação entre os homens, a relação entre os indivíduos e desses com a 

comunidade (BARBARA e MACÊDO, 2009). 

Conforme afirma Cruz (2012), a língua, até meados dos anos 1950, era 

considerada como um sistema abstrato de regras, no qual as regras gramaticais 

eram mais importantes do que a própria mensagem transmitida pelo “texto”, seja ele 

falado ou escrito. A partir dos anos 1960, com o desenvolvimento da LSF, Michael A. 

K. Halliday começou a dar mais importância ao contexto, e o texto passou a ser 
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atrelado a ele. Além do autor britânico Halliday, vários outros autores também 

estudaram e estudam a LSF ao redor do mundo, dentre eles Christie (2005, 2011) e 

Gouveia (2008, 2009), os quais serão enfatizados nesta pesquisa. 

De acordo com Matthiessen (2009), a LSF é um sistema dinâmico, pois está 

em constante mudança de acordo com o ambiente onde se estabelece. É também 

um sistema aberto, conforme vai havendo as mudanças, novos recursos são 

adicionados em respostas às novas necessidades. 

Halliday (1994) define a LSF como uma abordagem sistêmica, funcional, 

social e semiótica. Sistêmica, devido às escolhas (conscientes ou não) feitas pelo 

falante, pois trata de uma linguagem vista como um sistema composto por um 

conjunto de escolhas que dependem do contexto em que o texto está inserido. Por 

isso, a importância desses elementos para LSF. Funcional, devido à função 

comunicativa da língua. Ela foi criada para verificar a realização da língua e seus 

significados, visando a importância do contexto de uso de um texto. Social, devido 

ao fato de que a língua é um fenômeno social, e não individual, ou seja, há relação 

entre o código e cultura. O contexto social determina a natureza do código utilizado. 

E semiótica, diferentemente das outras abordagens, a língua é vista como um 

sistema de significados seguidos de formas pelos quais os significados podem ser 

construídos. Segundo o autor, a realização e compreensão dos significados são 

importantes na análise de textos. 

Segundo Gouveia (2009), a LSF corresponde a uma teoria geral de 

funcionamento da linguagem humana, a partir de uma abordagem descritiva 

baseada no uso linguístico. Esse autor ainda afirma que essa teoria trata de 

descrição gramatical, pois fornece descrições plausíveis sobre o como e o porquê da 

variação da língua conforme o contexto e participantes.  

De acordo com Barbara e Macêdo (2009, p.95), 

A LSF oferece um instrumento que permite investigá-la a partir da situação 
em que a linguagem é produzida e entendê-la a partir da função para a qual 
está sendo produzida tendo em vista quem a produz e para quem, quando, 
onde e como a produz. 

 



22 

 

 

 

Com base no que a LSF estabelece, o arcabouço teórico proposto nesta 

pesquisa, prevê a análise das variações de elementos linguísticos e organização 

textual aplicados nas narrativas de histórias infantis. 

Após ter traçado um breve panorama da LSF, esclarecendo do que trata 

essa teoria, a próxima seção irá discorrer sobre a GSF, a qual alguns autores a 

tratam por LSF. 

 

1.2. A Gramatica Sistêmico-Funcional (GSF) 

A LSF, conforme já abordado anteriormente, “corresponde a uma teoria 

geral do funcionamento da linguagem humana, concebida a partir de uma 

abordagem descritiva baseada no uso linguístico.” (GOUVEIA, 2009, p. 14). No 

entanto, a LSF é, mais do que uma teoria de descrição gramatical, por isso é muitas 

vezes designada por GSF, pois, segundo o autor, é a que fornece instrumentos de 

descrição, uma técnica e uma metalinguagem que são úteis para a análise de 

textos, a qual pode ser encarada como um modelo de análise textual.  

 Segundo Webster (2009), a GSF procura identificar as estruturas de 

linguagem específica que contribuem para o significado do texto, ou seja, uma teoria 

de experiência, explicando como a gramática funciona e como é usada 

inconscientemente construindo experiências.  

 Para a LSF, a língua está inteiramente ligada ao uso. Segundo Gouveia 

(2009, p.15), “ela se organiza em torno das redes relativamente de escolhas e que 

tais redes correspondem a certas funções da linguagem.” E como afirmam Gouveia 

(2009) e Christie (2011), a partir de estudos propostos por Halliday (1985/1994), a 

linguagem desempenha três funções: função ideacional, função interpessoal e 

função textual. Essas funções são referidas como metafunções. Elas operam em 

todos os textos, mais especificamente em orações, relacionando-se ao conteúdo, 

relação falante/ouvinte ou escritor/leitor, e organização do texto. 

 No quadro a seguir, Christie (2011) explica as três metafunções 

abrangentes, sendo que uma delas, a ideacional, engloba duas metafunções, as 

quais estão relacionadas ao conteúdo construído no texto. 
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Crianças precisarão de exposição frequente à modelos de língua escrita, do 
que foi lido para elas e do que elas mesmas leram, e os quais elas 
escreveram, ambas em atividades individuais ou compartilhadas.2 

 

E afirma que “será de responsabilidade do professor entender os padrões de 

língua escrita que as crianças deverão adquirir, e guiá-las para a aprendizagem”.3. 

(CHRISTIE, 2005, p.49). 

Após discussões sobre a LSF e a GSF, a próxima seção tratará das 

categorias de análises da GSF, as quais serão de suma importância para a análise 

do corpus desta pesquisa. 

 

1.3.  Categorias de análise 

Para que haja o entendimento da sequência lógica de um texto, é relevante 

que sejam descritas algumas categorias de análise. Para tanto, as categorias 

utilizadas na análise do corpus desta pesquisa serão descritas tomando por base os 

trabalhos de Christie (2005), que as descreve à luz de Halliday (1985/1994). 

Conforme já relatado anteriormente, a GSF é a gramática em uso.  

 A autora se refere às seguintes categorias como: noções de referências 

endofórica e exofórica; tema e progressão temática; densidade lexical; o uso da 

terceira pessoa em narrativas; o conhecimento sistemático da língua na produção de 

narrativas; significados experienciais; e as etapas da organização da narrativa. 

 Essas categorias serão abordadas a seguir, seguidas de exemplos para que 

essas definições fiquem claras. 

 

1.3.1.  Noções de referências 

                                                           
2
 Minha tradução pa a Children will need frequent exposure to models of written language, in what they have 

read to them and in what they read themselves, and in what they write, both in shared and independent 

activities. . 
3
 Minha tradução para It ill e the espo si ility of tea he s to u de sta d the patte s of itte  la guage 

that children must maste  a d to guide the  i  lea i g these. .  
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 Christie (2005, p.50), usa um exemplo para ilustrar a referência exofórica, 

(negrito usado pela autora). Exemplos citados aqui em inglês para que haja melhor 

visualização das referências5. 

A:  Pass that over please. 

B: Okay… although it seems to be broken, or cracked anyway. 

A:  Oh no… blast. Where? 

B:  See… along the side there‟s a crack. You should probably still use it‟ll 
leak a bit. 

A:  Well, okay. I guess it‟s age. I‟ll have to try to replace it next time I 
manage to find a Breville distributor. Right now I‟ll have to use it.6 

  

 O importante a relatar sobre este exemplo é que o item sobre o qual se fala 

nunca é nomeado. No entanto, o falante faz referências a esse item usando 

pronomes como: that e it. O texto citado é falado, o leitor não consegue identificar o 

objeto descrito na conversa, pois está fora do contexto. 

 Vale ressaltar, no entanto, que nesta pesquisa não será utilizada a 

referência exofórica nas análises, pois esta referência é utilizada em textos falados, 

o que não é o caso do corpus da pesquisa.   

 A outra referência, ainda quanto à coerência textual, é a denominada 

endofórica, a qual ocorre quando o falante usa, por exemplo, uma variedade de 

pronomes, porém seus referentes estão no texto, e para entendê-los é necessário o 

conhecimento do contexto, o qual deve estar claro no texto. Como explica Christie 

(2005), além dos pronomes, os artigos definidos e indefinidos são aplicados a fim de 

promoverem a coerência textual ao introduzirem os participantes do texto e, por 

haver línguas em que esses artigos não são usados para esse fim, seu ensino e 

prática são elementares à construção da organização textual por parte dos alunos, 

                                                           
5
 Todos os exemplos citados por Christie (2005) são de textos produzidos por crianças que participaram de sua 

pesquisa. Por isso, serão mantidos em inglês. 
6
 A: Passe aquilo por favor. 

B: Okay, embora isso pareça estar quebrado ou trincado de alguma forma. 

A: Ah, não... droga! Onde? 

B: Olhe... aqui do lado tem uma trinca. Você provavelmente poderia usá-lo ainda, mas irá ele vazar um pouco. 

A: Está bem. Acho que é por causa do tempo de uso. Terei que tentar substituí-lo da próxima vez que conseguir 

encontrar um distribuidor Breville. No momento terei que usá-lo . Tradução minha). 
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principalmente se a língua que estiverem aprendendo em ambiente escolar não for 

sua língua materna. 

 Christie (2005, p.52) cita um exemplo de um texto produzido por uma criança 

de 6 anos de idade. As “setas” ilustram as referências endofóricas: 

Once upon a time there was a Fairy who was pretty. 

She had one child. 

She was good to people and animals.  

She went to the fairy shop 

and got a toy bear for her girl. 

She washed the bear 

when she came home.  

Her child was happy.  

When the bear tore 

Mum mended it. 

Mum loved the child. 

We say goodbye.7 

 

 Christie (2005) menciona que este não é um texto que faça uso das 

referências endofóricas perfeitamente, mas mostra que a criança tem grande noção 

de organização textual, pois inicia a narrativa com “Era uma vez”. Apesar dessa 

expressão fazer parte da infância de muitas crianças, o seu uso neste contexto 

mostra que a criança já se distanciou do leitor, criou o contexto e desenvolveu sua 

história. Neste exemplo há duas principais cadeias de referências, todas fazendo 

uso da referência endofórica para que haja coerência. As cadeias referem-se à Fairy 

(fada) e her girl (sua menina) e à toy bear (ursinho), que ela comprou para a menina. 

 As “setas” referem-se ao que está sendo escrito e referenciado, quando a 

criança introduz Fairy (fada) na primeira linha, ela retoma na segunda com o 

pronome she (ela) e referenciado na terceira e quarta linhas pelo mesmo pronome 

                                                           
7
 E a u a ez u a fada ue e a o ita. Ela ti ha u a filha. Ela era boa para pessoas e animais. Ela foi até uma 

loja de fadas e comprou um ursinho de pelúcia para sua menina. Ela lavou o ursinho quando chegou em casa. 

“ua filha fi ou feliz. Qua do o u si ho asgou a ãe o ostu ou. Ma ãe a a a a filha. Nos despedi os . 

(Tradução minha). 
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she (ela). A palavra child (criança) que é citada na segunda linha, só é retomada na 

penúltima linha, e assim por diante. Não que esta sequência seja a correta, pois este 

texto foi escrito por uma criança australiana de 6 anos de idade que participava da 

pesquisa de Christie (2005), e a autora cita somente como exemplo. 

 Além da referência textual exofórica e  endofórica, o esquema das noções de 

referências, conforme ilustrado na figura 3, mostra como os personagens são 

introduzidos nos textos, por exemplo, em histórias, os participantes são genéricos ou 

específicos. Os genéricos ocorrem com o uso de membros de classes ou gênero 

como nos exemplos sugeridos por Christie (2005, p. 53). (negrito usado pela autora). 

“Wombats are marsupial mammals. 

The Kangaroo is an Australian animal.”8 

  

 Já os específicos identificam participantes únicos, conforme exemplo de 

Christie (2005, p. 53). (negrito usado pela autora). 

“Once there was a fairy. She was pretty. 

I have a nice uncle, called Uncle Sam, and he comes to visit often.”9 

  

 De acordo com a autora, a distinção entre referências genérica e específica 

se torna importante no desenvolvimento do texto produzido pela criança, pois ela 

aprende a diferenciar as escolhas linguísticas necessárias para diferentes registros e 

tipos de textos. 

 Uma vez descritas as noções de referências, a próxima seção tratará de 

tema e progressão temática. 

 

1.3.2. Tema e progressão temática 

                                                           
8
 Vo ates a i al aust alia o  são a ífe os a supiais. O a gu u é u  a i al aust alia o.  T adução 

minha). 
9
 E a u a ez u a fada. Ela era bonita.  

Eu tenho um tio legal, chamado Tio Sam, e ele e  e isita  se p e . T adução inha). 
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 Além das noções de referências, o tema e a progressão temática são 

aspectos que também devem compor um texto bem estruturado. Segundo Christie 

(2005), toda narrativa que traz uma sequência de eventos é realizada por meio de 

períodos compostos, os quais são conectados por meio dos marcadores de discurso 

ou conjunções. A autora explica que tema diz respeito ao que é colocado no início 

das orações a fim de marcar o tópico frasal. Para tanto, o falante pode fazer uso de 

várias classes de palavras como a dos pronomes pessoais, por exemplo, [eu, ele, 

ela, nós, minha mãe e eu, nossos primos, Pedro e João, meu melhor amigo e seus 

cães], se a intenção do falante for a de tornar o sujeito, por exemplo, como tema. 

Esse tema pode ser alterado, caso o falante inicie sua oração por meio de um 

advérbio de tempo, por exemplo, [quando, toda vez, ontem]. Caso isso ocorra, então 

o tema não é mais uma pessoa, mas sim um evento temporal. 

 Christie (2005) ainda relata que além desses elementos gramaticais, há as 

conjunções aditivas [e]; temporais [quando ou então; ou depois disso] e de 

consequência [então, assim] que servem para manter a coerência e a lógica 

textuais. Segundo a autora, esses elementos linguísticos são considerados de duas 

formas: 1) ao ligarem as orações, devem ser considerados como marcadores 

conversacionais ou de discurso, uma vez que compõem a metafunção textual; e 2) 

ao mostrarem uma conexão lógica entre as orações, devem ser considerados como 

conjunções, porque ajudam a manter a lógica do texto, propiciando a progressão 

temática do texto.  

 O exemplo a seguir, citado por Christie (2005, p.54), mostra um diálogo 

entre Stacey e sua professora e ilustra bem isso: 

Stacey:  My mum‟s got a horse… 

T:  Oh that‟s exciting. Where is it? 

Stacey: Out at Lara. 

T:  And who bought the horse? 

Stacey: My dad. She doesn‟t behave so every time she gets a saddle 
on she mucks up, so we have to sit in the car when she puts 
the saddle on. And she‟s in the paddock. And it‟s just up that 
dirt road in Lara. And she always knows us when we come.10 

                                                           
10

 “ta ey: Mi ha ãe ga hou u  a alo... 
T: Que legal. Onde está? 
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 Christie (2005, p. 54) toma a última fala de Stacey como exemplo, e 

descreve como ocorreu a sequência do texto, que foi dividido (pela autora) em 

orações enumeradas para melhor entendimento e visualização.  

1 she doesn‟t behave 

2 so every time she gets a saddle on 

3 she mucks up 

4 so we have to sit in the car 

5 when she puts the saddle on. 

6 and she‟s in the paddock. 

7 and it‟s just up that dirt road in Lara 

8 and she always knows us 

9 when we come 

 

 A autora ilustra este exemplo e explica que nas orações 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 

há vários itens, que dão sequência no texto de duas formas. A primeira se dá na 

construção da coerência, eles são chamados de temas textuais que fazes parte da 

metafunção textual. A segunda forma são as conjunções que dão sequência lógica 

ao texto. Conjunções como e estabelece sequência de ideia, enquanto que a 

conjunção quando estabelece tempo. Nota-se também que na fala de Stacey, exceto 

oração 2, ela coloca primeiro os participantes da história, usando os pronomes ela e 

nós sendo o sujeito dos verbos. Esses são chamados de tema de tópico porque são 

usados para identificar o tópico da oração. 

