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Resumo 

Este estudo de caso visa a investigar as crenças de três professoras de inglês em 

formação acerca do uso da tradução (interlingual, intralingual e intersemiótica – cf. 

Jakobson, 1959) em suas aulas. O referencial teórico desta pesquisa fundamenta-se nas 

áreas de concentração sobre os estudos da tradução e a sua interface com o ensino de 

língua estrangeira (Jakobson, 1959; Welker, 2003; Cook, 2012, dentre outros); bem 

como nos estudos sobre crenças (Vieira-Abrahão, 2006; Gimenez, 1994; Silva, 2011; 

Barcelos, 2004; dentre outros) e formação inicial de professores no âmbito da graduação 

(Vieira-Abrahão, 2010; GIL, 2005, dentre outros). Os instrumentos de coleta de dados 

utilizados foram: questionário semi-estruturado, entrevista semi-estruturada e narrativa. 

Os dados coletados foram analisados com base em três categorias de crenças que 

correspondem às três modalidades de tradução propostas por Jakobson (1959): 1) 

Crenças sobre o uso da tradução intralingual; 2) Crenças sobre o uso da tradução 

intersemiótica; 3) Crenças sobre o uso da tradução interlingual. Os resultados apontam 

que as três professoras que informaram a pesquisa afirmam utilizar as três modalidades 

de tradução em suas aulas, apesar de acreditarem que o professor deve lançar mão, 

primeiramente, das modalidades intralingual e intersemiótica da tradução, em 

detrimento da modalidade interlingual, a qual, segundo as três professoras, deveria ser 

utilizada como um último recurso, caso as tentativas de utilização das outras duas 

modalidades de tradução não sejam bem-sucedidas. A origem de tal escolha, segundo as 

participantes da pesquisa, é influenciada pelos paradigmas da prática reflexiva dos 

professores e do ensino comunicativo de línguas. Além disso, as três informantes não 

consideram que o uso da tradução seja prejudicial ao processo de ensino-aprendizagem 

de inglês.  

Palavras-chave: tradução; crenças; professores de língua inglesa; formação inicial. 



 
 

Abstract 

This case study aims to investigate the beliefs of three in-training English teachers about 

the use of translation (interlingual, intralingual and intersemiotic – cf. Jakobson, 1959) 

in their classes. The theoretical framework of this research is based on translation 

studies and its interface with foreign language teaching (Jakobson, 1959; Welker, 2003; 

Cook, 2012, among others) as well as on studies of beliefs (Vieira-Abrahão, 2006; 

Gimenez, 1994; Silva, 2011; Barcelos, 2004; among others) and initial teacher 

education at undergraduate level (Vieira-Abrahão, 2010; GIL, 2005, among others). 

Instruments of data collection included: semi-structured questionnaire, semi-structured 

interview and narrative. Data were analyzed based on three categories of beliefs that 

correspond to the three types of translation proposed by Jakobson (1959): 1) Beliefs 

about the use of intralingual translation; 2) Beliefs about the use of intersemiotic 

translation; 3) Beliefs about the use of interlingual translation. The results show that the 

three informants confirmed they use the three translation categories in their classes, 

although they believe that the teacher should first try to use the intralingual and 

intersemiotic types of translation at the expense of the interlingual type, which 

according to the three teachers, should be used in classroom as the last resource only if 

the attempts to use the other two translation categories fail. The origin of such choice, 

according to participants, is influenced by the paradigms of reflective practice in 

teaching and communicative language teaching approaches. Besides, the informants do 

not consider that the use of translation is harmful to English teaching and learning 

process.  

 

 

Keywords: translation; beliefs; English teachers; initial education of teachers. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

1.1 – Justificativa  

 Ao refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira 

(doravante LE), sempre me inquietou a questão do uso da tradução durante as aulas de 

língua inglesa (doravante LI) especificamente. Isso porque, apesar de ser uma prática a 

que tanto professores quanto alunos potencialmente recorram em alguns momentos no 

contexto da sala de aula, a sua utilização tem sido motivo de dúvidas quanto ao impacto 

que incide tanto sobre a prática docente quanto sobre o desempenho discente no 

processo de aquisição-aprendizagem de uma LE.  

 Ao longo da minha experiência como professora de LI foi possível perceber, 

empiricamente, no contato com os alunos em sala de aula e com outros profissionais da 

área, que esta polêmica em torno do uso da tradução em uma aula de LE parece estar 

longe de ser resolvida e envolve, dentre outros, os seguintes questionamentos: se a 

tradução deve ou não fazer parte das aulas, em qual medida e em quais momentos o seu 

uso contribuiria para o sucesso da aprendizagem dos alunos.  

 Delimita-se, dessa forma, o escopo e o direcionamento a que este estudo se 

propõe, que é investigar as crenças de três professoras de inglês em formação, e que 

ministram aulas de LI no contexto de um curso de extensão, acerca do uso da tradução 

em suas aulas.  

 Vale ressaltar que a precitada polêmica acerca do uso da tradução no ensino-

aprendizagem de LE pode ser compreendida, pelo menos parcialmente, como resultado 

da “falta de diálogo da área de ensino de língua estrangeira com os estudos da tradução, 

que, há algumas décadas, vem colocando em questão a visão do senso comum a respeito 

do processo tradutório” (BOHUNOVSKY, 2011, p. 215). Talvez isso explique, no 

mínimo em parte, porque, em contextos de ensino-aprendizagem nos quais o uso da LE 
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é preconizado nas diretrizes que regem a metodologia adotada, “a tradução é 

frequentemente utilizada como o ‘último’ recurso do professor para fazer com que os 

alunos compreendam determinada palavra ou estrutura” (DUTRA, 1998, p. 4).  

 A respeito desta questão, Coracini (2005) afirma que muitos professores 

entendem que a tradução é positiva, mas não têm ideia de como utilizá-la. Dessa forma, 

acredito que a proposta deste trabalho seja relevante, uma vez que fornece subsídios 

capazes de lançar luzes sobre o contexto de cursos de extensão universitários, ambientes 

ainda pouco investigados no cenário brasileiro, além de poder contribuir para o 

estreitamento do diálogo da área de ensino de LE com os estudos da tradução (por meio 

da interdisciplinaridade, característica presente nesta proposta de pesquisa). Os 

resultados obtidos a partir da análise dos dados coletados poderão, ainda, viabilizar 

reflexões capazes de propiciar um mapeamento significativo por meio do qual os 

professores de inglês possam compreender melhor suas crenças sobre o uso da tradução 

e a relevância dessa estratégia com vistas a otimizar o processo de ensino e 

aprendizagem do qual fazem parte.  

 Vale ressaltar que a proposta deste trabalho está em consonância com a linha de 

pesquisa Tradução e Práticas Discursivas, a qual preconiza o estudo da tradução em 

contextos interculturais e em sistemas semióticos variados, como a presente pesquisa se 

propõe a fazer ao focalizar o contexto de ensino de LI. Referendando ainda esta 

adequação do trabalho à linha de pesquisa, é necessário mencionar que a categorização 

proposta por Jakobson (1959) e aplicada neste trabalho insere-se na disciplina Estudos 

da Tradução. A referida tipologia caracteriza-se como importante fundamento para este 

trabalho, uma vez que se constitui como a base teórico-metodológica para a elaboração 

dos instrumentos de coleta (a saber, o modelo do questionário, o roteiro da entrevista e a 

proposta da narrativa, como apresento nos apêndices A, B e C) e análise dos dados. 
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1.2 – Objetivos da pesquisa 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar as crenças de três professoras de inglês em 

formação acerca do uso da tradução (interlingual, intralingual e intersemiótica)
1
 em suas 

aulas. Dentre os objetivos específicos desse trabalho, pretendo 1) verificar, com base na 

categorização proposta por Jakobson (1959), quais tipos de tradução (intralingual, 

interlingual e intersemiótica) as informantes acreditam que utilizam; 2) investigar o que 

as informantes pensam sobre a tradução no processo de ensino-aprendizagem de LI; 3) 

contribuir para um estreitamento do diálogo interdisciplinar entre os Estudos da 

Tradução e da Linguística Aplicada ao Ensino de LE. 