 Como se pode observar nesta última fala, a criança elabora uma sequência 

de eventos fazendo uso de pronomes e conjunções para a construção do tema. O 

tópico frasal é marcado no início de cada oração. Daí a importância do 

conhecimento de tema para que a sequência do texto seja lógica. 

 Após as descrições das noções de referências, tema e progressão temática, 

a próxima categoria de análise a ser discutida é a densidade lexical. 

                                                                                                                                                                                     

Stacey: Em Lara. 

T: Quem comprou o cavalo? 

Stacey: Meu pai. Ela não se comporta então toda vez que colocam a sela nela ela faz coco, então nós temos 

que sentar no carro quando colocam a sela. E ela fica na cocheira. E é uma estrada suja em Lara. E ela sempre 

os e o he e ua do hega os.  (Tradução minha). 
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1.3.3. Densidade Lexical 

Lexical density in English é a expressão utilizada por Christie (2005), para 

designar a importância que as classes de palavras, as frases nominais e 

preposicionais, os grupos verbais, e os períodos simples e compostos têm na 

organização textual. A densidade lexical é constituída por grupos nominais que 

identificam os participantes do texto (ex: os anos de educação primária); os grupos 

verbais de processos (ex.: eles podem reconhecer) e as frases preposicionais e 

grupos adverbiais que constituem as circunstâncias (ex.: em diferentes maneiras).  

 A autora cita duas classes de palavras: 1) a classe dos itens lexicais, que 

compreende o vocabulário em geral e que são palavras que são constantemente 

criadas e recriadas pelos falantes. Por exemplo, na área da tecnologia, internet e 

celulares, são os que mais criam, a cada dia, itens mais especificamente, lexicais; 2) 

e a das palavras fechadas, denominadas itens gramaticais, composta por 

pronomes, preposições, artigos, conjunções, alguns tipos de advérbios e dos verbos 

auxiliares, os quais não são criados e recriados facilmente, como ocorre com a 

formação de substantivos, adjetivos e verbos principais.   

 A língua falada faz menos uso dos itens lexicais por oração do que a escrita, 

a qual é lexicamente densa. Christie (2005) cita dois exemplos: um na língua falada 

e outro na língua escrita, onde ilustra a diferença no número de itens lexicais. 

 No primeiro exemplo, já utilizado anteriormente neste trabalho na seção 

1.3.1, Christie (2005, p.58) ilustra os itens lexicais, negritados pela autora, em língua 

falada: 

A:  Pass that over please. 

B: Okay… although it seems to be broken, or cracked anyway. 

A:  Oh no… blast. Where? 

B:  See… along the side there‟s a crack. You should probably still use it‟ll 
leak a bit. 

A:  Well, okay. I guess it‟s age. I‟ll have to try to replace it next time I 
manage to find a Breville distributor. Right now I‟ll have to use it. 

 

 No segundo exemplo, desta vez em língua escrita, Christie (2005, p.59) 

ilustra os itens lexicais também negritados pela autora: 
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During the years of a primary education children will need to learn 
literate language in a variety of ways, so that by the end of Year 6 they 
should have a range of registers and text types they can recognize, read, 
interpret and write.11 

  

 Nota-se, nesses exemplos, um número maior de itens lexicais na língua 

escrita do que na língua falada. Isso ocorre porque na língua escrita há a 

necessidade de se construir a informação de maneira mais explícita. 

 Ensinar esses itens lexicais na língua escrita é relevante, uma vez que o 

processo de comunicação oral se diferencia do processo de produção escrita. Essa 

densidade lexical ocorre em razão de que a língua falada depende mais do contexto 

em que os participantes se encontram do que a língua escrita. Esta última é 

considerada menos dependente de contexto, o que não quer dizer que essa 

modalidade textual não dependa do contexto. O fato é que, porque o contexto se 

encontra no próprio texto, a língua escrita não depende tanto do contexto em que os 

participantes se encontram, como acontece com a língua falada, uma vez, que para 

Christie (2005) nenhum texto é completamente independente de contexto, apesar 

dos textos escritos, tipicamente, construírem significados e sentidos mais 

explicitamente que a modalidade de fala, por meio das referências endofóricas. 

 Os itens gramaticais, por sua vez, têm a função de ajudar a estruturar as 

orações. Eles aparecem em maior número na comunicação oral do que na produção 

escrita. Isso ocorre parcialmente porque a fala está inserida muito mais nos 

contextos onde é usada. Já na produção escrita a informação deve ser construída 

de maneira explícita, por isso linguagem escrita é dita às vezes como independente 

de contexto. 

 A densidade lexical foi descrita nesta subseção, porém não será utilizada na 

análise do corpus como uma categoria isolada, ela estará inserida em outras 

categorias, como por exemplo, nas noções de referências e significados 

experiencias, as quais analisarão o uso de grupos nominais e grupos verbais de 

processos. 

                                                           
11

 Du a te os anos de educação primária crianças precisarão aprender linguagem literária de maneiras 

diversas, para que ao final do sexto ano eles tenham uma variedade de registros e tipos de textos que eles 

possam reconhecer, ler, interpretar e escrever . (Tradução minha). 



34 

 

 

 

 A próxima categoria de análise a ser discutida está relacionada ao texto 

como um todo. Nela será abordado o uso da terceira pessoa em narrativas. 

 

1.3.4. O uso da terceira pessoa em narrativas 

 O uso da terceira pessoa em vez da primeira em narrativas é outro aspecto 

que Christie (2005) aponta como indício de que o aluno desenvolveu bem sua 

habilidade de escrever narrativas. Para a autora, o uso da primeira pessoa na língua 

falada é de alta frequência, uma vez que ao falarmos geralmente somos autores da 

ação, ou seja, somos participantes do contexto em que a fala ocorre. Isso também é 

uma característica de textos escritos por crianças menores, uma vez que ainda não 

conseguem se distanciar do evento a ser contado. Christie (2005) ainda afirma que o 

uso da terceira pessoa em narrativas tem como objetivo o distanciamento entre o 

autor e o leitor, uma vez que os escritores se distanciam de experiências imediatas e 

escrevem sobre outros fatos, vários tipos de conhecimento, informações que estão 

distantes do autor. Essa é uma habilidade que deve ser desenvolvida na escola, por 

meio de textos lidos pelos professores aos alunos e por textos produzidos por eles 

durante as aulas. 

 Isso porque a língua escrita é aprendida na escola. Aprender as diferenças 

de organização gramatical entre a língua escrita e a língua falada é uma tarefa 

relevante no processo escolar. Christie (2005) elenca pelo menos quatro 

características que apontam as diferenças entre a organização do texto falado e do 

escrito: há o uso das referências endofóricas e exofóricas; do tema; do 

aprimoramento da densidade lexical e da mudança de primeira para terceira pessoa. 

Aprender a organização de textos escritos propicia que o autor se distancie dos 

eventos ou das experiências narradas e perceba que constrói textos distintos, sobre 

o mesmo assunto, a partir da modalidade que escolhe para suas narrativas. 

 Após a observação quanto ao uso da terceira pessoa em narrativa. A 

próxima seção tratará dos significados experienciais, os quais abordam os 

processos, ou seja, o uso dos verbos. 
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1.3.5. Significados experienciais 

Fundamentando-se em Halliday (1985, 1994), Christie (2005) afirma que os 

significados experienciais estão relacionados ao conteúdo, à informação, aos 

sentimentos ou às ideias construídas pela linguagem. Esses significados são 

expressos por:  

1) verbos que criam processos; 

2) as frases ou os grupos nominais que criam e colocam os participantes 

no processo; 

3) frases preposicionadas ou formações adverbiais que trazem as 

circunstâncias dos processos/fatos. 

 

Ainda com base em Halliday (1985, 1994), a autora afirma que para que 

esses significados sejam realizados na língua, a GSF reconhece alguns processos, 

como auxílio na produção de significados experienciais em textos. Segundo Halliday 

(2009), não há um número correto de processos, ele relata que podem ser três, 

quatro ou seis tipos de processos. É importante ressaltar que as análises desta 

pesquisa estão apoiadas principalmente em estudos feitos por Christie (2005) e 

Gouveia (2009). Por isso, os processos abordados nesta pesquisa são seis: 

materiais, relacionais, verbais, mentais, comportamentais e existenciais 

Halliday e Matthiessen (2004) ilustram os processos na figura a seguir 

denominada a gramática de experiência, tipos de processos em Inglês: 

  



36 

 

 

 

Figura 4 – The grammar of experience – types of process in English. (HALLIDAY e 
MATTHIESSEN, 2004, p. 172). 

 
 

  

 Na figura, os autores citam alguns exemplos de verbos que caracterizam 

cada processo. Os processos são descritos a seguir: 

 

1) Processos materiais, segundo Christie (2005), expressam ações e por 

meio dos quais criamos os detalhes e os eventos do cotidiano. Eles 

ajudam a construir a série de eventos que ocorrem na história. Conforme 

Gouveia (2009): 

 

[...] os processos materiais são, prototipicamente, representações de 
acções concretas, físicas, isto é, dão conta de mudanças no mundo material 
que podem ser percepcionadas, comprovadas, vistas. (GOUVEIA, 2009, 
p.31). 
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2) Processos relacionais, segundo Christie (2005, p.71), “constroem uma 

relação entre os participantes de períodos compostos ou coordenados12”. 

E Gouveia (2009) afirma que esta relação é construída pelo verbo ser e 

estar, não podendo ser confundido com existir. O autor mostra esta 

relação nos seguintes exemplos:  

 “O João é simpático.” 

“A Maria é professora.”13. (GOUVEIA, 2009, p. 31). 

 

3)  Processos verbais, conforme Christie (2005), são geralmente aplicados 

para recontar algo, são frequentemente encontrados em histórias para 

crianças, onde há várias falas de personagens. Segundo Gouveia (2009, 

p.32) “são processos de dizer e de comunicar e incluem não apenas 

verbos de enunciação (pedir, dizer, etc), mas também processos 

semióticos que não são necessariamente verbais, como mostrar ou 

indicar, por exemplo”. 

 

4) Processos mentais, segundo Christie (2005), são muito variados. Alguns 

estão relacionados com pensamento e cognição, outros com sensação e 

percepção, ou ainda com sentimento ou afeição. Conforme Gouveia 

(2009), eles são os que estão no mundo da mente. O autor cita alguns 

verbos relacionados a esse processo. “Os processos mentais podem ser 

de percepção (ver, ouvir, etc.), de cognição (compreender, conhecer, etc.) 

e de afeição (gostar, recear, amar, etc.).” (GOUVEIA, 2009, p.31). 

 

5) Processos comportamentais, conforme Christie (2005) são as mesclas do 

material e mental, uma vez que se referem aos comportamentos 

observáveis que revelam também um estado mental. “Esses processos 

aparecem em histórias, onde o objeto é para revelar como as pessoas 

                                                           
12Mi ha t adução pa a they uild so e elatio ship –descriptive, defining or possessive – between 

pa ti ipa ts i  a lause.  
13

 Negrito feito por mim. 
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aparecem e o que elas parecem estar sentindo.”14 (CHRISTIE, 2005, 

p.79). E segundo Gouveia (2009), esses processos estão relacionados 

com processos fisiológicos humanos, ou seja, processos que manifestam 

o interior do falante (olhar, por oposição a ver, escutar, por oposição a 

ouvir, falar, rir, etc.). 

 

6)  Processos existenciais, segundo Christie (2005), estão relacionados à 

existência propriamente dita, com o uso do verbo existir, ou haver são 

geralmente usados no início de histórias. E conforme Gouveia (2009, 

p.32), “no caso dos processos existenciais, temos apenas um participante 

– o Existente -, aquele cuja existência é predicada, como em “Nesta 

parede há muitos quadros””.  

 

 Além desses processos, Christie (2005) cita os significados interpessoais, os 

quais são realizados por meio das modalizações verbais, adverbiais e adjetivas e 

também por meio do que se designa como „the person system‟ que é aperfeiçoado à 

medida que a criança se desenvolve intelectualmente e passa a usar em vez da 

primeira pessoa, a terceira para denotar as diferentes relações que temos com as 

pessoas.  

 Os significados experienciais aqui descritos fazem parte de uma importante 

categoria de análise das narrativas. Na categoria seguinte, ainda com foco na 

narrativa, temos suas etapas de organização. 

 

1.3.6. As etapas de organização da narrativa 

 Christie (2005) aponta quatro etapas que compõem a organização da 

narrativa: orientação, complicação, resolução e coda. A orientação tem a função de 

introduzir os participantes em um contexto, momento em que o tempo e o lugar são 

estabelecidos. Na orientação, geralmente, há uma referência temporal. A 

complicação introduz um problema a ser resolvido, o qual é marcado por conjunções 

adversativas (mas, porém, contudo), pelas ações em si e pelas consequências 
                                                           
14

 Minha tradução para Beha iou al p o esses a e ofte  fou d i  sto ies, he e the object is to reveal both 

how people appear and what they seem to be feeling. . 
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advindas dessas ações. A resolução é quando o problema é resolvido e serve como 

elemento para dar continuidade à história. O elemento coda apresenta o final da 

história de narrativas infantis e apresenta clichês como “and they lived happily ever 

after”.   

 Conforme Rothery (1991 apud CHRISTIE, 2005), estudos sobre narrativas 

infantis apresentam um quinto elemento denominado avaliação que descreve como 

os personagens se sentiram com relação ao problema (complicação). Sem esse 

elemento a narrativa é incompleta por ser esse elemento que traz importância e 

propósito à narrativa.  

 Gouveia (2008), por sua vez, faz uma referência à narrativa como aspecto 

de gênero e deixa claro seus elementos, os quais ele julga como obrigatórios. São 

eles: Localização Temporal Inicial, Localização Espacial Inicial, Introdução de 

Personagens e Sequenciação Lógica de Eventos, também pode ocorrer 

opcionalmente, um Fechamento da Narrativa. 

 A localização temporal inicial refere-se ao quando, exemplo, “Era uma 

vez...”. Depois, a localização espacial, relacionada ao onde, exemplo, “... num reino 

encantado.”. Os personagens devem ser citados neste início também. E espera-se 

que os acontecimentos sejam citados com sequência lógica, temporal. E por fim o 

fechamento da narrativa, exemplo, “... e foram feliz pra sempre.” 

Vale ressaltar que somente as etapas descritas por Christie (2005) serão 

utilizadas na análise do corpus desta pesquisa. 

Quanto a essas etapas de organização da narrativa, Christie (2005) chama a 

atenção ao aprendizado da língua na escola, e à importância de a criança usar a 

linguagem de diversas formas, tanto oral quanto escrita.  

Na forma escrita, a criança deve ser exposta a modelos de língua escrita. E 

cabe ao professor mediar este processo de apresentação dessa língua e sua 

produção. Por isso, esta pesquisa acompanha a trajetória de uma professora de 

inglês na condução de uma unidade didática por ela elaborada para o ensino da 

língua inglesa a partir de narrativas infantis, e analisa as narrativas produzidas pelos 

alunos durante o processo. 



40 

 

 

 

Neste capítulo, foram abordadas as categorias de análise que servirão de 

embasamento teórico para as análises das narrativas infantis produzidas nesta 

pesquisa, bem como a narrativa utilizada nas aulas. 

O próximo capítulo trata da metodologia aplicada na pesquisa, traz a 

descrição do projeto onde a pesquisa está inserida, os participantes e as atividades 

desenvolvidas com os alunos. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia em que se baseia este estudo, 

a pesquisa-ação. O capítulo está organizado da seguinte maneira: inicialmente a 

justificativa da escolha metodológica; em seguida a descrição do contexto da 

pesquisa: a escola, os participantes (os alunos e a professora pesquisadora); o 

procedimento de coleta de dados e finalmente o procedimento de análise. 

 

2.1 Justificativa da escolha metodológica 

A pesquisa-ação foi escolhida porque ao longo da pesquisa, a professora 

pesquisadora participou ativamente do projeto, planejando, ministrando as aulas, 

avaliando e reformulando o planejamento no decorrer do processo. Durante as sete 

aulas do curso de inglês, ela planejou as aulas, observou-as, refletiu sobre elas e as 

replanejou, tendo sempre um olhar crítico sobre os tipos de atividades aplicadas, 

dinâmicas estabelecidas, bem como a disciplina e desempenho dos alunos. Como 

afirma Crookes (1993) a utilização da pesquisa-ação é um componente importante 

para o aprimoramento do ensino de línguas, pois promove a reflexão crítica sobre o 

ensino e sobre o contexto sócio-político em que os professores se encontram. A 

professora pesquisadora considerou essa reflexão crítica visando a melhoria no 

processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com Riding, Fowell e Levy (1995), a pesquisa-ação oferece uma 

abordagem sistemática para inovações no ensino-aprendizagem. Isso acontece 

porque o professor é colocado em duas funções, o de criador da teoria e usuário 

dela. Esta é uma maneira de produzir alto conhecimento educacional de ensino-

aprendizagem, e uma poderosa forma de aprimorar a prática de ensino-

aprendizagem. 

Segundo Kemmis e Mc Taggart (1988) a pesquisa-ação é composta por 

quatro momentos: planejamento, ação, observação e reflexão, os quais são 
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configurados como uma espiral reflexiva. Esses quatro momentos são resumidos por 

Damião (2006, p.62) da seguinte maneira: 

Planejamento – antecede a ação e é embasado criticamente, pois 
reconhece as verdadeiras limitações de pesquisa e os potenciais para 
ações mais efetivas. 

Ação – planejada e controlada, e também criticamente embasada, pois 
reconhece a prática como ideias em ação mediadas pelo “esforço” de 
melhorias materiais, sociais e políticas. 

Observação – traz um posicionamento do pesquisador, pois documenta a 
ação, seus efeitos e seu contexto de situação de forma crítica. 

Reflexão – avaliativa e descritiva, pois procura entender os processos e os 
problemas da ação. 

 

Esses quatro momentos são ilustrados em ciclos pelos autores Riding, 

Fowell e Levy (1995) na figura a seguir: 

 

Figura 5 – Os ciclos propostos por Riding, Fowell e Levy (1995, p.3). 

 

 

Os autores explicam que este esquema adota uma abordagem metódica e 

interativa, que abrangem a identificação do problema, o planejamento da ação, a 

realização, a avaliação e a reflexão. As percepções adquiridas no primeiro ciclo são 

consideradas no planejamento do segundo ciclo, quando a ação é modificada e o 

processo repetido. 

Após observação desta espiral, notou-se a semelhança dos ciclos com a 

pesquisa-ação aqui desenvolvida, uma vez que a pesquisa consta de um grande 

ciclo representando o projeto como um todo, conforme figura 6 a seguir. E um ciclo 



43 

 

 

 

menor, denominado Ação 2, o qual é representado por vários outros ciclos, 

conforme figura 7 mais adiante. 

O esquema cíclico a seguir, ilustra em um grande ciclo os quatro momentos 

desenvolvidos pela professora pesquisadora nesta pesquisa.  

 

Figura 6: Esquema metodológico de natureza cíclica da pesquisa. 

 

 

Este esquema consta de cinco passos principais: o Plano, a Ação 1, a Ação 

215, a Ação 3 e Encaminhamentos. O Plano é o passo inicial da pesquisa16, que 

tinha como objetivo o ensino de inglês a partir de narrativas infantis. As aulas seriam 

ministradas uma vez por semana, num período de uma hora e trinta minutos cada. 

Na conversa sobre o curso de inglês foi informado à professora pesquisadora que 

seriam aulas de inglês a partir de uma narrativa infantil, onde na primeira aula os 

alunos deveriam escrever uma narrativa infantil em português. As aulas seguintes 

                                                           
15

 Ação 2 é composta por 5 outros itens que serão abordados mais adiante. 
16

 A pesquisa teve início com o convite à professora pesquisadora pela sua professora orientadora, na época 

Profa. Dra. Solange Teresinha Ricardo de Castro (orientadora até seu súbito falecimento em 27 de agosto de 

2012), a participar do projeto de Redes Colaborativas em uma escola municipal de ensino fundamental 

integral. 



44 

 

 

 

teriam por objetivo o ensino da mesma história em inglês. E na última aula, os 

alunos deveriam escrever a história novamente, mas em inglês, podendo mesclar o 

português. A professora pesquisadora também recebeu orientações quanto à coleta 

de dados. Ela deveria recolher e arquivar todas as narrativas produzidas pelos 

alunos: a primeira versão em português, e a segunda mesclando português e inglês, 

pois este seria o corpus de análise da pesquisa. Nessa mesma conversa, 

orientadora e professora pesquisadora escolheram uma narrativa infantil que poderia 

ser de conhecimento de todos os alunos, pois eles teriam que escrever a versão que 

conheciam no primeiro dia de aula. Elas optaram, então, pela história “Os Três 

Porquinhos”.  

A Ação 1 trata da primeira aula quando houve uma conversa com os alunos 

sobre narrativas infantis. Os alunos mencionaram a história “Os Três Porquinhos”, a 

qual realmente era do conhecimento de todos, e em seguida os alunos escreveram 

em português a versão da história “Os Três Porquinhos” que conheciam. 

A Ação 2 é muito importante nesta pesquisa, pois o objetivo da pesquisa é 

acompanhar este passo, que descreve a trajetória da professora pesquisadora na 

condução de uma unidade didática por ela elaborada para o ensino da língua inglesa 

a partir de narrativas infantis. Aqui ocorre o ensino da história “Os Três Porquinhos” 

em inglês, “The three little pigs”17, uma versão adaptada da história. Estas aulas e 

atividades foram planejadas uma a uma pela professora pesquisadora, avaliadas e 

replanejadas a partir da observação e reflexão do desenvolvimento dos alunos em 

cada aula e em cada atividade desenvolvida e aplicada por ela. 

O esquema a seguir descreve detalhadamente a Ação 2, que consta de 

cinco aulas, aqui representadas por ciclos, as quais a professora foi planejando e 

replanejando uma a uma no decorrer do processo. 

  

                                                           
17

 Histó ia The th ee little pigs  adaptada po  i  da e são do site: 
http://www.hamilton.ca/nr/rdonlyres/df7fa6ff-de08-492b-b574-b42550d1b885/0/portuguesemath.pdf 
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Figura 7 – Representação da pesquisa-ação em cada aula, Ação 2. 

 

 

Após o ensino da história em inglês, ou seja, das 5 aulas ministradas na 

Ação 2, vem a Ação 3 que se refere à penúltima aula, quando os alunos escreveram 

novamente a história “The three little pigs”, desta vez mesclando português e o 

inglês aprendido durante as aulas. Decidiu-se que a segunda coleta das produções 

das narrativas seria feita na penúltima aula, para não correr o risco de algum aluno 

faltar, e o corpus ficar desfalcado. Caso isso ocorresse, teriam ainda a última aula 

para a produção. 

Na última aula os alunos fizeram duas atividades voltadas ao tema Natal, 

onde aprenderam o vocabulário relacionado também. Em seguida, há novamente 

uma observação e reflexão sobre o processo e é onde são feitas as análises do 

corpus baseado na GSF.  

Finalmente, há os Encaminhamentos, ou seja, as possíveis sugestões para 

o ensino de línguas a partir de narrativas infantis baseadas no acompanhamento da 

trajetória da professora pesquisadora e nas análises das narrativas produzidas pelos 

alunos. 

Conforme ilustrado, os quatro momentos da pesquisa-ação: planejamento, 

ação, observação e reflexão são utilizados em todos os passos da pesquisa, 

exigindo da professora pesquisadora um constante replanejamento durante todo o 

processo da pesquisa o que justifica a natureza cíclica desta pesquisa.  
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2.2       Contexto da pesquisa 

Nesta seção são descritos alguns itens que compõem a pesquisa, onde ela 

foi realizada e quais foram seus participantes. O primeiro item é a descrição da 

escola, em seguida dos participantes: os alunos e a professora pesquisadora. 

 

2.2.1  A escola 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública de Ensino Fundamental com 

aulas em período integral de uma cidade do Vale do Paraíba, parceira na proposta 

de construção de Redes Colaborativas de trabalho Universidade-Escola na área de 

ensino de línguas. A escola está localizada em um bairro da periferia da cidade, 

suas instalações são modernas, pois foi recentemente reformada e oferece aos 

alunos aproximadamente 30 salas de aulas, amplo de espaço de recreação e 

instalações como quadra de esportes e piscina olímpica. 

 

2.2.2 Participantes da pesquisa 

 

2.2.2.1  Os alunos 

Participaram desta pesquisa crianças entre 9 e 11 anos de idade, estudantes 

do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental integral, ou seja, permaneciam na escola no 

período das 8h às 17h30m. As aulas regulares dessas crianças eram das 13h às 

17h30m, e as aulas de inglês foram ministradas no período manhã, das 8h30m às 

10h, uma vez por semana, às segundas-feiras. Nos outros dias da semana, no 

período da manhã, as crianças participavam de outras atividades extracurriculares, 

como leitura e educação física. 

As idades e anos escolares dos alunos estão representados no quadro a 

seguir: 
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Quadro 2: Identificação dos alunos 

Alunos (Ax) Idade Ano escolar 
A1 11 anos 5º ano 
A2 9 anos 4º ano 
A3 9 anos 4º ano 
A4 9 anos 4º ano 
A5 9 anos 4º ano 
A6 10 anos 5º ano 
A7 9 anos 4º ano 
A8 10 anos 4º ano 
A9 10 anos 4º ano 
A10 10 anos 4º ano 

 

Pode-se observar que o grupo foi constituído de uma turma com 80% dos 

alunos do 4º ano, com idades entre 9 e 10 anos. A professora pesquisadora 

observou na primeira aula que os alunos eram muito agitados, por isso encontrou 

um pouco de dificuldade para lidar com a indisciplina em sala. Esta foi uma 

observação que ela teve de considerar sempre no planejamento das aulas, pois os 

alunos tinham de estar sempre ocupados, trabalhando em alguma atividade. 

 

2.2.2.2  A professora pesquisadora 

A professora pesquisadora, 39 anos de idade, atua como professora de 

língua inglesa em instituto de idiomas há 20 anos. É licenciada em Letras pela 

Universidade Braz-Cubas, Mogi das Cruzes – SP, e pós-graduada em Língua 

Inglesa pela UNIVERSITAS, Itajubá – MG. 

Ela trabalha com o ensino da língua inglesa para todas as idades, de níveis 

básicos ao avançado, inclusive business. Ela viu neste projeto uma oportunidade 

para aplicar seus conhecimentos linguísticos e didáticos, bem como sua experiência 

com crianças. Seria um desafio ensinar essas crianças no Ensino Fundamental, já 

que não faz parte da realidade profissional dela. 
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2.3 Procedimento de coleta de dados 

A coleta de dados foi feita de duas formas: anotações informais sobre as 

aulas, e coleta das narrativas feitas pelos alunos em dois momentos, no primeiro dia 

de aula e na penúltima. 

Para responder a primeira pergunta de pesquisa, a pesquisadora fez 

anotações informais sobre sua própria prática e sobre as aulas ministradas para 

poder planejar e replanejar suas aulas. 

Para responder a segunda pergunta de pesquisa, por sua vez, foram usadas 

as narrativas das crianças, escritas em dois momentos: na aula 1, em português e 

na aula 6, mesclando português e inglês. Na primeira produção foram obtidas 7 

narrativas (A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8). E na segunda produção, 5 narrativas (A4, 

A6, A7, A9, A10). Porém, nem todos os alunos que fizeram a primeira produção da 

narrativa, fizeram a segunda.  

O quadro a seguir mostra as presenças dos alunos nos dias da coleta de 

dados: 

Quadro 3: Frequência dos alunos nas aulas do projeto. 

 Datas das Aulas 
Etapas 1 2 3 4 
Alunos 

(Ax) 
05/set 
Aula 1 

12/set 
Aula 2 

19/set 
Aula 3 

24/out 
Aula 4 

31/out 
Aula 5 

21/nov 
Aula 6 

28/nov 
Aula 7 

A1  P P A P A A A 
A2 P P P P P A A 
A3 P P P A A A A 
A4 P P P A P P P 
A5 A P P A A A A 
A6 P P P P P P P 
A7 P P P A P P A 
A8 P P P P P A A 
A9 * * * P P P P 
A10 * * * P P P P 
*Alunos ainda não matriculados na escola no início da pesquisa. 

 dias em que as produções das narrativas foram coletadas     P (presença) 
  alunos que fizeram as duas produções A (ausência) 

 

Como se pode observar, somente os alunos A4, A6 e A7 estiveram 

presentes na Aula 1 e na Aula 6. Assim, decidiu-se que apenas as produções 

desses alunos seriam utilizadas na análise dos dados para que houvesse uma 
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comparação entre as produções. No entanto, conforme a pesquisadora constatou na 

época da análise dos dados, anexos (16 e 17), os textos do aluno A7 estavam 

ilegíveis. Decidiu-se, então, que somente as produções de A4 e A6 seriam 

analisadas. 

 

2.4 Procedimento de análise 

O procedimento de análise foi realizado em duas etapas: o 

acompanhamento da trajetória da professora pesquisadora e as análises dos 

elementos sistêmicos e organização textual das quatro narrativas. 

 

2.4.1  Trajetória da professora pesquisadora 

A trajetória da professora pesquisadora foi acompanhada nesta pesquisa na 

condução de uma unidade didática por ela elaborada para o ensino da língua inglesa 

a partir de narrativas infantis. 

Nesse acompanhamento são descritas todas as atividades realizadas com 

os alunos, passo a passo das atividades escritas e orais, os slides contendo a 

história, as observações feitas durante as aulas, enfim, tudo que a professora 

pesquisadora elaborou para o ensino da língua inglesa a partir da narrativa infantil 

“The three little pigs”.  

 

2.4.2 Análises das narrativas  

Para o mapeamento dos elementos sistêmicos e organização textual, foram 

feitas as análises das quatro narrativas embasadas nos preceitos da GSF, conforme 

conceitos discutidos no Capítulo 1. As categorias de análise utilizadas na pesquisa 

foram: as noções de referências; o tema e a progressão temática; o uso da terceira 

pessoa, significados experienciais que envolvem os processos: mentais, materiais, 

comportamentais, existenciais, verbais e relacionais; e as etapas de organização da 

narrativa, os quais são discutidos principalmente por Christie (2005) e Gouveia 

(2008, 2009). Essas categorias de análises foram aplicadas nas quatro narrativas: 
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A4P1 e P2 (aluno 4, produções 1 e 2), A6P1 e P2 (aluno 6, produções 1 e 2), nesta 

sequência, para que houvesse a comparação entre as produções de cada aluno em 

cada uma das categorias analisadas. 

Após as análises das produções de narrativas das crianças, optou-se 

também pela análise da narrativa utilizada nas aulas, pois despertou-se o interesse 

em analisar a influência deste modelo nas segundas produções das narrativas. 

Uma vez descrita a metodologia utilizada nesta pesquisa, o Capítulo 3 

discutirá os resultados obtidos no trabalho. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta e discute os resultados desta pesquisa a partir do 

acompanhamento da trajetória da professora pesquisadora e das análises das 

narrativas produzidas pelos alunos. O capítulo está dividido em três seções: a 

primeira apresenta a trajetória de uma professora de inglês, no caso a professora 

pesquisadora, na condução de uma unidade didática por ela elaborada para o 

ensino da língua inglesa a partir de narrativas infantis; e a segunda seção apresenta 

e discute as quatro narrativas produzidas pelos alunos A4 e A6 em dois momentos 

distintos, bem como descreve a narrativa modelo, utilizada pela professora para 

contar a história “The three little pigs” nas aulas; e a terceira apresenta as respostas 

às perguntas de pesquisa. 