 

1.3 – Perguntas de pesquisa 

 

 Levando-se em consideração o objetivo de investigar as crenças das informantes 

acerca do uso da tradução, busca-se, com este trabalho, responder as seguintes 

perguntas que orientam a pesquisa:  

1. Quais tipos de tradução (intralingual, interlingual e intersemiótica) as informantes 

acreditam que utilizam em suas aulas de inglês? 

2. Quais são as crenças das informantes acerca do uso de cada uma das categorias de 

tradução (intralingual, interlingual e intersemiótica) no contexto de ensino-

aprendizagem de LE?  

3. De que maneira as informantes acreditam que a utilização da tradução pode ser 

benéfica ou prejudicial ao processo de ensino-aprendizagem de inglês? 

 

 

 

                                                           
1
 Essas categorias foram propostas por Jakobson (1959) e serão descritas no próximo capítulo deste 

trabalho, dedicado a apresentar o referencial teórico que fundamenta a pesquisa. 
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1.4 – Organização do trabalho 

 

 Para fins de apresentação, vale ressaltar que o trabalho ora proposto encontra-se 

dividido em três capítulos: referencial teórico, metodologia e análise e discussão dos 

dados. Além desses e desta Introdução, ao final, apresento as considerações finais.  

 No referencial teórico, apresento os pressupostos teóricos que irão embasar a 

pesquisa, o qual se encontra subdividido em cinco tópicos, sendo o primeiro dedicado a 

elencar os conceitos propostos por Jakobson (1959) a partir da categorização que define 

três tipos de tradução: intralingual, interlingual e intersemiótica. No segundo subtópico 

me proponho a discutir a questão da tradução no ensino de LE, apontando argumentos 

apresentados por teóricos e estudiosos da Linguística Aplicada e dos Estudos da 

Tradução contra e a favor do seu uso no processo de ensino-aprendizagem de LE, mais 

especificamente, de LI. Além disso, me dedico, nesta parte, a discorrer sobre a questão 

das relações entre LE e LM, bem como sobre a variedade terminológica que permeia o 

conceito de tradução e seus desdobramentos concernentes ao âmbito do ensino-

aprendizagem de LI. No terceiro subtópico apresento um panorama acerca do lugar 

ocupado pela tradução nas principais metodologias de ensino de LI que foram adotadas 

no contexto de ensino-aprendizagem no Brasil. O quarto subtópico é dedicado a 

apresentar o conceito de crenças aplicado ao contexto de ensino-aprendizagem de LI. 

No quinto subtópico disserto acerca da formação de professores no âmbito inicial, por 

ser este o lugar ocupado pelos informantes desta pesquisa.  

 No terceiro capítulo apresento a metodologia da pesquisa em seis seções. Na 

primeira caracterizo a pesquisa quanto ao seu caráter qualitativo orientado pelos 

paradigmas metodológicos do estudo de caso. Na segunda seção me dedico a descrever 

o contexto de investigação no qual as informantes se encontravam inseridas. Na terceira 

seção me proponho a descrever os instrumentos de coleta de dados, assim como a 
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realização da coleta em si. Na quarta seção me dedico a discorrer sobre o perfil das 

professoras de LI informantes da pesquisa. Na quinta seção descrevo, em linhas gerais, 

o processo de submissão e posterior aprovação da pesquisa ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). E, por fim, apresento a 

metodologia utilizada para a análise dos dados coletados. 

 O quarto capítulo deste trabalho é dedicado à análise e discussão dos dados e se 

encontra subdividido em quatro partes. Destas, as três primeiras – 1) Crenças sobre o 

uso da tradução intralingual; 2) Crenças sobre o uso da tradução intersemiótica; 3) 

Crenças sobre o uso da tradução interlingual – constituem-se como as três categorias de 

análise que emergiram dos dados, as quais correspondem à tipologia de tradução 

proposta por Jakobson (1959). Finalizando o capítulo, apresento uma discussão geral 

acerca dos resultados obtidos pela análise dos dados. 

 No quinto capítulo, dedicado às considerações finais, pontuo os objetivos 

alcançados com este trabalho, respondo as perguntas de pesquisa, apresento as suas 

limitações, proponho algumas sugestões para pesquisas futuras e encerro o trabalho 

apresentando as contribuições que esta pesquisa pretendeu oferecer/alcançar. 
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Capítulo 2 – Referencial Teórico 

 

 Para embasar teoricamente a apresentação da proposta deste estudo é necessário 

expor alguns construtos, princípios e pressupostos teóricos que irão permear o trabalho. 

Dentre estes se encontram os conceitos propostos por Jakobson (1959) a partir da 

categorização que, de forma pioneira, define três tipos de tradução: intralingual, 

interlingual e intersemiótica. Em seguida, discuto a questão da tradução no ensino de 

LE, apresentando argumentos contra e a favor do seu uso por professores e alunos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de LE, mais especificamente, de LI. 

Além disso, tenho como proposta apresentar as relações entre LM e LE, bem como a 

variedade terminológica que permeia o conceito de tradução e seus desdobramentos 

concernentes ao âmbito do ensino-aprendizagem de LI. Apresento, ainda, um panorama 

sobre o lugar ocupado pela tradução dentro das diferentes metodologias de ensino de 

inglês ao longo da história. E, finalmente, encerro este capítulo explanando sobre as 

crenças, construto essencial ao desenvolvimento deste trabalho e sobre a formação de 

professores no âmbito inicial, por ser este o lugar ocupado pelos informantes desta 

pesquisa. 

 

2.1 – A tradução segundo Jakobson 

 

  Ao tratar dos aspectos linguísticos da tradução, Jakobson (1959), propôs uma 

categorização que tem sido amplamente utilizada por pesquisadores que se dedicam aos 

estudos tradutórios:  

 1. Tradução intralingual ou reformulação: consiste na interpretação de signos 

verbais de uma língua por meio de outros signos verbais da mesma língua. No contexto 

de ensino-aprendizagem de LE, a tradução intralingual acontece uma vez que o aprendiz 

tenha conseguido desenvolver um conhecimento básico da LE que está adquirindo. A 
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partir daí a comunicação entre professores e alunos se dá, muitas vezes, através do uso 

de sinônimos, paráfrases, ou explicações sempre utilizando a LE em questão. Este tipo 

de tradução tem lugar quando, por exemplo, durante uma aula de inglês o aluno, não 

entendendo o que significa a palavra cell phone
2
, pergunta ao professor e ouve como 

resposta uma definição do tipo “it’s a telephone that you can carry with you and use 

anywhere”
3
 ou um sinônimo “mobile phone”

4
. Em ambos os casos, o professor se 

utilizou de signos verbais para explicar outro signo verbal da mesma língua. 