 

3.1 A trajetória da professora pesquisadora 

Para compreender em que medida o narrar de uma história em língua 

materna e posteriormente mesclando língua inglesa e língua materna, ou seja, para 

ajudar a responder a primeira pergunta de pesquisa, esta seção apresenta a 

trajetória da professora pesquisadora desde o convite da orientadora para participar 

do projeto, até o planejamento das aulas e atividades, o acompanhamento do 

desempenho dos alunos e o replanejamento das aulas. 

 

3.1.1 O projeto 

O Projeto de Pesquisa denominado Desenvolvimento da escrita de 

narrativas em língua estrangeira: Inglês e em língua materna em contextos 

escolares de educação fundamental está vinculado ao Grupo de Pesquisa de Redes 

Colaborativas e tem como objetivo geral examinar o desenvolvimento da produção 

de narrativas escritas em Inglês, bem como em língua materna, em contextos 
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escolares de educação fundamental, dentro das situações de aprendizagem de 

Inglês aí construídas. 

 Como já descrito no Capítulo 2, a pesquisa foi desenvolvida em uma escola 

municipal de Ensino Fundamental integral de uma cidade do Vale do Paraíba. Nesta 

pesquisa o objetivo é acompanhar a trajetória de uma professora de inglês na 

condução de uma unidade didática por ela elaborada para o ensino da língua inglesa 

a partir de narrativas infantis, neste caso “Os Três Porquinhos”. A professora 

pesquisadora ficou responsável por uma turma no período da manhã, às segundas-

feiras, das 08h30 às 10h00, sendo ela a responsável pela turma, sem contar com a 

ajuda de monitores ou estagiários. 

 

3.1.2 As aulas e atividades aplicadas 

O projeto foi composto por sete aulas, as quais foram planejadas uma a uma 

no decorrer do processo a partir do objetivo geral, ou seja, o ensino de inglês a partir 

de narrativas. Cada uma das aulas foi planejada a partir de fatos observados 

durante as próprias aulas, conforme já ilustrado no esquema da pesquisa-ação, 

Ação 2, conforme figura 7, no Capítulo 2. 

A história “The Three Little Pigs” foi previamente escolhida em comum 

acordo entre a professora pesquisadora e a professora orientadora, Profa. Dra. 

Solange Terezinha Ricardo de Castro, na época também coordenadora do projeto, 

pela grande probabilidade de todos, ou a maioria dos alunos, conhecer a história. 

Esse fato foi comprovado no primeiro dia de aula quando foram levantadas com os 

alunos algumas histórias infantis e a história “Os três porquinhos” foi a mencionada 

por eles. Essa escolha veio ao encontro da história pré-selecionada para o 

desenvolvimento do projeto. O objetivo das aulas era o de ensinar esta história em 

inglês, atentando para o vocabulário, pronúncia e escrita das palavras. Os alunos 

aprenderiam também elementos além da história, como por exemplo, perguntar 

nomes, números e alfabeto. Além disso, a organização dos eventos da história; 

início, meio e fim teriam um foco especial ao narrar a história por meio de slides que 

serão descritos no quadro 4, mais adiante. 
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O ensino da língua inglesa neste projeto foi dividido em quatro etapas: (1) 

aula 1, (2) aulas 2 a 5, (3) aula 6 e (4) aula 7. Na etapa (1), o primeiro dia de aula, os 

alunos escreveram a história “Os Três Porquinhos” em português. Na etapa (2), as 

quatro aulas foram baseadas na história “The Three Little Pigs”18, versão adaptada 

em inglês. Na etapa (3), penúltimo dia de aula, os alunos escreveram a história, 

mesclando inglês e português. E finalmente, na etapa (4), o último dia de aula, os 

alunos fizeram uma atividade sobre o natal e aprenderam também vocabulário 

relacionado a esse tema.  

As aulas tiveram início no dia 05 de setembro de 2011, e se encerraram no 

dia 28 de novembro de 2011, totalizando sete aulas. As aulas foram ministradas ao 

longo desses três meses nas seguintes datas, em setembro nos dias 05, 12 e 19; 

em outubro nos dias 24 e 31; e em novembro nos dias 21 e 28. 

Em todas as aulas o objetivo era contar a história “The Three Little Pigs” e 

ensinar o vocabulário referente, atentando para ortografia e pronúncia das palavras. 

O quadro a seguir apresenta o conteúdo trabalhado em cada aula, atentando 

para o fato de que todas as atividades e slides foram criados pela professora 

pesquisadora baseados nas necessidades e objetivos de cada aula, e que as aulas 

2 a 5 foram planejadas de acordo com as observações feitas nas aulas que as 

antecederam. O planejamento do curso foi feito no decorrer do processo, ou seja, as 

aulas e atividades não foram planejadas antes do início do projeto. 

 

Quadro 4: Descrição das aulas. 

Aula 1 - apresentação: What‟s your name? My name is____; 
- conversa com os alunos sobre histórias infantis; 
- alunos contam a história “Os Três Porquinhos”; 
- alunos recebem uma folha de sulfite em branco e eles escrevem a história em português 
e desenham; 
- alunos que terminaram primeiro vão para a lousa e desenham figuras relacionadas à 
história; 
- a partir dessas figuras, algumas palavras já são apresentadas em inglês como: lobo 
(wolf), floresta, (forest), casa (house), porquinho (pig). 
Observação da aula 1: alunos muito felizes em aprender inglês, fizeram várias perguntas 
como: como fala meu nome em inglês? E quando escreveram a história em português, 
perguntaram como escrevia “Fim” em inglês. No entanto, uma observação importante, 
alunos agitados, por isso, atenção para o tipo e quantidade de atividades para as aulas 
seguintes. 

Aula 2 - atividade de recorte e colagem, lembrar e praticar; What‟s your name? My name is____, 

                                                           
18

 Histó ia The th ee little pigs  adaptada po  i  da e são do site: 
http://www.hamilton.ca/nr/rdonlyres/df7fa6ff-de08-492b-b574-b42550d1b885/0/portuguesemath.pdf 
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no caderno deles; alunos recortam personagens e escrevem essas perguntas e respostas 
nas figuras; 
- lembrar a história (em português) contada na aula anterior, e lembrar algumas palavras 
em inglês. Copiá-las no caderno; 
- apresentação do título da história em inglês, “The Three Little Pigs”; 
- professora explora vocabulário com os alunos usando as figuras a seguir projetadas em 
power point19 e laptop levados pela professora para a escola; 

                                             
- professora conta a história em inglês (anexo 1) usando essas figuras. Os alunos ajudam 
a contar a história usando as palavras em inglês que já haviam aprendido; 

Exemplo: 
Professora: Once upon a time there were…  
Alunos: three 
Professora: little … 
Alunos: pigs 
Professora: They lived in a … 
Alunos: forest 
… 

- professora sempre apontando para as figuras projetadas.   
Observação da aula 2: alunos estavam falando bem as palavras, porém não sabiam 
escrevê-las.              

Aula 3 - professora conta a história com os alunos usando os slides usados na aula 2; 
- duas atividades escritas para a prática da ortografia das palavras. (anexos 2 e 3); 
- contar a história novamente com os seguintes slides produzidos pela professora no 
power point; 

                   
 

               
 

                                                           
19

 PowerPoint é um software que permite a criação de materiais que podem ser apresentados por meio de um 

projetor, neste caso utilizou-se um laptop. As figuras dos slides foram copiadas das imagens do site 

www.google.com.br em Agosto/2011. 

 

http://www.google.com.br/
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Observação da aula 3: alunos precisavam praticar a escrita não só das palavras, mas 
das orações presentes na história. 

Aula 4 - prática de orações presentes na história (anexo 4); 
- contar a história usando as palavras e orações; 
Observação da aula 4: alunos estavam ficando cansados da história, e apresentando 
problemas com indisciplina. 

Aula 5 - ensinar os números até 10; 
- brincadeira do “pin” para praticar a pronúncia dos números; 
- atividade escrita com números (anexo 5); 
- no caderno, desenhar alguma coisa e escrever a quantidade; 
Ex.:  two stars 
- contar a história, e fazer uma atividade colocando tirinhas de papel com partes da 
história em ordem (anexo 8); 
Observação da aula 5: alunos interagiram bem, participaram ativamente da brincadeira 
do “pin”. Mas, ao colocar a história em ordem, tiveram bastante dificuldade. 

Aula 6 - prática dos números e vocabulário da história (anexo 6); 
- prática de números e orações com “there was/were”. (anexo 7); 
- alunos escrevem a história “The three little pigs” usando a língua inglesa, bem como a 
língua portuguesa em uma folha entregue a eles (anexo 9); 
Observação da aula 6: Gostaram de escrever a história, queriam mostrar o que haviam 
aprendido em inglês. 

Aula 7 - último dia de aula, conversa com os alunos sobre as aulas; 
- atividades de natal (anexos 10 e 11); 
- escrever uma cartinha para Papai Noel (Santa Claus) em folha em branco entregue a 
eles; 
Observação da aula 7: Somente quatro alunos presentes (cap 2, quadro 4), eles 
estavam bem calmos e sentindo muito pelo término das aulas. 

 

As observações de cada uma das aulas fizeram com que a professora 

refletisse e replanejasse cada aula, ou seja, cada atividade foi elaborada baseada no 

desempenho dos alunos e principalmente nas observações apontadas no quadro. 

Esta trajetória é representada na Ação 2 (Cap. 2, figura 7), onde há a ação, 

observação, reflexão e (re)planejamento. 

Para o replanejamento dessas aulas eram considerados não somente a 

aprendizagem da língua inglesa, mas também o bem estar dos alunos. Como eles 

demonstraram grande interesse pela língua logo no primeiro dia, as atividades 
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também foram elaboradas de maneira bem simples, colorida e interativa. Uma 

atenção especial para que eles se sentissem confortáveis e seguros com a língua, 

sem possíveis constrangimentos perante os colegas.  

Assim, os alunos participaram de todas as atividades, interagiram com os 

colegas, ficaram motivados em aprender inglês. A professora ficou feliz com o 

carinho dos alunos, eles ficaram contentes com as aulas, porém muito tristes no 

último dia de aula do projeto. Esta experiência foi muito gratificante para a 

professora, pois essa não é a realidade dela, lidar com crianças da periferia que não 

têm muitos recursos e nem oportunidades de aprender uma língua estrangeira. 

Após o acompanhamento da trajetória da professora na condução da 

unidade didática por ela elaborada para o ensino da língua inglesa a partir da 

narrativa infantil “The three little pigs”, a próxima seção apresenta e discute as 

quatro narrativas produzidas pelos alunos A4 e A6 em dois momentos distintos, bem 

como a narrativa modelo utilizada nas aulas. 

 

 

3.2 Análises das narrativas 

 

Esta seção trata da apresentação e discussão das análises das narrativas 

baseadas na GSF e está dividida em cinco subseções conforme as categorias de 

análise escolhidas, que são: apresentação e discussão das noções de referências; 

do tema e progressão temática; do uso da terceira pessoa em narrativas; dos 

significados experienciais que envolvem os processos: mentais, materiais, 

comportamentais, existenciais, verbais e relacionais; e das etapas de organização 

da narrativa. Essas categorias estão baseadas principalmente nos trabalhos 

desenvolvidos por Christie (2005, 2011), conforme descrito no capítulo 1, que por 

sua vez, se fundamenta em Halliday (1985/1994 e seguidores). 

Vale lembrar que, conforme já explicitado no Capítulo 2, quatro narrativas 

foram analisadas nesta seção. Duas produções feitas pelos alunos A4 e A6 no 

primeiro dia de aula escritas em português, e duas feitas por eles no penúltimo dia 

de aula, essas escritas em português e inglês. 
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3.2.1  Noções de referências 

A primeira categoria de análise utilizada foi baseada nas noções de 

referências endofóricas, conforme descrito no Capítulo 1, e visa a identificação e 

relação dos elementos sistêmicos, tais como pronomes, substantivos simples e 

próprios; grupos nominais simples e compostos, e numerais; e a relação entre eles 

para que haja coerência no texto. Esta análise foi ilustrada fazendo uso de “setas” 

identificando as referências, e as respectivas relações entre elas, ou seja, toda vez 

que a criança fazia uma referência ao que já havia sido dito na narrativa, as setas 

ligavam uma informação à outra. Esta análise foi feita com as duas produções 

escritas de cada aluno. Conforme já descrito, a primeira produção em português, e a 

segunda mesclando português e inglês. 

A análise de referência endofórica a seguir refere-se ao A4P1 (aluno 4, 

produção 1). As setas identificam os elementos sistêmicos interligados e as cadeias 

de palavras são destacadas com cores para melhor visualização desses elementos. 

Vale lembrar que esta produção (P1) foi escrita na Aula 1 em língua portuguesa a 

partir de uma história infantil que eles já conheciam. Os alunos receberam uma folha 

em branco para escrever a história. Na análise a seguir, os parágrafos não sofreram 

nenhuma alteração, eles estão distribuídos como na versão original (Anexo 12). 

Figura 8: Análise endofórica da primeira produção da narrativa do aluno A4 (A4P1). 

 
 

porquinho lobo casa 
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Nesta narrativa há três cadeias de referenciação desenvolvidas, todas 

utilizando-se de referências endofóricas para que haja coerência. As cadeias 

referem-se aos personagens da história, que são: os três porquinhos, destacados 

em amarelo; as casas, destacadas em verde; e o lobo mau, destacado em vermelho. 

A primeira cadeia é construída a partir do grupo nominal três porquinhos, 

inicialmente referenciado pelo grupo nominal primeiro porquinho (linha 2), pelo grupo 

nominal 2º porquinho (linha 5) e novamente pelo grupo nominal  3º porquinho (linha 

6). O grupo nominal primeiro porquinho é referenciado posteriormente pelo pronome 

ele (linha 4), que por sua vez é referenciado pelo grupo nominal primeiro porquinho 

novamente (linha 7). O 2º porquinho é referenciado pelo mesmo grupo nominal 2º 

porquinho (linha 8).  E o 3º porquinho é referenciado pelo mesmo grupo nominal 3º 

porquinho (linha 9). 

A segunda cadeia, construída por meio de uma estratégia similar, parte do 

substantivo casas, sendo referenciado pelos grupos nominais casa de palha (linha 

3), casa de madeira (linha 5) e casa de tijolos (linha 6). O grupo nominal casa de 

palha é referenciado posteriormente pelo substantivo casa (linha 7). A casa de 

madeira é referenciada pelo substantivo caso (linha 8). E a casa de tijolos é 

referenciada pelo substantivo casa (linha 9). 

A terceira cadeia, construída pelo substantivo lobo, é introduzido na 

complicação da história, sendo referenciado pelo substantivo lobo (linha 7), e depois 

pelo pronome ele por três vezes (linhas 7, 8 e 9). Esses passos constroem a 

referenciação endofórica, e consequentemente a coerência do texto. 

 A próxima análise refere-se à segunda produção da história “The three little 

pigs” desse mesmo aluno (A4 P2), narrativa escrita mesclando português e inglês, 

produzida na Aula 6. Os alunos receberam uma folha com cabeçalho, o título da 

história e linhas (Anexo 9). Na análise a seguir, os parágrafos foram redistribuídos 

para melhor visualização das setas na análise, versão original em anexos (Anexo 

13). 
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Figura 9: Análise endofórica da segunda produção da narrativa do aluno A4 (A4P2). 

 

 pig big bad wolf house 

 

Nesta narrativa há também três cadeias de referenciação desenvolvidas, as 

quais se referem aos personagens da história: the three little pigs (os três 

porquinhos), destacados em amarelo; houses (casas), destacadas em verde; e big 

bad wolf (lobo mau) destacado em vermelho. A primeira cadeia é construída a partir 

do grupo nominal three little pigs que é referenciado pelos grupos nominais first pig 

(linha 1), second pig (linha 2),  third pig (linha 3), todos os pigs (linha 10) e pelo 

substantivo pigs (linha 12). O grupo nominal first pig (linha 1), referente ao primeiro 

porquinho, é referenciado posteriormente pelo substantivo pig (linha 5) e pelo 

numeral dois (linha 6). O grupo nominal second pig (linha 2), referente ao segundo 

porquinho, é referenciado posteriormente pelo mesmo grupo nominal second pig 

(linha 5) e em seguida pelo numeral dois (linha 6), quando o primeiro porquinho está 

com o segundo porquinho. O grupo nominal third pig (linha 3), referente ao terceiro 

porquinho, é referenciado posteriormente pelo grupo nominal tird pig (linha 7) e 

novamente por third pig (linha 10). 