 2. Tradução interlingual ou tradução propriamente dita: consiste na 

interpretação de signos verbais de uma língua por meio de signos verbais de outra 

língua. Nesta instância, no que tange ao ensino-aprendizagem de LE, professores e/ou 

alunos recorrem à língua materna (doravante LM) para explicar, comentar ou dar 

instruções durante o desenvolvimento de uma aula. Ou ainda quando utilizam um 

dicionário bilíngue, por exemplo, que traz um termo em inglês com seu equivalente em 

português e vice e versa; ou um aluno que pergunta “o que é cell phone?”, e o professor 

responde que “significa telefone celular”, e tantas outras situações corriqueiras no 

ensino de LE as quais envolvam “duas mensagens equivalentes, em dois códigos 

distintos” (JAKOBSON, 2000, p. 114). 

 3. Tradução intersemiótica ou transmutação: consiste na interpretação de signos 

verbais por meio de sistemas de signos não-verbais e vice-versa. Esta é empreendida em 

sala de aula por meio do uso de fotos, desenhos, slides e gestos. Ou seja, sempre que o 

professor ou até mesmo o aluno optarem por utilizar recursos não-verbais para explicar, 

exemplificar, dar instruções, enfim, para se comunicar sem que para isso seja necessário 

lançar mão da LM ou da LE, percebe-se o uso da tradução intersemiótica, ainda que esta 

                                                           
2
 “Telefone celular” 

3
 “É um telefone que você pode carregar com você e usar em qualquer lugar” 

4
 “Telefone celular” 
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terminologia seja desconhecida pelos protagonistas do contexto de ensino-aprendizagem 

de uma LE.  

 Vale ressaltar que esta tipologia proposta por Jakobson (1959) caracteriza-se 

como relevante fundamento para este trabalho, uma vez que foi utilizada tanto como 

base teórica para a elaboração dos instrumentos de coleta de pesquisa – o questionário, 

o roteiro da entrevista e a proposta da narrativa – quanto para o estabelecimento das 

categorias de análise dos dados, a saber: crenças sobre o uso da tradução intralingual; 

crenças sobre o uso da tradução intersemiótica e crenças sobre o uso da tradução 

interlingual. 

 

2.2 – A tradução no ensino de LE 

 

 O uso da tradução como um recurso pedagógico presente em aulas de LE tem 

sido alvo de muitas discussões e polêmicas ao longo do tempo. Não por acaso, diversos 

pesquisadores têm se dedicado a estudar o referido assunto e essa tendência se 

materializa por meio da publicação crescente de trabalhos acadêmicos que defendem a 

atividade tradutória em sala de aula. No contexto brasileiro, destacam-se os trabalhos de 

Romanelli (2006), Bonfim (2006), Welker (2003), Hargreaves (2004), Checchia (2002) 

e Hinojosa & Lima (2008), entre outros. Segundo Bohunovsky (2011), percebe-se que 

após ter sido banida das salas de aula por décadas, a tradução está voltando a ser 

utilizada no ensino de LEs. No entanto, “temos que deixar para trás generalizações e ser 

mais específicos quanto aos tipos de tradução que podem ser utilizados, sob quais 

circunstâncias, por quais professores e por quais alunos” (COOK, 2012, p. 125)
5
. Nesse 

ponto, vale ressaltar que os precitados autores concordam que a tradução que se evoca 

hoje no ensino de LE: 

                                                           
5
 Tradução própria de “We need to leave behind generalizations, and to be more specific about what kinds 

of translation can be used, in which circumstances, by which teachers, and with which students”. 
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Não faz mais referência à tradução como método, mas sim como 

forma de exercício ou de tarefa de aprendizagem dentro de um outro 

conceito metodológico. Nesse sentido, pode-se constatar, também, o 

movimento de um conceito de tradução não mais orientado pela 

avaliação, mas pela comunicação e pelo desenvolvimento de 

habilidades (BOHUNOVSKY, 2011, p. 207). 

 Sob esta perspectiva, é possível afirmar ainda que “por certo não se defende uma 

utilização geral e aleatória da tradução como um fim em si mesma, mas como um 

recurso pedagógico que pode ser útil e proveitoso” (FIGUEIREDO, 2007, p. 103). 

Corroborando e complementando este ponto de vista, Cook (2012) afirma que:  

É difícil imaginar, por exemplo, como uma explicação na língua 

materna dos alunos pode acontecer sem que se recorra 

incidentalmente à tradução, nem como, inversamente, sendo a 

tradução o foco principal da atividade, ela possa se desenvolver sem 

que se recorra incidentalmente a explicações na língua materna dos 

alunos (p. 37)
6
 

 

 Apesar da existência deste movimento de retorno da tradução ao contexto de 

ensino-aprendizagem de LE, há que se dizer que este processo não tem acontecido, 

assim como nunca foi o caso, de forma unânime e homogênea, visto que há argumentos 

contra e a favor do seu uso dentro do referido contexto.  

Argumentos contra o uso da tradução no ensino de línguas emergiram 

inicialmente no século 19 por membros do Movimento da Reforma e 

foram amplamente reiterados nos anos 60 e 70 por pessoas que 

acreditavam nos métodos Direto, Natural e/ou Comunicativo do 

ensino de línguas (MALMKJAER, 1998, p. 2). 

 

 Acredito ser relevante ainda mencionar que, conforme afirma Lucindo (2006) a 

tradução é prejudicial para o ensino de LE sempre que é usada como método de 

aprendizagem, sempre que o professor acredite que, ao receber a tradução, o aluno 

assimilou a estrutura da LE e sempre quando não são percebidas e solucionadas as 

interferências que a tradução pode causar na aprendizagem. Ponto de vista com o qual 

corroboro. 

                                                           
6
 Tradução própria de “It is hard to imagine, for example, how explanations in the student’s own language 

can proceed without giving rise to incidental translation, nor how – conversely – when translation is the 

main focus of activity, it can proceed without giving rise to incidental explanation in student’s own 

language”. 
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 A este respeito, Coracini (2005) aponta que durante um certo tempo a tradução 

foi considerada uma má-influência na aquisição de uma nova língua e, por isso, foi 

banida das salas de aula de LEs. Acreditava-se que o aluno deveria construir seu 

pensamento diretamente na LE estudada, evitando-se o intermédio da tradução. 

Entretanto, a autora afirma que estudos mostram que a tradução pode ser uma 

ferramenta eficaz em sala de aula. Em linhas gerais, “apesar de movimentos contrários e 

algumas manifestações a favor, a tradução, por ser um meio de difusão de cultura, tem 

resistido ao tempo e alcançado espaços cada vez maiores, ainda que a passos lentos, 

dentro do ensino de LE” (MOREIRA & GIL, 2005, p. 218). 

 Corroborando este ponto de vista, Tecchio & Bittencourt (2011) lembram que 

“apesar das incisivas oposições à tradução, ela parece ainda resistir como componente 

privilegiado às atividades de ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras” (p. 153), 

uma vez que, segundo as pesquisadoras, “a tradução efetivamente constitui um recurso 

importante para a compreensão do funcionamento da linguagem de modo geral e das 

línguas, de modo específico” (p. 153). Isso porque, segundo Keller (2012), os benefícios 

do seu uso podem ser elencados desde a diminuição do filtro afetivo
7
, KRASHEN 

(1985), até o desenvolvimento de uma maior autonomia e maior competência 

metalinguística e cultural.  

 Ainda a este respeito, Cook (2012), um dos defensores do uso da tradução no 

ensino-aprendizagem de LE, argumenta que:  

Os seres humanos ensinam e aprendem por meio do movimento do 

familiar em direção ao não-familiar, por meio da construção do novo 

conhecimento sobre o conhecimento existente. O processo de ensino-

aprendizagem de línguas não é uma exceção a essa regra geral. A 

tradução é apenas a ponte entre o familiar e o não-familiar, entre o 

conhecido e o desconhecido. Queimar esta ponte ou fingir que ela não 

existe, esconde ao invés de ajudar a difícil transição que é o objetivo 

do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, os aprendizes 

                                                           
7
 Definido como: “o bloqueio mental que impede os aprendizes de utilizar completamente o input 

recebido para a aquisição da linguagem” (KRASHEN, 1985, p. 3). 
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precisam desta ponte para manter a conexão entre as línguas e suas 

identidades. Eles não deveriam ser forçados a deixar tudo para trás 

simplesmente porque estão falando uma outra língua (p. 155)
8
 

 

 Sob o mesmo ponto de vista, Tecchio & Bittencourt (2011) asseveram que “o 

processo de aprendizagem passa, necessariamente, pela construção de relações entre 

aquilo que já se conhece, com o algo novo que se está acessando” (p. 153). 

 Nesta perspectiva, subjaz uma questão a ser problematizada, isto é, aquela 

concernente às relações entre a LM e a LE enquanto componentes do processo de 

ensino-aprendizagem de línguas. Parece-me haver um consenso entre vários 

pesquisadores a este respeito no sentido de considerar impossível dissociar a LM da LE, 

uma vez que,  

Na aprendizagem de uma língua estrangeira, faz-se de forma 

automática, espontânea e inconsciente, um exercício de contraste com 

a língua materna, que consiste em comparar elementos lexicais ou 

estruturas sintáticas para melhor compreender a língua estrangeira 

(TECCHIO; BITTENCOURT, 2011, p. 163). 

 

 Complementando este ponto de vista Araújo & Branco (2012) alertam que 

“proibir o aluno de ‘pensar na LM’ é impossível, uma vez que esse aluno tem ideias já 

construídas e estruturadas na LM e, quando posto em prova, o aluno que ainda não tiver 

conhecimento em determinada área irá recorrer às estruturas de sua LM” (p. 188). Dessa 

forma, segundo aponta Coracini (2005), é possível afirmar que ambas, LM e LE, se 

interpenetram na construção da subjetividade, isto é, se conectam no percurso de 

aprendizagem, uma influenciando na construção da outra, de maneira natural e eficaz. 

 Além disso, conforme afirma Branco (2009), a influência da LM no aprendizado 

de LE pode ser aproveitada para apresentarmos particularidades de ambas e, aos poucos, 

                                                           
8
 Tradução própria de “Humans teach and learn by moving from the familiar to the unfamiliar, by 

building new knowledge onto existing knowledge. Language learning and teaching are no exceptions to 

this general rule. Translation is just such a bridge between the familiar and the unfamiliar, the known and 

the unknown. To burn that bridge or to pretend that it does not exist, hinders rather than helps the difficult 

transition which is the aim of language teaching and learning. Learners moreover need that bridge to 

maintain the links between their languages and identities. They should never be forced to leave 

everything behind them, simply because they are speaking another language”.  
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fazermos com que o aluno perceba que não é possível haver simetria total entre as 

línguas. Neste caso, busca-se converter a interferência, considerada em princípio 

negativa, em positiva.  

 Uma das maneiras de se aproveitar a referida influência de forma a trazer 

contribuições aos alunos durante as aulas de LE seria utilizar a LM como “[...] um meio 

de explicações, de verificação de compreensão, de organização da sala de aula, de 

manutenção da disciplina [...]” (COOK, 2012, p. 49)
9
. Além disso, segundo o 

pesquisador, o uso da LM “[...] possibilita uma explicação mais rápida e mais eficiente, 

é mais motivadora e menos alienadora e viabiliza uma boa relação entre professores e 

alunos” (p. 52)
10

.  

 Em suas considerações a respeito deste assunto, Terra (2010) assevera que “o nó 

da referida questão tem sido a preocupação em desvendar o ‘como’ e ‘em que extensão’ 

o conhecimento linguístico adquirido previamente pelo aluno pode ser benéfico ou 

prejudicial ao processo de aprendizagem da nova língua” (TERRA, 2010, p. 72). Dessa 

forma, é necessário salientar que, conforme revela Cook (2012), “[...] o tipo, a 

quantidade e a função da tradução deve variar de acordo com o nível de proficiência 

alcançado pelos alunos, com a sua idade e com as suas preferências pessoais, estilos de 

aprendizagem e experiência” (p. 129)
11

. Sobretudo, o autor acrescenta que:  

Além das necessidades, dos estilos, das atitudes e das crenças dos 

alunos, a compreensão da tradução no ensino de línguas também irá 

variar de acordo com fatores de ordem prática tais como tamanho das 

turmas, disponibilidade de tempo e de recursos (p. 135)
12

. 

 

                                                           
9
 Tradução própria de “[...] as a means of explanation, comprehension checking, classroom organization, 

maintenance of discipline [...]” 
10

 Tradução própria de “[...] enables faster and more efficient explanation, is more motivating and less 

alienating, and fosters good relationship between teacher and learner”. 
11

 Tradução própria de “[...] the type, quantity, and function of translation must vary with the stage which 

learners have reached, with their ages, and with their own preferences, learning styles, and experience”. 
12

 Tradução própria de “In addition to learner needs, styles, attitudes, and beliefs, the realization of TILT 

will also vary, like any other pedagogic programme, with practical factors such as class size, time 

available, and resources”. 
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 Neste ponto, considero relevante discutir a questão conceitual que permeia os 

construtos de tradução e uso da LM, materializados nas diversas distinções propostas 

pelos pesquisadores que se dedicaram a estudar o referido assunto.  

 Em seu artigo intitulado Traduzir frases isoladas na aula de língua estrangeira: 

por que não?, Welker (2003) apresenta uma distinção muito clara entre os construtos de 

tradução e uso de LM. Segundo o autor, “embora o professor, de fato, traduza palavras 

ou enunciados (para efeitos de explicação), chamo isso não de tradução, mas de uso da 

língua materna. Deste modo, a tradução pedagógica restringe-se aos exercícios feitos 

pelos alunos” (WELKER, 2003, p. 4).  

 Julgo relevante ressaltar que, na revisão bibliográfica empreendida ao longo 

deste trabalho de pesquisa, ficou evidente que parece não haver um consenso entre os 

pesquisadores acerca da definição conceitual de tais construtos. Além disso, apesar de 

haver tentativas tímidas e isoladas na busca por tal distinção conceitual, nem sempre se 

trata de um processo bem-sucedido, já que muitas vezes não fica claro o que cada autor 

entende por tradução e por uso da LM. A este respeito tendo a concordar com 

Bohunovsky (2011), que ao comentar o referido trabalho de Welker (2003) afirma que:  

Diferentemente do trabalho de Welker, em outros artigos não 

encontramos essa busca por uma definição terminológica precisa. Ao 

defenderem o seu uso, vários autores se referem à “tradução” de um 

modo muito geral, o que não contribui para que haja uma reflexão 

mais específica sobre os diferentes papéis que essa atividade possa ter 

nesse contexto (BOHUNOVSKY, 2011, p. 209).  