A segunda cadeia, referente à casa, é introduzida pelo grupo nominal house 

(linha 1), a qual refere-se à casa de palha, é referenciada pelo substantivo house 

(linha 4) por duas vezes na mesma linha. A segunda casa, a qual se refere à casa 
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de madeira é introduzida pelo substantivo house (linha 2), referenciada 

posteriormente pelo mesmo substantivo house (linhas 5 e 6). A terceira casa, a qual 

é feita de tijolos, é introduzida pelo substantivo house (linha 3), referenciada 

posteriormente pelo mesmo substantivo house (linhas 6 e 8). 

A terceira cadeia, construída pelo grupo nominal big bade wolfe referente ao 

lobo mau é introduzido na linha 4. Posteriormente é referenciado pelo grupo nominal 

big bad wolf (linha 6 e 8). Em seguida, é referenciado pelo pronome ele (linha 9) por 

duas vezes nesta mesma linha e novamente pelo grupo nominal big bad wolf (linha 

9). Ainda na linha 9, ele é referenciado pelo substantivo lobo e em seguida pelo 

pronome ele. 

O quadro a seguir ilustra os elementos linguísticos utilizados pelo aluno A4 

nas duas narrativas. O objetivo deste quadro é visualizar as possíveis variações e 

repetições de elementos presentes nas narrativas. Vale ressaltar que os elementos 

aqui representados foram utilizados conforme escritos nas narrativas, ou seja, não 

houve, por parte da professora pesquisadora, nenhuma correção ortográfica ou de 

concordância. Para cada produção há o número de palavras escritas pelo aluno para 

que se tenha noção da extensão dos textos. 

Quadro 5: Exemplos de referências endofóricas encontradas nas narrativas A4. 

 Tipos de referenciação (linha) 
Aluno A4 Grupo nominal Substantivo Pronome Numeral 
P1 
136 palavras 

três porquinhos (1) 
primeiro porquinho (2) 

casa de palha (3) 
2º porquinho (5 e 8) 
casa de madeira (5) 
3º porquinho (6 e 9) 
casa de tijolos (6) 
1º porquinho (7) 

lobo (1) 
casas (2) 
lobo (7) 
casa (7) 
casa (8) 

caso20 (8) 
casa (8) 
casa (9) 

ele (4) 
ele (7) 
ele (8) 
ele (9) 

 

P2 
164 palavras 

three little pigs (1) 
first pig (1 e 4) 

second pig (2 e 5) 
third pig (3) 

big bade wolfe (4) 
big bad wolf (6, 8 e 9) 

tird pig (7) 
todos os pigs (10) 

third pig (10) 

house (1, 2 e 3) 
house (4) 
house (4) 

pig (5) 
house (6) 
house (6) 
house (8) 
lobo (11) 
pigs (12) 

ele (9) 
ele (9) 

ele (11) 
 

dois (6) 

                                                           
20

 O alu o es e eu aso  ao i és de asa. Está la o ue esse foi u  e o de o tog afia e pa a fi s de a álise, 
considerou-se asa . 
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Neste quadro nota-se uma repetição exaustiva de algumas referenciações, 

ocorrendo por vezes na mesma linha. Observa-se que na primeira produção da 

narrativa o substantivo casafoi utilizado por três vezes na linha 8, e na segunda 

produção de narrativa, o substantivo house repetiu-se por duas vezes nas linhas 4 e 

6, e o pronome ele por duas vezes na linha 9. No entanto, observando as duas 

produções de narrativas nota-se que o aluno usa o substantivo casa e house para 

referenciar a casas distintas, ou seja, ele não faz uso de nenhum grupo nominal para 

distinguir as casas.  Porém, quando o aluno faz uso do substantivo casa, ora 

referencia a casa de palha, ora a casa de madeira, ora a casa de tijolos. Isso não 

está explícito na narrativa, mas o texto apresenta coerência quanto a esta distinção.  

Nota-se também, o uso do pronome ele nas duas produções, ora 

referenciando o porquinho, ora o lobo. Isso faz com que haja uma variação de 

palavras no texto e não ocorra repetição de grupos nominais, por exemplo. 

Comparando as duas produções das narrativas deste aluno A4, está 

evidente que ele seguiu uma sequência de referenciação muito similar nas duas 

narrativas. Ele inicia as narrativas introduzindo as três cadeias de referenciação e 

em seguida faz referenciações de cada uma delas nas duas narrativas. Outro fato 

observado foi que o aluno encerrou a primeira narrativa, que era em português, com 

The End, e não utiliza esse termo na versão em inglês. Mais adiante, ao discutir as 

etapas da organização da narrativa, este tópico será retomado. 

Conclui-se que as aulas do projeto ajudaram esse aluno com o vocabulário 

em inglês, pois ele utiliza vários substantivos como house e pig, e grupo nominais, 

como: three little pigs, first pig e big bad Wolf na segunda narrativa. E o aluno 

apresenta a referência endofórica de forma muito parecida com a narrativa utilizada 

pela professora em sala de aula. A análise dessa narrativa será discutida mais 

adiante. 

A próxima análise refere-se à primeira produção do aluno A6, seguindo o 

mesmo sistema de análise feita com o material produzido pelo aluno A4.  

A figura a seguir ilustra as referências endofóricas utilizadas pelo aluno A6 

em sua primeira produção de narrativa escrita na Aula 1, em português. Na análise 
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os parágrafos desta narrativa foram redistribuídos para melhor visualização das 

setas, versão original consta em anexos (Anexo 14). 

Figura 10: Análise endofórica da primeira produção da narrativa do aluno A6 (A6P1). 

 

porquinho lobo casa castor senhor 

Nesta narrativa há cinco cadeias de referenciação desenvolvidas, todas 

utilizando-se de referências endofóricas para que haja coerência. As cadeias 

referem-se aos personagens da história: os três porquinhos, destacados em 

amarelo; as casas, destacadas em verde; o castor, destacado em cinza; o senhor, 

destacado em roxo; e o lobo, destacado em vermelho. A primeira cadeia é 

construída pelo substantivo filhos (linha 2), e é referenciado pelo grupo nominal três 

porquinhos (linha 3), o qual é referenciado posteriormente por substantivos próprios: 

Papu (linha 4), Pipo (linha 6) e Pepo (linha 7).  O grupo nominal três porquinhos é 

referenciado inicialmente pelo numeral 1 (linha 4), em seguida pelo substantivo 

próprio Papu (linha 4) e pelo pronome ele por duas vezes nesta mesma linha 4. Este 

primeiro porquinho é novamente referenciado pelo pronome ele (linha 5), pelo 
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substantivo porquinho (linhas 12 e 13), pelo substantivo próprio Papu (linha 14), pelo 

numeral os dois (linhas 15 e 16) e finalmente pelo pronome eles (linha 17). O 

segundo porquinho é referenciado pelo substantivo próprio Pipo (linha 6), por duas 

vezes na linha 7, por mais duas vezes na linha 14, pelo numeral os dois (linhas 15 e 

16), e finalmente pelo pronome eles (linha 17). O terceiro porquinho é referenciado 

pelo substantivo próprio Pepo (linhas 7, 9 e 10), pelo pronome ele (linha 10), e 

finalmente pelo pronome eles (linha 17). 

A segunda cadeia, construída por meio de estratégia similar é construída 

pelo substantivo casinhas (linha 4) e referenciada pelo substantivo casa (linha 5), 

pelos grupos nominais casinha de barro (linha 7) e casinha de tijolos (linha 10). O 

substantivo casa (linha 5) referente à casa de palha, é referenciada pelo substantivo 

casinha (linhas 5, 11, 12), pelo substantivo acasinha (linha 13) e novamente pelo 

substantivo casinha (linha 15). O grupo nominal casinha de barro (linha 7) é 

referenciada pelo substantivo casa (linha 14). E o grupo nominal casinha de tijolos 

(linha 10) é referenciada pelo mesmo grupo nominal na linha 16, e pelo substantivo 

casa (linha 17). 

A terceira cadeia, referente ao castor, é introduzida pelo substantivo castor 

(linha 6) e referenciado pelo pronome ele na mesma linha. 

A quarta cadeia, referente ao senhor, é introduzida pelo substantivo senhor 

(linha 8), referenciado pelo mesmo substantivo senhor na mesma linha 8. Em 

seguida é novamente referenciado pelo substantivo senhor (linha 9). 

A quinta cadeira, referente ao lobo, é construída pelo substantivo lopo (linha 

11) e referenciado pelo pronome me (linha 12), na fala do lobo. Em seguida, é 

referenciado pelo substantivo lobo (linhas 13, 15, 16 e 17), e pelo pronome ele 

(linhas 18 e 19).  

O uso dessas referências endofóricas no texto fez com que se observasse a 

coerência textual. 

A próxima análise, ainda utilizando a noção de referência endofórica, foi 

utilizada na segunda produção da narrativa do aluno A6, a qual foi escrita, na Aula 6, 

mesclando as línguas portuguesa e inglesa. Novamente não houve nenhuma 
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correção quanto à ortografia ou concordância. E na análise, os parágrafos foram 

redistribuídos para melhor visualização das setas. A cópia original consta em anexos 

(Anexo 15). 

 

Figura 11: Análise endofórica da segunda produção da narrativa do aluno A6 (A6P2). 

 
pig big bad wolf house 

Nesta narrativa há três cadeias de referenciação desenvolvidas, todas 

utilizando-se de referências endofóricas para que haja coerência. As cadeias 

referem-se aos personagens da história, que são construídas a partir dos grupos 

nominais: three pigs (três porquinhos), destacados em amarelo; three houses (três 

casas), destacadas em verde; e big bad wolf (lobo mau), destacado em vermelho.. A 

primeira cadeia é introduzida pelo grupo nominal three pigs (linha 1), e referenciado 

pelos substantivos pig (linha 5), pigs (linha 7) e pelo pronome todos (linha 9). O 

primeiro porco é referenciado pelo substantivo pig (linha 5) e pelo mesmo 

substantivo no plural pigs (linha 7). O segundo porco é implicitamente referenciado 

pelo numeral two (linha 7). O uso de two pigs (linha 7) não fica muito claro se o 

aluno referenciou-se ao segundo porco, ou aos dois porcos. O terceiro porco é 

referenciado no final da história pelo pronome todos (linha 9). 
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A segunda cadeia referente às casas é construída pelo grupo nominal three 

houses (linha 1), e referenciada pelos numerais one, two e three (linha 2). A casa de 

palha é referenciada pelo grupo nominal house straw (linha 4). A casa de madeira é 

referenciada pelos grupos nominais house the sticks (linha 5) e house sticks (linha 

6). A casa de tijolos é referenciada pelo grupo nominal house de bricks (linha 7) e 

pelo substantivo house (linha 8). 

A terceira cadeia, referente ao lobo, é referenciada pelos grupos nominais 

big bad wolf (linha 5), big bad wolfe (linha7) e big bad wol (linha 8). 

O quadro a seguir ilustra os elementos linguísticos utilizados pelo aluno A6 

nas duas narrativas. O objetivo deste quadro, assim como na análise feita com as 

produções do aluno A4, é ilustrar as possíveis variações e repetições de elementos 

presentes nas narrativas. Vale ressaltar que os elementos aqui representados foram 

utilizados conforme escritos nas narrativas, não havendo nenhuma correção 

ortográfica ou de concordância. Há também o número de palavras escritas pelo 

aluno em cada uma das produções para que haja uma comparação quanto à 

extensão dos textos. 

Quadro 6: Exemplos de referências endofóricas encontradas nas narrativas A6. 

 Tipos de referenciação (linha) 
Aluno A6 Grupo nominal Substantivo Pronome Numeral 
P1 
290 palavras 

três porquinhos (3) 
casinha de barro (7) 

casinha de tijolos (10) 
casinha de tijolos (16) 

filhos (1) 
casinhas (3) 

Papu (4 e 14) 
casa (5,14 e 17) 

casinha (5,11,12,15) 
Pipo (6,7,7,14,14) 

castor (6) 
Pepo (7, 9 e 10) 
senhor (8,8,9) 

lopo (11) 
porquinho (12 e 13) 
lobo (13,15,16,17) 

acasinha (13) 

ele (4) (4) 
ele (5) 
ele (6) 

ele (10) 
me (12) 
eles (17) 
ele (18) 
ele (19) 

1 (4) 
dois (15) 
dois (16) 

P2 
132 palavras 

three pigs (1) 
three houses (1) 
big bad wolf (3) 
house straw (4) 

house of sticks (5) 
big bad wolf (5) 
house sticks (6) 

house de bricks (7) 
big bad wolfe (7) 
big bad wol (8) 

pig (5) 
pigs (7) 

house (8) 

todos (9) one (2) 
two (2) 

three (2) 
two (7) 
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Nota-se um número muito maior de palavras na primeira produção do que na 

segunda. Há também um número muito maior de substantivos utilizados na primeira 

narrativa, enquanto que na segunda produção, o aluno utiliza mais grupos nominais. 

Observa-se que isso pode ter ocorrido devido às aulas, pois a história contada em 

sala de aula utiliza muitos grupos nominais para identificar os porquinhos e os tipos 

de casas. Outro fato interessante, é que o aluno utilizou várias vezes o pronome ele 

na primeira produção e nenhuma vez na segunda produção. Isso pode ter ocorrido 

devido ao conhecimento do vocabulário adquirido em inglês durante as aulas. 

Este aluno desenvolveu muito mais o texto na língua materna do que na 

estrangeira. Isso pode ter ocorrido devido ao modelo da história que foi contada nas 

aulas. Esta narrativa não era tão extensa, ou talvez por causa de uma limitação do 

vocabulário em inglês. Neste caso, o aluno teve mais liberdade para escrever em 

português.  

 

3.2.2  Tema e progressão temática 

 A segunda categoria de análise utilizada foi baseada em tema e progressão 

temática também abordada por Christie (2005). A autora atenta ao que é colocado 

no início de cada oração dando sequência aos eventos na narrativa. 

Além da referência textual, o tema e a progressão temática são aspectos 

que também devem compor um texto bem estruturado. Segundo Christie (2005), 

toda narrativa que traz uma sequência de eventos é realizada por meio de períodos 

compostos, os quais são conectados por meio dos marcadores de discurso ou 

conjunções. A autora denomina tema o que é colocado no início das orações a fim 

de marcar o tópico frasal. 

As figuras abaixo ilustram o tema e a progressão temática nas quatro 

produções das narrativas. Eles estão destacados na cor cinza e as orações estão 

separadas por barras (/) para melhor visualização das orações.  

A análise a seguir é da primeira produção da narrativa do aluno A4. Vale 

ressaltar que não houve nenhuma alteração no texto quanto à ortografia ou 
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concordância. Houve alteração somente quanto à distribuição dos parágrafos para 

melhor organização e visualização, conforme versão original em anexos (Anexo 12). 

 

Figura 12: Análise de tema e progressão temática da primeira produção da narrativa, 

aluno A4 (A4P1). 

 

 

Nesta narrativa há temas marcando todas as orações, o uso de conjunções 

como e, já, daí marcam e dão continuidade à história. Na primeira linha o aluno 

utiliza o pronome eles para marcar o tópico frasal, além de grupos nominais no 

decorrer do texto como o primeiro porquinho e 2º porquinho.  

A figura a seguir é a análise da segunda produção desse mesmo aluno A4. 

Lembrando que nesta narrativa o aluno mescla as línguas inglesa e portuguesa. 

Novamente houve redistribuição dos parágrafos para melhor organização e 

visualização da análise, onde as orações estão separadas por barras (/). A cópia 

original consta em anexos (Anexo 13). 
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Figura 13: Análise de tema e progressão temática da segunda produção da narrativa do 

aluno A4 (A4P2). 