 

 Dessa forma, ao longo do seu artigo fica claro que ele advoga que haja uma 

definição do objeto de estudo tradução, visto que “como algumas asserções não podem 

ser generalizadas, cada autor deveria deixar claro do que está falando” (WELKER, 

2003, p. 1).  

 Felizmente, embora de forma não tão incisiva quanto Welker (2003), outros 

pesquisadores apresentam aquilo que entendem por tradução, inclusive criando novas 
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categorias para o seu conceito, como é o caso de Lavault (1985, p. 17), que a define em 

dois tipos: tradução profissional e tradução pedagógica. Segundo a autora, a tradução 

profissional visa a transmitir integralmente o sentido de um texto a um público receptor. 

Já a tradução pedagógica tem um objetivo essencialmente didático. Ela é feita por 

alunos e professores, sendo, portanto, considerada não mais um fim como a tradução 

profissional, mas como um meio utilizado circunstancialmente para aprimorar o 

processo de ensino-aprendizagem de uma LE. Esta última, que ocorre em situações de 

ensino, é dividida em “tradução explicativa” (que abrange todos os casos em que o 

professor recorre a LM) e “exercícios de tradução”, referentes à tradução de textos 

empreendida por aprendizes de uma LE. 

 Tal qual Lavault, Hurtado-Albir (2001) aborda a questão da tradução no ensino 

das línguas. A este respeito, a autora faz a seguinte afirmação: 

Ao falar da tradução na didática de línguas, é necessário mencionar 

também os processos de tradução interiorizada (confrontação 

espontânea com a língua materna) e tradução explicativa (uso 

deliberado e pontual da tradução para acessar uma unidade de outra 

língua), que são estratégias utilizadas na aprendizagem de línguas 

(HURTADO-ALBIR, 2001, p. 155)
13

. 

 

 Ao propor tal distinção a pesquisadora entende que a tradução interiorizada é 

inerente ao aluno, principalmente na fase inicial de seu aprendizado de LE. Esse fato é 

explicado devido a LM ser o ponto de referência dos alunos, uma vez que chegam à sala 

de aula com seu conhecimento de mundo nela construído. Zurrita Navarrete (1997) 

explica que nos níveis iniciais a tradução interiorizada ocorre em quase todos os 

momentos, pois o “aluno traduz tudo ou quase tudo” (p. 137). A tradução explicativa, 

por sua vez, é “aquela tradução feita pelo professor em sala de aula para ajudar o aluno” 

(LUCINDO, 2006, p. 5). Este tipo de tradução, conforme alerta Hurtado Albir (1994), 

                                                           
13

 Tradução própria de “Al hablar de la traducción en la didáctica de lenguas, hay que mencionar también 

los procesos de traducción interiorizada (confrontación espontánea con la lengua materna) y traducción 

explicativa (uso deliberado y puntual de la traducción para acceder a una unidad de outra lengua) que son 

estrategias utilizadas en el aprendizaje de lenguas”.  
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deve ser utilizada esporadicamente e reservada a casos especiais de difícil introdução 

direta. Além disso, é importante que se construa sempre um contexto e nunca sejam 

usadas palavras ou frases isoladas. Sob esta mesma perspectiva de alerta, Zurrita 

Navarrete (1997) justifica o uso da tradução explicativa em casos específicos, como no 

ensino de palavras de caráter designativo, na explicação dos falsos amigos, na solução 

de ambiguidades que podem causar a tradução intralingual, nas instruções que podem 

causar ambiguidades e, principalmente, para que os alunos se conscientizem de que 

“nem sempre em uma língua usam-se as mesmas fórmulas [de outra] para realizar 

funções idênticas” (ZURRITA NAVARRETE, 1997, p. 135). 

 Da mesma forma, buscando delimitar conceitualmente a tradução, Terra (2010) 

aponta que é possível perceber a existência de duas vertentes. Para ela, alguns 

estudiosos, tal como Welker (2003) restringem a tradução pedagógica “às atividades de 

tradução (ou exercícios de tradução propriamente ditos) realizadas em sala de aula, 

visando à aprendizagem da língua estrangeira” (TERRA, 2010, p. 72). Por outro lado, 

segundo a precitada autora, há uma tentativa de ampliação deste conceito traduzida em 

uma tendência de pesquisas na área (CHECCHIA, 2002; CERVO, 2003; RIDD, 2003; 

FRACARO, 2002; entre outros), as quais postulam que “a tradução pedagógica engloba 

todas as situações de ensino-aprendizagem em que alunos e professores recorrem à 

língua materna para aprenderem a língua estrangeira” (TERRA, 2010, p. 72).  

 Sob uma perspectiva semelhante e tendo como objetivo estabelecer uma 

definição conceitual acerca da tradução, Cook (2012) salienta que apesar de a tradução e 

o uso da LM serem claramente relacionados, os dois conceitos não são exatamente a 

mesma coisa. A tradução acarreta o uso da LM dos alunos, sendo, portanto, um tipo de 

sua utilização, mas não o único. Segundo o pesquisador, os professores podem utilizar a 

LM dos alunos de muitas outras maneiras também – para dar explicações, para 
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gerenciar a sala de aula, para estabelecer relações de afetividade – nenhuma das quais 

configurando, necessariamente uma tradução. Especificando ainda mais a sua 

perspectiva, o referido autor afirma que: 

[a tradução e o uso da LM] não podem e nem devem ser tratados 

separadamente. A tradução não pode, na prática, ser mantida 

organizadamente compartimentalizada como a dicotomia “tradução 

versus outros usos da língua materna” parece sugerir. Ela é uma das 

muitas estratégias de negociação e de mediação entre as línguas as 

quais podem ser diferenciadas na teoria, mas caminham naturalmente 

juntas e se fundem na prática (COOK, 2012, p. XIX)
14

. 

 

 No tocante à sua utilização no ensino de línguas, Cook (2012) sugere ainda que a 

tradução pode abranger explicações na LM sobre as dificuldades que surgirem dos 

alunos, comentários dos professores acerca de palavras e expressões desconhecidas, 

consultas aos dicionários bilíngues ou discussões consentâneas a diferenças de aspectos 

culturais.  

 Vale ressaltar que o conceito de tradução que adoto neste trabalho se assemelha 

àquele preconizado por Cook (2012). Isso porque, apesar de reconhecer a existência de 

uma interface entre a tradução e o uso da LM, não considero que os dois construtos 

sejam intercambiáveis, mas sim que caminham juntos e que não podem ser 

considerados como uma dicotomia estanque. Assim, nesta pesquisa, entendo a 

tradução como um recurso pedagógico adotado pelo professor toda vez que este 

utiliza a LM para oferecer explicações, gerenciar a sala de aula ou se comunicar 

com os alunos sem o intermédio da LE. Dessa forma, considero que foge ao escopo 

do presente trabalho dissertar sobre atividades de tradução de textos pelos alunos – 

nomeados como tradução pedagógica, segundo Welker (2003) e exercícios de tradução, 

segundo Lavaut (1985). Portanto, pode-se afirmar que o conceito de tradução adotado 

                                                           
14

 Tradução própria de “The two cannot and should not be treated separately. Translation cannot in 

practice be kept neatly compartmentalized as the ‘translation versus other uses of the own language’ 

dichotomy seems to suggest. It is one of many strategies for negotiating and mediating between languages 

which, while they may be distinguished in theory, go naturally together and blend into one another in 

practice”. 
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neste trabalho possui uma aproximação teórica com 1) uso da LM, de acordo com 

Welker (2003); 2) tradução explicativa, segundo Lavaut (1985) e Hurtado-Albir (2001); 

3) tradução pedagógica, segundo CHECCHIA (2002); CERVO (2003); RIDD (2003); 

FRACARO (2002); e 4) tradução, segundo Cook (2012). 