 

 

 Nota-se que nesta narrativa o aluno não utiliza conjunções como na 

primeira narrativa. Aqui, ele faz uso de grupos nominais marcando os temas das 

orações. Este aluno seguiu bastante o modelo de narrativa utilizada em sala de aula, 

a qual também não apresentava conjunções conectando as orações. Conforme dito 

anteriormente a análise da narrativa utilizada em sala de aula será abordada mais 

adiante. 

No último parágrafo da narrativa, o aluno utilizou as conjunções dai, e, 

quando, dando sequência aos eventos finais da história. 

As análises seguintes referem-se às narrativas do aluno A6. A análise a 

seguir refere-se à primeira produção da narrativa, a qual foi escrita em português. 

Observe na figura a seguir o uso do tema e progressão temática nos destaques em 

cinza. Os parágrafos estão distribuídos como no original, porém as orações estão 
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separadas por / (barras), para melhor visualização das orações. A versão original 

consta nos anexos (Anexo 14). 

 

Figura 14: Análise de tema e progressão temática da primeira produção da narrativa do 

aluno A6 (A6P1). 

 

 

Nesta narrativa há o uso de tema em praticamente todas as orações. O 

aluno faz uso de conjunções como: mas, então, em um belo dia para dar sequência 

aos eventos. E usa também pronomes e substantivos como: ele, o lobo, o porquinho 

para identificar os personagens da história e consequentemente dar sequência aos 

eventos. 
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Figura 15- Análise de tema e progressão temática da segunda produção da narrativa, 

aluno A6 (A6P2). 

 

 

Nesta segunda produção da narrativa o aluno faz uso de conjunções e 

grupos nominais para marcar o tema. As conjunções como: mas e e dão sequência 

aos eventos da história. E os grupos nominais como: a one, a house straw, e o 

substantivo house marcam os personagens da história. 

Comparando a primeira produção e a segunda produção do aluno A6, nota-

se que ele utilizou muito mais temas na primeira produção. Conforme já discutido na 

seção anterior, este aluno escreveu muito mais na língua materna do que na língua 

estrangeira. Isso faz com que reduza o uso de tema também, conforme demostrado 

na Figura 15.  

 

3.2.3  Uso da terceira pessoa em narrativas 

A terceira categoria de análise utilizada buscou verificar o uso da terceira 

pessoa nas narrativas, que segundo Christie (2005), estabelece um distanciamento 

entre o autor e o leitor, uma vez que os escritores se distanciam de experiências 

imediatas e escrevem sobre outros fatos, vários tipos de conhecimento, informações 

que estão distantes do autor. Essa é uma habilidade que deve ser desenvolvida na 

escola, por meio de textos lidos pelos professores aos alunos e por textos 

produzidos por eles durante as aulas. 
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O quadro a seguir mostra as análises das duas produções da narrativa do 

aluno A4. As partes sublinhadas ilustram o uso da terceira pessoa. 

 

Quadro 7: Análises do uso da terceira pessoa nas narrativas do aluno A4. 

 

 

 

 

A4P1 

 

 

 

 

 

 

 

A4P2 

 

 

Nota-se o uso da terceira pessoa nas duas narrativas. A seguir, há as 

análises do aluno A6. 
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Quadro 8: Análises do uso da terceira pessoa nas narrativas do aluno A6. 

 

 

 

 

 

A6P1 

 

 

 

A6P2 

 

 

 

Observou-se nas análises que os dois alunos utilizaram a terceira pessoa 

para escrever as duas produções das narrativas, tanto na narrativa em língua 

portuguesa quanto na mesclando português e inglês.  

O uso da terceira pessoa nas narrativas foi destacado, por exemplo, quando 

se referiram aos sujeitos utilizando o pronome ele, e grupos nominais como três 

porquinhos, o 2º porquinho, o 3º porquinho para identificar os personagens. Eles 

utilizaram também sujeitos ocultos como nos exemplos seguintes: construiu, achou, 

teve, caiu, queimou. 

Comparando as duas narrativas dos dois alunos, observou-se que o aluno 

A4 não usou nenhum sujeito oculto na P2. Já o aluno A6 escreveu as duas 

produções de narrativas na terceira pessoa utilizando sujeitos simples e ocultos nas 

duas produções. 
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Isso mostrou que o contato que esses alunos tiveram com histórias infantis 

na infância pode ter influenciado a escrita deles ao narrar a história. Nenhum aluno 

usou a primeira pessoa, por exemplo, como se fizessem parte da história. Ao 

contrário, todos narraram a história na terceira pessoa, distanciando-se dela. 

 

3.2.4  Significados experienciais 

A quarta categoria de análise identificou os significados experienciais que 

envolvem os seguintes processos: os mentais, materiais, comportamentais, 

existenciais, verbais e relacionais, citados por Christie (2005) e Gouveia (2009), 

baseados em Halliday (1985/1994 e seguidores). Conforme descritos no Capítulo 1, 

resumidamente os processos são os seguintes: 

1) Processos materiais são os que expressam ações e por meio dos quais 

são criados os detalhes e os eventos do cotidiano.  

2) Processos relacionais são os que constroem uma relação entre os 

participantes de períodos compostos ou coordenados. 

3)  Processos verbais são aplicados para recontar algo que já foi dito, são 

frequentemente encontrados em histórias para crianças, onde há várias 

falas de personagens.  

4) Processos mentais são muito variados. Alguns estão relacionados com 

pensamento e cognição, outros com sensação e percepção, ou ainda com 

sentimento ou afeição.  

5) Processos comportamentais são as mesclas do material e mental, uma 

vez que se referem aos comportamentos observáveis que revelam também 

um estado mental.  

6)  Processos existenciais estão relacionados à existência propriamente dita, 

com o uso do verbo existir, ou haver são geralmente usados no início de 

histórias.  

 

No quadro a seguir serão ilustradas as análises das duas narrativas 

produzidas pelo aluno A4. Os verbos que caracterizam os processos estão 

destacados com cores conforme identificação na parte inferior do quadro. 
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Quadro 9 – Análises dos significados existenciais das narrativas do aluno A4. 

 

 

 

 

A4P1 

 

 

 

 

 

 

 

A4P2 

 

 

Nota-se que nem todos os processos foram utilizados por este aluno nas 

duas produções. No entanto, há um destaque considerável em relação ao processo 

material, em cinza. Isso pode ter ocorrido por se relacionar às ações, esta é uma 

história cheia de ações, e as crianças têm mais interesse por elas, ou seja, pelos 

acontecimentos, complicações, etc. 
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 A seguir há as análises das narrativas do aluno A6, seguindo o mesmo 

esquema de análise do aluno mencionado anteriormente. Ressaltando para o uso 

das cores que classificam os processos conforme identificação na parte inferior no 

quadro. 

Quadro 10 – Análises dos significados experienciais das narrativas do aluno A6. 

 

 

 

 

 

A6P1 

 

 

 

A6P2 

 

 

Novamente, há um destaque maior para o processo material, e na primeira 

narrativas foram encontrados todos os processos.  

O quadro a seguir ilustra alguns exemplos de processos que foram utilizados 

em cada narrativa. 
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Quadro 11: Exemplos de processos encontrados nas quatro produções de narrativas. 

Narrativas Processo 

Material 

Processo 

Relacional 

Processo 

Verbal 

Processo 

Mental 

Processo 

Comportamental 

Processo 

Existencial 

A4 P1 chegando, 

fazer 

estava falar, uivou  ouviram, 

resolveu, viu 

era, 

apareceu 

A4 P2 built, huff 

and puff, 

caiu 

  teve viveram  

A6 P1 achou,  ra (era), 

estáva 

disse, 

falou 

precisava, 

quis 

pode, deiche era, morava 

A6 P2 fazendo, 

pegou, 

subiu 

foi falou, 

disse 

 viveram  

 

Observa-se que somente em uma narrativa (A6 P1) foram utilizados todos 

os processos. E comparando as duas narrativas desses alunos (P1 e P2), nota-se 

que eles usaram menos processos na segunda narrativa, quando escreveram 

mesclando a língua inglesa e portuguesa. Isso fica claro, na narrativa A4 P1, onde 

ele faz uso de um número bem menor de processos. Isso pode ter ocorrido devido à 

confiança do aluno em explorar os verbos para relatar os eventos, pois a primeira 

produção foi escrita em português, sua língua materna, e isso pode ter 

proporcionado mais liberdade para o aluno se expressar. 

 

3.2.5  Etapas de organização da narrativa 

 Por fim, na quinta categoria analisada, há a identificação das etapas de 

organização da narrativa, que segundo Christie (2005) são quatro: orientação, 

complicação, resolução e coda.  

A orientação tem a função de introduzir os participantes em um contexto, 

momento em que o tempo e o lugar são estabelecidos. A complicação introduz um 

problema a ser resolvido, o qual é marcado por conjunções adversativas (mas, 

porém, contudo). A resolução é quando o problema é resolvido e serve como 

elemento para dar continuidade a história. E o elemento coda apresenta o final da 

história de narrativas infantis e apresenta clichês “viveram felizes para sempre”. 
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A seguir serão apresentadas as análises do aluno A4, quanto à organização textual 

das narrativas. Ressaltando para o uso das cores que estão identificadas conforme 

as etapas na parte inferior no quadro. 

 

Quadro 12: Análises das etapas de organização das narrativas do aluno A4. 

 

 

 

 

A4P1 

 

 

 

 

 

 

 

A4P2 

 

Orientação   complicação    resolução  coda 

Observa-se que as duas narrativas apresentaram todas as etapas, embora a 

etapa coda na primeira seja diferente da segunda narrativa, conforme já discutida 

anteriormente.  
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O quadro a seguir ilustra alguns exemplos de etapas encontrados nas duas 

produções das narrativas do aluno A4. Os exemplos citados no quadro não sofreram 

nenhuma correção quanto à ortografia ou concordância.  

 

Quadro 13: Alguns exemplos de etapas das narrativas do aluno A4. 

Etapas A4 P1 A4 P2 

Orientação Era uma vez.. Once upon a time... 

Complicação ...ouviram falar que um lobo 

estava chegando.. 

The big bade wolfe chegou 

na house... 

Resolução ... Daí cada um deles 

resolveu fazes suas 

casas... 

O pig saiu correndo para a 

house do seconde pig... 

Coda THE END ... e os pigs viveram felizes 

pra sempre. 

 

 Este aluno representou todas as etapas das narrativas nas duas produções. 

Ele inicia as duas narrativas com a mesma orientação “Era uma vez” e “Once upon a 

time”, porém em línguas distintas. Atentando para as etapas: complicação e 

resolução nas duas narrativas desse aluno, observa-se que para cada complicação, 

ou seja, a visita do lobo nas três casas, o aluno coloca uma resolução, conforme 

ilustrado no quadro 12. Outro fato interessante é quanto à etapa, “coda”. O aluno 

encerra a primeira produção da narrativa, a qual deveria ser escrita em português 

utilizando “THE END” (FIM). E na segunda narrativa, a qual deveria ser escrita 

mesclando inglês e português, ele encerra em português “e os pigs viveram felizes 

pra sempre”. Isto pode ter ocorrido devido ao interesse dos alunos no primeiro dia de 

aula em aprender uma nova língua, o inglês. Eles ficaram tão empolgados que já 

queriam usar inglês no primeiro dia, então eles perguntaram para a professora como 

se falava FIM, e pediram que ela escrevesse na lousa. Com isso, todos copiaram 

“The end” para finalizar as histórias. Já na segunda produção da narrativa, os alunos 

podem ter ficado preocupados em usar as palavras que haviam aprendido que não 

se atentaram tanto para usar a expressão no final da história. Entretanto, o aluno A4 

fez uso de uma expressão que é característica de histórias infantis “viveram felizes 

para sempre”, embora tal expressão não estivesse presente na história utilizada em 
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sala. O uso dessa expressão faz crer que o aluno incorporou a estrutura da narrativa 

infantil ao seu repertório. 

 As análises das narrativas do aluno A6 estão demonstradas no quadro a 

seguir, seguindo o mesmo esquema do aluno analisado anteriormente. Ressaltando 

para o uso das cores que estão identificadas conforme as etapas na parte inferior no 

quadro. 

 

 Quadro 14: Análise das etapas de organização das narrativas do aluno A6. 

 

 

 

 

 

 

A6P1 

 

 

 

A6P2 

 
Orientação   complicação    resolução  coda 

 Nota-se que este aluno também fez uso de todas as etapas, e seguiu o 

mesmo raciocínio do aluno A4 quanto a utilização da etapa coda.  

O quadro a seguir ilustra alguns exemplos de etapas encontrados nas duas 

produções das narrativas do aluno A6. Os exemplos citados no quadro não sofreram 

nenhuma correção quanto à ortografia ou concordância.  
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Quadro 15: Alguns exemplos de etapas das narrativas do aluno A6. 

Etapas A6 P1 A6 P2 

Orientação Era uma vez.. Once upona time... 

Complicação ... anda ali por perto um 

lopo faminto chegou na 1 

casinha... 

... mas chegou o big bad 

wolf... 

Resolução ... Papu come sou a corre 

para a casa do seu irmão 

pipo... 

... o pig correu para a two 

house the sticks... 

Coda THE END ... e todos viveram felizes. 

 

Este aluno, A6, assim como o aluno A4, usou todas as etapas nas duas 

produções das narrativas. Além disso, nota-se uma semelhança muito grande com 

relação à produção do aluno A4. Há o uso do mesmo item na orientação das duas 

narrativas, em línguas distintas, e a semelhança quanto à coda, o uso de inglês na 

primeira narrativa e português na segunda produção. Outra observação, para cada 

complicação há uma resolução, conforme ilustrados no quadro 14. Entretanto, há 

uma pequena diferença quanto a este último item, este aluno, na primeira narrativa, 

não apresentou uma resolução para cada complicação exatamente. Observa-se que 

antes da primeira resolução, há na verdade, duas complicações.  

Quanto às etapas das narrativas, os alunos apresentaram todas as etapas 

nas duas produções de narrativas. A presença dessas etapas na primeira produção 

da narrativa vem provar que os alunos já tinham esse conhecimento. Eles talvez já 

tiveram contato com essa história ainda em seus lares, ou até mesmo na escola, e 

essa sequência de eventos ficou clara para eles. Eles puderam demonstrar isso logo 

na primeira narrativa, quando não haviam tido nenhum contato com a versão em 

inglês proposta pela professora pesquisadora durante as aulas do projeto. 

Por isso, quanto à organização do texto, não se pode afirmar que as aulas 

contribuíram para que houvesse todas as etapas e na sequência que apareceram, 

pois os alunos já apresentaram essa organização logo na primeira produção. E a 

narrativa utilizada em sala aula não apresentava todas as etapas, conforme será 

apresentado na próxima seção. 
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Após apresentação de todas as categorias de análises aqui descritas, 

despertou-se o interesse em analisar também a narrativa utilizada em sala de aula. 

Observou-se que a essa narrativa modelo teve alguma influência na segunda 

produção da narrativa, talvez não tão significativa.  

A próxima seção é dedicada a esta análise para que haja a comparação 

entre esta narrativa e as segundas produções de narrativas que os alunos 

produziram após as aulas. 

 

3.2.6 Análises da narrativa (modelo) utilizada no projeto 

Nesta seção é feita a análise da narrativa utilizada em sala de aula. A 

narrativa é uma versão adaptada da história “The three little pigs”, retirada da 

internet, e está no anexo 1. 

Observando a primeira categoria de análise, noções de referências, 

conforme a figura a seguir, a narrativa escolhida pela professora apresenta as 

cadeias e suas referenciações de maneira bem organizada. Logo que uma das 

cadeias é construída, ela é referenciada por meio de substantivos, grupos nominais 

e pronomes, e assim por diante. As cores foram usadas para melhor visualização. 