 Diante do exposto percebe-se que, além da problemática terminológica acerca da 

tradução, há que se notar também que a dificuldade em se estabelecer em que medida o 

uso da tradução possa contribuir ou prejudicar o aprendizado de uma LE tem permeado 

os pontos de vista que embasaram, inclusive, as metodologias de ensino de LE ao longo 

do tempo. Por isso é que, historicamente falando, à tradução tem-se atribuído diferentes 

papéis, numa relação pendular que oscila entre o seu enaltecimento, a sua exclusão ou 

ainda a sua mera tolerância como um recurso pedagógico no contexto de ensino-

aprendizagem de uma LE, conforme será descrito no próximo subtópico. 

 

2.3 – A tradução nas diferentes metodologias de ensino de LI 

 

 Referenciando os estudos de Ellis (2001), Terra (2010, p. 72) aponta que 

historicamente falando, “a compreensão das implicações da tradução na aprendizagem 

de língua estrangeira constitui o primeiro fator a receber sérias atenções por parte dos 

estudiosos da área de Aquisição de Segunda Língua”. Isso posto, é inegável constatar 

que o uso da tradução sempre esteve no cerne das discussões acerca do processo de 

ensino-aprendizagem de LEs ao longo do tempo.  

 Segundo Neves (1996), as abordagens que mais influenciaram a metodologia de 

ensino de LI no Brasil foram: método Gramática-Tradução; método Direto; método 

Audiolingual e Abordagem Comunicativa, culminando no chamado Pós-Método.  

 Conforme assevera Larsen-Freeman (2000), o método Gramática-Tradução foi 

aplicado durante muitos anos por professores de LE e, desde o seu surgimento, foi 
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conhecido por vários nomes diferentes, como método Clássico, por exemplo, uma vez 

que foi primeiramente utilizado com o propósito de ajudar os aprendizes a ler e apreciar 

obras da literatura escritas em LE. No referido método, como salienta Neves (1996), a 

ênfase é dada ao ensino de estruturas gramaticais através de exercícios que envolvem 

ditados, listas de vocabulário, leitura e tradução de textos. A partir deste propósito, “a 

tradução e a versão eram propostas como a base para a compreensão da língua-alvo, ou 

seja, a língua estrangeira era ensinada, integralmente, através da língua materna” 

(TERRA, 2010, p. 73). A este respeito, Coracini (2003) afirma que: 

Como o objetivo era ensinar a ler e a escrever, a aula era toda 

ministrada em língua materna. Além disso, acreditava-se na 

transparência da linguagem e, conseqüentemente, na transposição 

entre as línguas, de modo que ler significava traduzir na sua língua o 

texto escrito em outra. Entretanto, esse ponto de referência se limitava 

à gramática e às semelhanças e diferenças entre os idiomas. (p. 140) 
 

 Vale ressaltar que, segundo Richards & Rodgers (2001), o referido método 

dominou o contexto de ensino-aprendizagem de LE desde a década de 1840 até 

aproximadamente 1940, sendo utilizado ainda hoje em nível mundial. Diante do 

exposto, fica claro que um dos principais objetivos do método Gramática-Tradução é 

que o professor aplique seus princípios de modo que “o aluno seja capaz de traduzir. Se 

os alunos conseguirem traduzir de uma língua para outra eles serão considerados 

aprendizes bem-sucedidos de uma língua estrangeira” (LARSEN-FREEMAN, 2000, p. 

15).  

  Em contrapartida ao método Gramática-Tradução, surge o chamado método 

Direto, o qual, segundo Richards & Rodgers (2001), foi desenvolvido a partir dos 

princípios naturais de aquisição da LM e, por isso, ele foi denominado método Natural. 

Na verdade, “por várias vezes ao longo da história do ensino foram empreendidas 

tentativas de fazer com que o aprendizado de uma segunda língua fosse parecido com o 

da primeira língua” (RICHARDS & RODGERS, 2001, p. 11). Isto significa que, 
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segundo este método, o uso da tradução e da LM durante as aulas de LE foi banido, pois 

o processo de ensino-aprendizagem deveria acontecer por meio do contato direto do 

aprendiz com a LE estudada.  

 O uso do referido método pressupõe que o professor esteja apto a demonstrar ao 

invés de explicar ou traduzir. “É desejável que os aprendizes façam uma associação 

direta entre a língua-alvo e o seu significado” (LARSEN-FREEMAN, 2000, p. 27). 

Percebe-se, portanto, que, ao contrário do caráter normativo e gramatical do método 

anterior, este privilegia o ensino de habilidades que visam à comunicação, tais como as 

habilidades de fala, escrita, compreensão oral e leitura.  

 Constituindo-se, de certa forma, como um prolongamento do método Direto 

surge o método Audiolingual, cujos princípios foram inspirados na psicologia do 

comportamento (behaviorismo), os quais preconizam que o processo de aquisição de 

uma língua se dá de forma mecânica por meio da formação de hábitos condicionados. 

Por isso é que, neste método, os professores propõem exercícios de repetição (drills) e 

memorização de diálogos.  

 Assim como o método Direto, o Audiolingualismo situa-se como uma 

abordagem destinada a desenvolver habilidades orais com vistas ao propósito final da 

comunicação. Dessa forma, ao priorizar o uso da língua estudada, a tradução é vista 

como um empecilho à aquisição da LE pelo aprendiz. Portanto, percebe-se que assim 

como o método Direto, este pressupõe que o uso da LM seja evitado durante as aulas de 

LE.  

 O declínio do Audiolingualismo no final da década de 1960 se deu devido a 

críticas que davam conta que “o excesso de exercícios de fixação é enfadonho e 

diálogos didaticamente preparados e memorizados não se aplicam à conversação real” 

(NEVES, 1996, p. 71).  
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 Segundo Richards & Rodgers (2001), o ensino comunicativo de uma LE 

originou-se das mudanças na tradição do ensino da LI, uma vez que as teorias 

estruturalistas, em voga até então, com seu foco no domínio da gramática normativa, 

seriam incipientes por não considerarem o fator sociocultural envolvido no processo de 

ensino-aprendizagem.  

 Nota-se, portanto, que a abordagem comunicativa “surgiu como uma reação à 

abordagem anterior de fornecimento gradual e rotinizante de estruturas formais ao nível 

da frase” (ALMEIDA FILHO, 2005, p. 81) e que, em vista disso, poderia ser definida 

como: 

(...) uma maneira de ensinar para que se desenvolva a comunicação 

real na sala de aula. É dada muita importância ao desenvolvimento de 

atividades com foco na mensagem que simulam condições reais de 

comunicação e interação dentro da aula (CARDOSO, 2003, p. 11). 

 

 Dessa forma, visando a uma simulação de condições reais de comunicação, a 

abordagem comunicativa preconiza o uso da língua-alvo sempre que possível, apesar de 

não coibir o emprego da LM durante as aulas. A este respeito, Larsen-Freeman (2000) 

lembra que sempre que for possível, a língua alvo deve ser utilizada não somente 

durante atividades comunicativas, mas também para explicá-las aos alunos, pois, assim 

eles podem perceber que a LE é um veículo para a comunicação e não somente um 

objeto de estudo. 

 O percurso dos métodos e abordagens descritos acima aponta que, conforme 

lembra Richards & Rodgers (2001), a história do ensino de línguas nos últimos cem 

anos foi marcada pela busca de maneiras mais efetivas de se ensinar e aprender uma LE. 

Para tanto, a solução mais comum foi adotar sempre um método ou abordagem que 

representasse um contraponto aos pressupostos que constituíam a base da metodologia 

anterior e que, dessa forma, se mostrasse mais efetivo para resolver o “problema do 

ensino de línguas”. Por isso:  
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Convém observar que, contrariamente às aparências, as metodologias 

ou abordagens de ensino de línguas não se sucederam simplesmente, 

pois elas coexistem até hoje, mascaradas pelo ensino comunicativo de 

línguas, que, para alguns, dentre os quais Brown (1980), deve se 

pautar pelo ecletismo metodológico, a fim de dar conta das diversas 

maneiras individuais de aprender (CORACINI, 2003, p. 141). 

 

 Em vista disso, é válido ressaltar que, neste capítulo, a opção por apresentar os 

métodos histórica e sucessivamente deve-se, tão somente, a uma questão de organização 

textual, visto que a aplicabilidade de nenhum deles aconteceu de forma linear e 

exclusiva. A prova disso é que todos eles podem ainda ser encontrados em uso, seja por 

meio da utilização integral de seus paradigmas, ou via adoção de apenas alguns de seus 

pressupostos. É possível perceber, empiricamente inclusive, que, muitas vezes, os 

professores se sentem à vontade para utilizar técnicas e pressupostos oriundos de 

quaisquer métodos que julgarem conveniente, eficiente e adequado para cada momento 

do processo de ensino-aprendizagem da LE a que se dedicam. Em outras palavras, os 

métodos apresentados acima, muito mais do que imposições sucessivas e exclusivas, 

representam escolhas e/ou possibilidades que se encontram a serviço do processo de 

ensino-aprendizagem de uma LE.  

 Enfim, todo o percurso histórico sucessivo de métodos e abordagens culminou 

na chamada Era do Pós-Método, cujo cerne concentra-se no questionamento dos 

conceitos de métodos e abordagens e que tem em Kumaravadivelu (2003) um dos seus 

grandes defensores.  

 Segundo o referido autor, a LI atingiu o seu status atual por meio da mobilização 

de milhões de pessoas ao redor do mundo. Desempenhando este papel em nível global, 

“o inglês fez emergir um grande número de variedades locais, apropriadamente 

chamadas de línguas inglesas mundiais” (KUMARAVADIVELU, 2003, p. 539). Com 

isso, procedeu-se um questionamento acerca da eficácia do uso de um mesmo método 

em contextos de ensino de inglês tão diversos entre si. A este respeito, o pesquisador 
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indiano deixa claro que ele entende por método as tentativas prototípicas conceituadas 

por teóricos e não, necessariamente, empreendidas por professores em serviço.  

 Vale ressaltar que Kumaravadivelu (2003) observa que o conceito de pós-

método configura-se como a busca por uma alternativa ao método ao invés de um 

método alternativo. Esta alternativa ao método foi denominada por ele como pedagogia 

do pós-método. A este respeito ele assevera que:  

Qualquer tentativa de se projetar a pedagogia do pós-método em um 

contexto pós-colonial deve ser motivada pela vontade de contestar o 

efeito debilitante do método enquanto um meio de marginalização. 

Trata-se de um processo que deve ser empreendido bottom-up (de 

baixo para cima), no qual professores de língua locais, tomando por 

base o seu próprio conhecimento profissional e pessoal, sejam capazes 

de tomar a iniciativa de construir uma pedagogia que seja sensível às 

suas necessidades, desejos e situações particulares (Kumaravadivelu, 

2003, p. 545). 

 Isso posto, resta dizer ainda que o pesquisador indiano propõe o pós-método 

como um sistema tridimensional que consiste na pedagogia da: 1) particularidade; 2) 

praticidade e 3) possibilidade.  

 A particularidade refere-se a um grupo particular de professores, que ensinam a 

um grupo particular de aprendizes, que, por sua vez, buscam objetivos particulares em 

um contexto particular incrustado em um contexto sociocultural particular. “Vislumbra-

se uma adequação de conhecimentos teóricos mais dirigidos às situações reais, dentro 

de realidades específicas. O professor pode vir a ser o criador das teorias a partir da 

observação” (JALIL; PROCAILO, 2009, p. 782). 

 A praticidade, segundo pilar deste sistema tridimensional, questiona o uso de 

teorias profissionais geradas por especialistas. O professor não pode ser visto como o 

validador, o implementador de teorias geradas por terceiros. “Ele pode gerar, sim, 

teorias pessoais a partir da interpretação e aplicação de teorias na sua prática. Como 

seria possível melhorar a prática sem produzir conhecimento?” (JALIL; PROCAILO, 

2009, p. 782). 
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 A pedagogia da possibilidade, segundo Jalil & Procailo (2009), se refere às 

relações de poder e domínio vigentes na sociedade. A partir desse pressuposto, qualquer 

pedagogia reforça e mantém as desigualdades sociais.  

Estas relações podem ser mudadas a partir da conscientização do 

aprendiz e do contexto em que vive. O professor tem um papel 

preponderante nesta mudança. Ao se tornar produtor do material 

didático apropriado ao contexto em que está inserido, atua e 

transforma a realidade, além de engajar-se num processo contínuo de 

autodesenvolvimento. Sua participação como observador deste 

contexto é fundamental. O seu ambiente pode ser o lugar onde 

encontra espaço para compartilhar experiências, dúvidas, receios e 

também refletir sobre teorias e concepções diversas, fazendo uso do 

que julgar adequado em quaisquer tendências, linguísticas, 

pedagógicas ou didáticas ou adaptá-las a partir de uma perspectiva 

mais crítica (p. 782).  

  

 Diante do exposto, vale ressaltar que tanto a criação quanto a adoção de um 

método de ensino se dá a partir do que os professores e teóricos acreditam ser o melhor 

caminho para que o processo de ensino-aprendizagem, de LI no caso, seja bem-

sucedido. Na literatura científica, estas bases que fundamentam e conduzem as decisões 

dos professores e teóricos são denominadas crenças, construto que será tema do 

subtópico que se segue. 

 

2.4 – Crenças sobre o ensino-aprendizagem de LI  

 

 O conceito de crenças “não é apenas foco de investigações recentes e nem 

específico da área de Linguística Aplicada, mas tem sido usado e definido no âmbito da 

Sociologia, Filosofia, Educação, Antropologia, Psicologia e outras áreas do 

conhecimento” (LIMA, 2006, p. 147). Tal conceito “permeia a história da humanidade, 

já que ser humano é acreditar em algo, é construir saberes e teorias para interpretar o 

que nos cerca” (BARCELOS, 2007, p. 30). Contudo, as crenças são consideradas um 

conceito complexo, no dizer de Price (1969), Pajares (1992), Woods (1996) e Johnson 

(1999). “Parte dessa complexidade deve-se à existência de inúmeros termos e definições 
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para se referir às crenças” (SILVA, 2011, p. 27). Em Pajares (1992) encontram-se 

listados alguns deles: atitudes, valores, julgamentos, axiomas, opiniões, ideologia, 

percepções, conceituações, sistema conceitual, pré-conceituações, disposições, teorias 

implícitas, teorias explícitas, teorias pessoais, processo mental interno, estratégias de 

ação, regras de prática, princípios práticos, perspectivas, repertórios de compreensão e 

estratégia social.  