Figura 16: Análise referência endofórica da narrativa modelo. 

 
  pig   big bad Wolf    house 
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Nesta narrativa são construídas três cadeias: the three little pigs (os três 

porquinhos), em amarelo; the houses (as casas), em verde; e o big bad wolf (lobo 

mau) em vermelho. A primeira cadeia é construída a partir do grupo nominal three 

little pigs (linha 1), e referenciado pelos grupos nominais first pig (primeiro 

porquinho) (linha 2), second pig (segundo porquinho) (linha 4), third pig (terceiro 

porquinho) (linha 6), e the three little pigs (os três porquinhos) (linha 11). Essa 

referenciação endofórica foi utilizada pelos dois alunos nas narrativas. Eles fizeram 

uso de grupos nominais para identificar os porquinhos, conforme análises (figuras 9 

e 11). Nota-se, portanto, a influência do modelo desta narrativa nas produções 

desses alunos. 

A segunda cadeia é construída pelo substantivo house (casa) (linha 2) e 

referenciado pelo mesmo substantivo house (linha 3 – casa de palha). A casa de 

madeira é também construída pelo substantivo house (linha 4) e referenciada pelo 

mesmo substantivo house (linha 5 – casa de madeira). E finalmente, a casa de 

tijolos, é construída pelo substantivo house (linha 6) e referenciado pelo substantivo 

house (linhas 7 e 8 – casa de tijolos). Ou seja, neste caso não foi utilizado nenhum 

grupo nominal para identificar as casas. Comparando com as narrativas dos alunos 

nota-se que o aluno A4 seguiu este mesmo modelo para descrever as casas, usou 

sempre o substantivo house e referenciação house, conforme análise (figura 9). No 

entanto, o aluno A6 utilizou grupos nominais pra identificar as casas, como por 

exemplo, house straw (casa de palha – linha 4), conforme análise (figura 11). 

A terceira cadeia é construída a partir do grupo nominal big bad wolf (linha 2) 

e inicialmente referenciado pelo pronome he (ele – linha 3). Em seguida, é 

referenciado novamente pelo grupo nominal big bad wolf (linha 4) e pelo pronome he 

(linha 5). O qual é novamente referenciado pelo grupo nominal big bad wolf (linhas 6 

e 8), pelo pronome he (linha 8), pelo grupo nominal big bad wolf (linhas 9 e 10), pelo 

pronome he (linha 10) e finalmente pelo grupo nominal big bad wolf (linha 11). 

Observa-se uma exaustiva repetição do grupo nominal big bad wolf e o pronome he. 

A repetição dessa cadeia não é observada em nenhuma das narrativas dos alunos. 

Apesar de introduzirem este personagem, o lobo mau, também no início da 

narrativa, linha 4 (A4) e linha 3 (A6), não repetem tanto quanto no modelo de 

narrativa, conforme análises (figuras 9 e 11). 
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Quanto à segunda categoria de análise, relacionada ao tema e progressão 

temática, a figura abaixo ilustra os temas, destacados em cinza, encontrados na 

narrativa utilizada em sala de aula. 

 

Figura 17: Análise de tema e progressão temática da narrativa modelo. 

 

 

Comparando esta narrativa com as produções dos alunos, observa-se que 

os alunos também usaram personagens, ou seja, sujeitos para marcar os temas, e 

algumas conjunções como e. No entanto, conforme a análise da segunda narrativa 

do aluno A4 (figura 12), ele utilizou conjunções bem parecidas com o modelo como: 

e, daí, e o advérbio quando. Já na narrativa do aluno A6 (figura 14), foi utilizada uma 

conjunção diferente, mas. 

Na terceira categoria de análise, o uso da terceira pessoa em narrativas, não 

há registros de influência desta narrativa nas dos alunos, uma vez que os alunos já 

haviam feito uso da terceira pessoa na primeira produção da narrativa. No entanto, a 

narrativa modelo também fez uso da terceira pessoa, conforme partes sublinhadas 

na narrativa na figura a seguir. 

 

 

 



84 

 

 

 

Figura 18 – Análise do uso da terceira pessoa na narrativa modelo. 

 

 

Neste caso não há uso de sujeitos ocultos, pois em inglês isso não é 

possível. No entanto, nota-se o uso da terceira pessoa para identificar os 

personagens, conforme foi identificado nas segundas narrativas das crianças 

ilustradas nos quadros 7 e 8. 

A quarta categoria de análise investiga os significados experienciais, dos 

quais não foram encontrados todos os processos na narrativa utilizada em sala de 

aula. Nesta pesquisa foram mencionados seis processos: materiais, relacionais, 

verbais, mentais, comportamentais e existenciais. E conforme análise ilustrada na 

figura a seguir, a narrativa apresenta quatro desses processos, são eles: 

existenciais, materiais, verbais e comportamentais. Portanto, a narrativa não 

apresentou dois processos: relacional e mental.  
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Figura 19: Análise dos significados experienciais encontrados na narrativa modelo. 

 

     

 

Observa-se também nesta análise um número grande de processos 

materiais, conforme mencionado anteriormente nas análises das segundas 

produções das narrativas das crianças, quadros 9 e 10. 

O quadro a seguir ilustra os processos encontrados nas seguintes 

narrativas: Modelo (narrativa utilizada em sala de aula), A4P2 e A6P2. Neste caso 

não foi utilizado exemplos, pois o objetivo é confirmar a presença ou não dos 

processos nas narrativas dos alunos baseada na narrativa modelo. 

Quadro 16 – Processos identificados nas narrativas analisadas. 

Narrativas Processo 

Material 

Processo 

Relacional 

Processo 

Verbal 

Processo 

Mental 

Processo 

Comportamental 

Processo 

Existencial 

(Modelo) x  x  x x 

A4 P2 x   x x  

A6 P2 x x x  x  

 

Baseado na análise da narrativa utilizada em sala de aula observa-se que os 

alunos não seguiram o modelo quanto aos verbos que caracterizam esses 

processos. Dois processos são comuns nas três narrativas: material e 

comportamental. O aluno A4, por sua vez, utiliza o processo mental, o qual não 
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consta na narrativa modelo. E o aluno A6, apresenta o processo verbal em comum, 

e o processo relacional, o qual, não consta na narrativa modelo. 

E por fim, há a quinta categoria de análise que identifica as etapas da 

narrativa, que são quatro: orientação, complicação, resolução e coda. Esta análise é 

ilustrada na figura a seguir. 

 

Figura 20: Análise das etapas da narrativa modelo. 

 

Orientação   complicação    resolução  coda 

 

Nesta narrativa há todas as etapas, conforme identificadas nas narrativas 

das crianças. Após observação dessas análises, nota-se que os alunos seguiram o 

modelo da narrativa utilizada em sala de aula apresentando a mesma orientação 

“Once upon a time”, a mesma complicação, porém em português quando relatam 

“(...) o big bad wolf chegou (...)”, e a mesma coda, porém em português, “(...) e todos 

viveram felizes (...)”. Há diferença somente na resolução, pois os alunos 

apresentaram, conforme já descrito, uma resolução para cada complicação, e 

conforme ilustrado na análise acima, há uma resolução para três complicações.  

Quanto à essa última análise da narrativa utilizada em sala de aula, conclui-

se que a escolha dessa narrativa modelo, e a abordagem dela nas aulas, com o uso 
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dos slides, conforme apresentado no Capítulo 2, no quadro 4, para o ensino da 

língua inglesa é muito importante, e deve ser feita de maneira consciente. 

 

3.3 As respostas às perguntas de pesquisa 

  

 O uso dessa unidade didática, com o conhecimento da GSF, fará com que o 

ensino seja consciente, e a aprendizagem mais significativa, pois a aplicação das 

categorias abordadas nesta pesquisa, como: o uso de referências endofóricas, tema 

e progressão temática, a utilização dos verbos que caracterizam os processos, o uso 

da terceira pessoa, e as etapas de organização da narrativa construirão um texto, 

neste caso, uma narrativa com mais coerência e significação. 

Concluindo e respondendo as perguntas de pesquisa, observou-se que para 

responder a primeira pergunta, ou seja: 

1) Em que medida o narrar de uma história em língua materna, e 

posteriormente em língua inglesa contribui para o desenvolvimento da língua 

inglesa? 

Para responder essa pergunta de pesquisa após o desenvolvimento desse 

projeto de pesquisa ficou muito claro que trabalhar com narrativas infantis é 

trabalhar não só com a língua, mas também com o conhecimento cultural dos 

alunos. Quando se conversa sobre histórias infantis com as crianças nota-se um 

interesse em participar, em contar as histórias, os alunos demonstram uma 

segurança e autoconfiança, pois as histórias fazem parte da vida deles. Observa-se 

neste caso, a importância do contar histórias infantis para as crianças, referindo-se 

ao ambiente familiar, e em sala de aula, atentar para a escolha dessa narrativa, pois 

ela deve ser de conhecimento de todas as crianças do grupo. Ao contar essas 

histórias em sala de aula, elas chegam a discutir entre elas quando, por exemplo, 

surgem versões diferentes das que elas conhecem. Essas diferenças também são 

importantes serem discutidas, pois conhecer diversas versões, deixa claro para 

essas crianças que estas diferenças existem, e que na verdade não existe o certo ou 

o errado. Ao recontar as histórias, a interação entre os alunos, e entre alunos e 
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professor é muito valiosa, pois é construída uma relação de confiança entre os 

participantes do grupo. Um fato importante a relatar é que ao recontar as histórias, 

as crianças não estão preocupadas em falar corretamente, usar os termos corretos 

da língua, mas se preocupam com o contexto, com a história.  

Após este momento de contar histórias, uma coisa que as crianças apreciam 

é desenhar esta “história”, identificando os personagens, localizando o lugar onde a 

história acontece, apontando os principais acontecimentos, as complicações. Neste 

momento, as crianças usam sua imaginação, as quais são muito ricas para o 

desenvolvimento da história e posteriormente para o aprendizado dessa história em 

outra língua. 

A partir dessa contextualização, quando o professor diz que eles irão 

aprender a história em inglês, por exemplo, se desperta o interesse em contá-la em 

outra língua, neste caso, a língua inglesa. O interesse em falar em inglês, os 

personagens, em descrever os lugares, dizer as falas dos personagens, descrever 

as complicações fica muito nítido. 

Então, o narrar da história em língua materna, primeiramente em língua oral 

e depois em língua escrita, faz com que as crianças tenham uma organização dos 

eventos da história, participação dos personagens e localização da história. O que 

irá propiciar a contextualização para a futura aprendizagem da língua inglesa. 

E para responder a segunda pergunta de pesquisa: 

2) Como se caracterizam as narrativas produzidas pelas crianças quanto 

aos seus elementos sistêmicos e organização textual? 

Ao contar as histórias, as crianças, como já mencionado, não estão 

preocupadas com o uso da língua. E ao ensinar, muitas vezes o professor também 

não está preocupado com o uso da língua, ele tem o objetivo de ensinar o 

vocabulário encontrado na história, e não como o vocabulário é usado. A LSF, 

conforme descrita nessa pesquisa, se preocupa com a língua em uso, e a GSF é a 

que fornece instrumentos para este estudo.  

Por isso, após analisar as características encontradas nas narrativas 

produzidas pelas crianças, notou-se a importância do conhecimento do professor em 

relação ao material utilizado com os alunos. O conhecimento do uso de referências, 
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por exemplo, faz com que o professor ensine o uso de substantivos, grupos 

nominais e pronomes, para que haja coerência no texto. Este conhecimento fará 

com que não haja repetições de palavras, por exemplo, o aluno quando introduzir 

um personagem saberá da importância da referenciação a partir de outros 

substantivos, ou grupos nominais ou até mesmo pronomes, para que haja uma 

variação de palavras, atentando sempre para a coerência do texto. Além das 

referenciações, o mesmo processo se aplica ao tema e progressão temática, se 

preocupando com o início das orações. Também ao uso da terceira pessoa, para se 

distanciar da história, ou seja, não fazer parte dela usando a primeira pessoa. Aos 

significados experienciais, ou seja, a importância do uso dos verbos. Neste caso, 

acredita-se que não seja relevante abordar os processos com os alunos, pois para 

eles esse seria um conhecimento muito abrangente, o qual ainda não faz parte do 

contexto escolar. No entanto, quanto se fala das etapas da narrativa, elas são mais 

claras para as crianças, não precisando abordar exatamente os mesmos termos, 

como: “orientação” ou “coda”, por exemplo, os quais seriam também muito distantes 

da realidade escolar deles, mas referir-se à orientação como o início da história e 

“coda” como o fim. Isso fará com que as crianças tenham em mente uma 

organização mais sistemática da história. 

O professor tendo este conhecimento prévio e analisando o material a ser 

utilizado, poderá usá-lo para direcionar o processo de ensino com mais precisão e 

assim atingir resultados mais significativos quanto ao ensino de inglês a partir de 

narrativas infantis. 
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CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa é vinculada ao Grupo de Pesquisa de Redes Colaborativas de 

atividades na construção da Identidade do docente e do discente de línguas, e se 

deu a convite da Profa. Dra. Solange Teresinha Ricardo de Castro, à professora 

pesquisadora, a participar de um projeto denominado: Desenvolvimento da escrita 

de narrativa em língua estrangeira: Inglês e em língua materna em contextos 

escolares de educação fundamental. Esse projeto tinha por objetivo geral examinar 

o desenvolvimento da produção de narrativas escritas em Inglês, bem como em 

língua materna, em contextos escolares de Educação Fundamental. E é dentro 

desse projeto que está esta pesquisa, que foi desenvolvida pela professora 

pesquisadora em uma escola pública de Ensino Fundamental com aulas em período 

integral em uma cidade do Vale do Paraíba, parceira na proposta de construção de 

Redes Colaborativas de trabalho Universidade-Escola na área de ensino de línguas. 

Participaram desta pesquisa, além da professora pesquisadora, crianças entre 9 e 

11 anos de idade, estudantes do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental integral, ou 

seja, permaneciam na escola no período das 8h às 17h30m. As aulas regulares 

eram das 13h às 17h30m, e as aulas de inglês foram ministradas no período manhã, 

das 8h30m às 10h, uma vez por semana. 

O objetivo do projeto Desenvolvimento da escrita de narrativa em língua 

estrangeira: Inglês e em língua materna em contextos escolares de educação 

fundamental era o ensino da língua inglesa a partir de narrativas infantis. Ele visava 

examinar os efeitos do desenvolvimento da produção de narrativas escritas em 

Inglês, bem como em língua materna, em contextos escolares de Educação 

Fundamental. Para observar esses efeitos, as análises das narrativas produzidas 

pelos alunos apoiaram-se teórico-metodologicamente nos estudos propostos por 

Halliday (1985/1994 e seguidores), tomando como base para as análises os 

trabalhos de Christie (2005, 2011) e Gouveia (2008, 2009).  

Esta pesquisa, por sua vez, teve o objetivo de acompanhar a trajetória de 

uma professora de inglês na condução de uma unidade didática por ela elaborada 
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para o ensino da língua inglesa (em um período de sete aulas) a partir de narrativas 

infantis, neste caso “Os Três Porquinhos”.  

Para acompanhar esta trajetória, este trabalho seguiu a metodologia de 

pesquisa-ação, conforme descrita no Capítulo 2. A pesquisa-ação foi aqui utilizada 

porque ao longo da pesquisa, a professora pesquisadora participou ativamente do 

projeto, planejando, ministrando as aulas, avaliando e reformulando o planejamento 

no decorrer do processo.  

O trabalho teve por objetivo responder as perguntas de pesquisa: 

3. Em que medida o narrar de uma história em língua materna, e 

posteriormente em língua inglesa contribui para o desenvolvimento da língua 

inglesa?  

4. Como se caracterizam as narrativas produzidas pelas crianças quanto a 

seus elementos sistêmicos e à organização textual? 

Para a análise do corpus apoiou-se teórico-metodologicamente na GSF. O 

corpus foi composto de quatro narrativas produzidas por dois alunos (A4 e A6). A 

coleta desses dados se deu em dois momentos distintos: no primeiro dia de aula, 

quando as crianças escreveram a história “Os três porquinhos” em português; e no 

penúltimo dia de aula quando as crianças escreveram a história novamente 

mesclando a língua portuguesa e inglesa, adquirida durante as aulas. Após a análise 

dessas quatro narrativas, sentiu-se a necessidade da análise da narrativa utilizada 

em sala de aula também. O objetivo era observar a influência desta narrativa nas 

produções finais dos alunos.  

Com isso, as perguntas de pesquisa foram respondidas a partir das análises, 

as quais foram baseadas em algumas categorias propostas pela GSF, descritas 

principalmente por Christie (2005) e Gouveia (2008, 2009), que são: noções de 

referências endofóricas, tema e progressão temática, uso da terceira pessoa em 

narrativas, significados experienciais e etapas da narrativa. 

Após as análises das narrativas à luz da GSF, vários elementos que 

compõem uma narrativa ficam claros quanto ao seu uso. A GSF, não esclarece 

somente a gramática, mas seu uso. Ela mostra que a língua não é composta 
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somente de palavras, ou seja, substantivos, adjetivos ou verbos, mas como estes 

elementos são usados, articulados em um contexto cultural, o quê será dito, como e 

para quem será dito, ou até mesmo escrito. A GSF mostra que não há exatamente o 

certo ou errado, tudo depende do contexto em a língua é usada. 

 Quando o professor tem esse conhecimento ao ensinar, ele pode ter mais 

flexibilidade em suas aulas, e os alunos se sentem mais seguros ao aprender, pois 

sentem que a língua não é somente um apanhado de regras que devem ser 

seguidas a todo custo, mas entendem que saber usá-la pode fazer toda a diferença. 

Além disso, quando a professora fez a escolha da narrativa no início do 

projeto, ela não tinha conhecimento dos elementos sistêmicos e organização textual 

que foram abordados nesta pesquisa. A pesquisa mostrou a importância da análise 

dos elementos sistêmicos na escolha do material didático. A escolha do material 

para ensino da língua com esse conhecimento pode ajudar na elaboração e 

aplicação do material. O resultado dessa pesquisa foi muito significativo, e com 

certeza essa unidade didática pode ser aplicada em diferentes grupos com o 

propósito de ensinar a língua inglesa a partir de narrativas infantis. 

Essa pesquisa ajudou a professora pesquisadora a ter uma visão mais 

ampla do ensino de línguas, a ter mais liberdade ao trabalhar com os alunos, mas 

também aprendeu que essa liberdade é agregada de objetivos, metas a serem 

atingidas. Por isso, a importância da GSF, pois ela dará subsídios de análise para 

qualquer material didático. 

A seguir são apresentadas algumas sugestões dadas pela professora 

pesquisadora para trabalhos futuros: 

1) Conhecer o material didático a partir da análise pela GSF; 

2) Elaborar atividades didáticas baseadas na GSF, pois esse conhecimento 

poderá contribuir para aulas melhor direcionadas; 

3) No caso do ensino de línguas a partir de narrativas, trabalhar as etapas 

das narrativas com os alunos; 

4) Contar sempre histórias, enfatizar as complicações e resoluções; 

5) Enfatizar o uso de referências, para que haja coerência no texto e 

variação de palavras; 
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6) Trabalhar com os alunos suas próprias narrativas, comparando-as, 

enfatizando alguns itens, analisando-as. E por que não, fazer com eles 

uma terceira versão? 

Enfim, essas seriam algumas ações que a professora exploraria em outra 

oportunidade.  

Agora algumas ações que a professora fez e que ela considerou relevantes 

para o ensino da língua inglesa a partir de narrativas, são elas: 

1) Trabalhar com uma história que os alunos já conheciam, pois isso deu 

segurança aos alunos e despertou interesse imediato; 

2) Contar a história através de figuras em slides, conforme apresentado na 

unidade didática desta pesquisa; 

3) Trabalhar a história num período curto de tempo, neste caso 6 aulas, pois 

os alunos podem cansar de contar a mesma história. Por isso, a 

importância também de mesclar outras atividades, com interesses além 

da história, como, por exemplo, trabalho com nomes, números, alfabeto, 

etc. conforme citados na unidade didática; 

4)  Escrever a história no penúltimo dia de aula, e não no último. Neste 

caso, os alunos usaram a última aula para falar o que acharam do 

projeto, fizeram uma atividade relacionada ao natal, enfim, foi um 

momento informal e descontraído. 

 

Após o acompanhamento da trajetória da professora na condução de uma 

unidade didática por ela elaborada para o ensino da língua inglesa a partir de 

narrativas infantis, e as análises das narrativas identificando os elementos 

sistêmicos e de organização textual baseados nos preceitos da GSF, conclui-se que 

o professor tendo esse conhecimento prévio e analisando o material a ser utilizado, 

poderá usá-lo para direcionar o processo de ensino com mais precisão e assim 

atingir resultados significativos quanto ao ensino de inglês a partir de narrativas 

infantis. 
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ANEXO 1 – Narrativa “The three little pigs” utilizada no projeto. 

 

Once upon a time there were three little pigs. The first pig 

used straw to build a house. Along came the big bad wolf and 

said: Let me come in or I’ll huff and puff and I’ll blow your 
house down. And he did! 

The second pig used sticks to build a house. Along came the 

big bad wolf and said: Let me come in or I’ll huff and puff 
and I’ll blow your house down. And he did! 

The third pig used bricks to build a house. Along came the 

big bad wolf and said: Let me come in or I’ll huff and puff 
and I’ll blow your house down. The big bad wolf huffed and 
puffed but he could not blow the house down. 

Then, the big bad wolf used a ladder and climbed up to the 

chimney. When the big bad wolf came down the chimney, he 

burned his tail. The big bad wolf ran and never came back 

again. The three little pigs lived happily ever after. 
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ANEXO 3 – Atividade aula 3: prática vocabulário da história. 

Name: _________________________________________________________________ 

Date: __________________________________________________________________ 

Teacher Eliana 

 

Complete the words Copy them 

  T ___ ___ ___ ____  
   

 
 
 

  B __ ___ __ ___ ___  
  

 

 P ___ ___   
  

 

 S ___ ___ ___ ___  
 

 

 H __ __ __ A __ __ P __ __ __ 
 

 

 F ___ ___ ___ ___ ___ 
 

 

S ___ ___ ___ ___  
  
 

 

Era uma vez... 
O __ __ __ U __ __ __ A  
T __ ___ ___... 
 

 

 B __ __ B __ __ W __ __ __ 
 

 

 
 H ___ ___ ___ ___ 

 

 

 C __ __ __ __ __ __ 
 

 

 T ___ ___ ___ 
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http://www.google.com.br/imgres?q=straw&um=1&hl=pt-BR&rlz=1R2ADFA_pt-BRBR396&biw=1366&bih=501&tbm=isch&tbnid=TdPWDWR7fA6CqM:&imgrefurl=http://www.eriding.net/media/textures.shtml&docid=IDrqYcdJjNWAxM&w=800&h=600&ei=8fVzTrysLMiSgQez97nYDA&zoom=1
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http://www.google.com.br/imgres?q=straw&um=1&hl=pt-BR&rlz=1R2ADFA_pt-BRBR396&biw=1366&bih=501&tbm=isch&tbnid=TdPWDWR7fA6CqM:&imgrefurl=http://www.eriding.net/media/textures.shtml&docid=IDrqYcdJjNWAxM&w=800&h=600&ei=8fVzTrysLMiSgQez97nYDA&zoom=1
http://www.google.com.br/imgres?q=house&um=1&hl=pt-BR&rlz=1R2ADFA_pt-BRBR396&biw=1366&bih=501&tbm=isch&tbnid=jNBqrGigFvqZJM:&imgrefurl=http://www.123desenhosparacolorir.com/house-coloring-pages/&docid=MgFlteucfMLB6M&w=465&h=346&ei=YfZzTt-VL8zegQeWrITXDA&zoom=1
http://www.google.com.br/imgres?q=house&um=1&hl=pt-BR&rlz=1R2ADFA_pt-BRBR396&biw=1366&bih=501&tbm=isch&tbnid=jNBqrGigFvqZJM:&imgrefurl=http://www.123desenhosparacolorir.com/house-coloring-pages/&docid=MgFlteucfMLB6M&w=465&h=346&ei=YfZzTt-VL8zegQeWrITXDA&zoom=1
http://www.google.com.br/imgres?q=straw&um=1&hl=pt-BR&rlz=1R2ADFA_pt-BRBR396&biw=1366&bih=501&tbm=isch&tbnid=TdPWDWR7fA6CqM:&imgrefurl=http://www.eriding.net/media/textures.shtml&docid=IDrqYcdJjNWAxM&w=800&h=600&ei=8fVzTrysLMiSgQez97nYDA&zoom=1
http://www.google.com.br/imgres?q=house&um=1&hl=pt-BR&rlz=1R2ADFA_pt-BRBR396&biw=1366&bih=501&tbm=isch&tbnid=jNBqrGigFvqZJM:&imgrefurl=http://www.123desenhosparacolorir.com/house-coloring-pages/&docid=MgFlteucfMLB6M&w=465&h=346&ei=YfZzTt-VL8zegQeWrITXDA&zoom=1
http://www.google.com.br/imgres?q=straw&um=1&hl=pt-BR&rlz=1R2ADFA_pt-BRBR396&biw=1366&bih=501&tbm=isch&tbnid=TdPWDWR7fA6CqM:&imgrefurl=http://www.eriding.net/media/textures.shtml&docid=IDrqYcdJjNWAxM&w=800&h=600&ei=8fVzTrysLMiSgQez97nYDA&zoom=1
http://www.google.com.br/imgres?q=house&um=1&hl=pt-BR&rlz=1R2ADFA_pt-BRBR396&biw=1366&bih=501&tbm=isch&tbnid=jNBqrGigFvqZJM:&imgrefurl=http://www.123desenhosparacolorir.com/house-coloring-pages/&docid=MgFlteucfMLB6M&w=465&h=346&ei=YfZzTt-VL8zegQeWrITXDA&zoom=1
http://www.google.com.br/imgres?q=straw&um=1&hl=pt-BR&rlz=1R2ADFA_pt-BRBR396&biw=1366&bih=501&tbm=isch&tbnid=TdPWDWR7fA6CqM:&imgrefurl=http://www.eriding.net/media/textures.shtml&docid=IDrqYcdJjNWAxM&w=800&h=600&ei=8fVzTrysLMiSgQez97nYDA&zoom=1
http://www.google.com.br/imgres?q=house&um=1&hl=pt-BR&rlz=1R2ADFA_pt-BRBR396&biw=1366&bih=501&tbm=isch&tbnid=jNBqrGigFvqZJM:&imgrefurl=http://www.123desenhosparacolorir.com/house-coloring-pages/&docid=MgFlteucfMLB6M&w=465&h=346&ei=YfZzTt-VL8zegQeWrITXDA&zoom=1
http://www.google.com.br/imgres?q=straw&um=1&hl=pt-BR&rlz=1R2ADFA_pt-BRBR396&biw=1366&bih=501&tbm=isch&tbnid=TdPWDWR7fA6CqM:&imgrefurl=http://www.eriding.net/media/textures.shtml&docid=IDrqYcdJjNWAxM&w=800&h=600&ei=8fVzTrysLMiSgQez97nYDA&zoom=1
http://www.google.com.br/imgres?q=house&um=1&hl=pt-BR&rlz=1R2ADFA_pt-BRBR396&biw=1366&bih=501&tbm=isch&tbnid=jNBqrGigFvqZJM:&imgrefurl=http://www.123desenhosparacolorir.com/house-coloring-pages/&docid=MgFlteucfMLB6M&w=465&h=346&ei=YfZzTt-VL8zegQeWrITXDA&zoom=1
http://www.google.com.br/imgres?q=straw&um=1&hl=pt-BR&rlz=1R2ADFA_pt-BRBR396&biw=1366&bih=501&tbm=isch&tbnid=TdPWDWR7fA6CqM:&imgrefurl=http://www.eriding.net/media/textures.shtml&docid=IDrqYcdJjNWAxM&w=800&h=600&ei=8fVzTrysLMiSgQez97nYDA&zoom=1


101 

 

 

 

ANEXO 4 – Atividade aula 4: prática das orações da história. 

Name: _________________________________________________________________ 

Date: __________________________________________________________________ 

Teacher Eliana 

Write the corresponding: 

A big      ___________________________________________________ 

The 3 little  s  _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

A  in the   ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

A  of     ________________________________ =  

A  of  _________________________________ =  

A  of  __________________________________ =  

The first  built a  ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

The second  built a  __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

The third  built a  ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 5 – Atividade aula 5: introdução dos números até 10. 

Name: _________________________________________________________________ 

Date: __________________________________________________________________ 

Teacher Eliana 

 

Write the corresponding numbers: 

_____________ _____________  _____________ 

 

_____________ _____________  ____________ 

 

 _______________  ____________  ____________ 

 

 ______________ 
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ANEXO 7 – Atividade aula 6: prática de frases, threre was/were. 

 

Name: _________________________________________________________________ 

Date: __________________________________________________________________ 

Teacher Eliana 

 

Match the sentences and the pictures: 

 

a) There were ten trees in the forest. 

b) There were three pigs and one wolf. 

c) There was one pig. 

d) There were four pigs. 

e) There were three houses. 

 

 ____________________________________ 

       ____________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________ 

 

  ________________________________________ 
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ANEXO 8 – Atividade aula 6: colocar as partes da história em ordem. 

Group 1: 

The Three Little Pigs 

Once upon a time there were three little pigs. The first pig used straw  

to build a house. Along came the big bad wolf and said:”_ Let me come in or 

I’ll huff and puff and I’ll blow your house down”. And he did! 

The second pig used sticks to build a house. Along came the big bad wolf 

and said: “_ Let me come in or I’ll huff and puff and I’ll blow your house 
down”. And he did! 

The third pig used bricks to build a house. Along came the big bad wolf and 

said: “_ Let me come in or I’ll huff and puff and I’ll blow your house down”. 
The big bad wolf huffed  

and puffed but he could not blow the house down. 

Then, the big bad wolf used a 

ladder and climbed up to the chimney. When the big bad wolf came down 

the chimney, he  

burned his tail. The big bad wolf ran and never came back again. The three 

little pigs lived happily ever after. 

 

Group 2: 

The Three Little Pigs 

Once upon a time there were three little pigs. The first pig used straw to 

build a house. Along 

came the big bad wolf and said: Let me come in or I’ll huff and puff and I’ll 
blow your house down. And he did! 

The second pig used sticks to build a house. Along came the big bad wolf 

and said: “_ Let me come in or I’ll huff and puff and I’ll blow your 

house down”. And he did! 

The third pig used bricks to build a house. Along came the big bad wolf  

and said: “_ Let me come in or I’ll huff and puff and I’ll blow your house 
down”. The big bad wolf huffed  

and puffed but he could not blow the house down. 

Then, the big bad wolf used a ladder  

and climbed up to the chimney. When the big bad wolf came down the 

chimney, he burned his tail. The big bad wolf ran and never came back 

again.  

The three little pigs lived happily ever after. 
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ANEXO 9 – Folha entregue aos alunos para a escrita da segunda versão da história. 

 

Name: ________________________________________________ Date: _________ 

Teacher Eliana 

         THE THREE LITTLE PIGS 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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ANEXO 10 – Atividade aula 7: atividade de natal; recorte, colagem e pintura. 
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ANEXO 11 – Atividade aula 7: atividade de natal, colorir. 
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ANEXO 12 – Produção da narrativa original, A4P1. 
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ANEXO 13 – Produção da narrativa original, A4P2. 
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ANEXO 14 – Produção da narrativa original, A6P1. 
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ANEXO 15 – Produção da narrativa original, A6P2. 

 

 

 

 



113 

 

 

 

ANEXO 16 – Produção da narrativa original, A7P1. 
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ANEXO 17 – Produção da narrativa original, A7P2. 

 

 