 Nessa perspectiva, Gimenez (1994) e Garcia (1995) complementam e ampliam a 

relação terminológica citada anteriormente acrescentando os termos que se seguem: 

teorias populares, conhecimento prático pessoal, perspectiva, teoria prática, construções 

pessoais, epistemologias, modos pessoais de entender, filosofias instrucionais, teorias de 

ação, paradigmas funcionais, autocompreensão prática, sabedoria prática, metáfora e 

crenças.  

 Não por acaso, Woods (1996) utiliza a metáfora “floresta terminológica” para se 

referir “às crenças, à complexa tarefa de investigá-las no contexto de ensino-

aprendizagem de uma LE e ao grande número de termos encontrados na literatura 

concernente à Linguística Aplicada para nomeá-las” (SILVA, 2011, p. 29). Portanto, 

percebe-se que os pesquisadores que se dedicam aos estudos das crenças no ensino de 

LE são confrontados com uma grande complexidade terminológica ao tentar conceituar 

este que é um fenômeno que permeia nossos pensamentos e ações em geral. 

 Em seu artigo intitulado Crenças no ensino-aprendizagem e na formação de 

professores de línguas: pontos e contrapontos, Silva (2011, p. 25) aponta que um dos 

precursores do estudo sobre crenças na aprendizagem de línguas é Honselfeld (1978), o 

qual usou o termo “mini-teorias de aprendizagem de línguas dos alunos” fazendo 

referência ao “conhecimento tácito dos alunos, mesmo sem denominá-los de crenças” 

(BARCELOS, 2004, p. 127). Ainda remontando às origens dos referidos estudos sobre 
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crenças, Silva (2011) afirma que após os trabalhos de Honselfeld (1978) surgiram os 

estudos de Horwitz (1985) e de Wenden (1986). O pesquisador cita ainda que Sadalla 

(1998) afirma que um dos pioneiros dos estudos sobre crenças no ensino é Shulman 

(1986). Esse tinha como objetivo, em suas pesquisas, descrever a vida mental do 

professor, concebido como um agente que toma decisões, reflete, emite juízos, tem 

crenças e atitudes.  

 Entretanto, a sistematização dos estudos sobre crenças no ensino “somente teve 

início nos anos 80 no exterior, e em meados dos anos 90 no Brasil” (BARCELOS, 

2004, p. 124). No Brasil as pesquisas podem ser divididas cronologicamente em três 

períodos: “período inicial, de 1990 a 1995; período de desenvolvimento e consolidação, 

de 1996 a 2001; e o período de expansão, de 2002 até o presente” (BARCELOS, 2007, 

p. 28).  

 No primeiro momento, a autora afirma que os pesquisadores tendiam a ignorar o 

contexto em que os alunos estavam inseridos e explicavam as crenças como sendo uma 

ação de ‘causa e efeito’. “Além disto, [nessa perspectiva] o aprendiz é visto como 

inadequado e suas crenças são descontextualizadas e consideradas ‘errôneas’, na medida 

em que divergem das de especialistas” (BONFIM, 2006, p. 61). Nesse momento, o 

trabalho referencial acerca das crenças foi desenvolvido por Horwitz (1987), 

“responsável pela primeira tentativa de identificar as crenças explícitas dos aprendizes 

de forma sistemática” (BONFIM, 2006, p. 61). 

 Essa primeira abordagem de investigação das crenças foi chamada de normativa 

por Barcelos (2004, 2001), que a sintetiza afirmando que: 

Em resumo, na abordagem normativa, as crenças sobre aprendizagem 

de línguas são definidas como opiniões que os alunos possuem sobre 

aprendizagem de línguas que influenciam sua abordagem ou sua 

prontidão para o ensino autônomo (BARCELOS, 2001, p. 77). 
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 Corroborando tal acepção, Luz (2007) aponta que “Os estudos desta abordagem 

sugerem que as crenças são indicadores dos comportamentos futuros dos alunos” (LUZ, 

p. 256).  

 No segundo momento dos estudos sobre crenças percebe-se uma aproximação 

do conceito de crenças ao de conhecimento metacognitivo. Segundo Barcelos (2001), o 

pressuposto implícito é que o conhecimento metacognitivo dos alunos os ajudará a 

refletir sobre o que fazem e a desenvolver sua aprendizagem. “As crenças são, então, 

tratadas de forma paralela a conceitos como aprendizagem autônoma, capacitação de 

aprendizes e estratégias de aprendizagem” (BONFIM, 2006, p. 61). O aprendiz é 

concebido de maneira ideológica, como aquele que deveria adotar crenças mais 

“saudáveis” ou “produtivas”. Sob esta perspectiva subjaz uma noção prescritiva das 

crenças: quais seriam as mais ou menos adequadas e quais representam um obstáculo à 

autonomia, “como se elas pudessem ser representadas dessa forma, como se não fossem 

resultado da interação do aprendiz com o ambiente e ainda como se não fossem a 

expressão dos aprendizes enquanto seres pensantes” (BONFIM, 2006, p. 62). Barcelos 

(2001) lembra ainda que existem poucos estudos que se encaixam nesta abordagem e 

eles se baseiam nas teorias cognitivistas e em sua relação com a aprendizagem.   

 No terceiro momento dos estudos sobre as crenças, segundo Barcelos (2004), 

devido à influência de diferentes teorias sócio-histórico-culturais, fatores como 

contexto, identidade, metáforas e discurso passam a ser considerados relevantes e, 

portanto, levados em consideração pelos estudiosos que se propõem a investigá-las. Isso 

significa que “as crenças passaram a ser analisadas à luz de sua relação com as 

experiências e/ou ações” (BONFIM, 2006, p. 62). Resta dizer que os referidos estudos 

encontram-se circunscritos ao âmbito da chamada abordagem contextual.  

A abordagem contextual se difere das demais por apresentar uma 

definição de crenças mais ampla e por considerar o contexto como 
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elemento chave na investigação e compreensão das crenças. Apesar de 

apresentar algumas vantagens em relação às outras duas abordagens, 

principalmente em relação à riqueza de detalhes, esta abordagem é 

mais adequada a investigações com um número pequeno de 

participantes (LUZ, 2007, p. 257).  

 

 A propósito das abordagens descritas acima, Vieira-Abrahão (2006) pontua que 

a primeira perspectiva trazida por Barcelos – a abordagem normativa – enquadra-se 

dentro de um paradigma positivista de pesquisa e volta-se para a quantificação dos 

dados obtidos por meio da aplicação de questionários fechados. A autora afirma ainda 

que a segunda e a terceira perspectivas – as abordagens metacognitiva e contextual – 

enquadram-se dentro de uma perspectiva qualitativa de pesquisa.  

 De acordo com Barcelos (2007), cada período dos estudos das crenças e suas 

respectivas abordagens compreende uma etapa no percurso histórico da investigação do 

sistema de crenças que é analisado em relação a diferentes aspectos do processo de 

aprender, colaborando assim, para um corpo teórico a respeito desse conceito que se 

desenvolve a passos muito rápidos no Brasil, talvez mais até do que no exterior.  

 Neste ponto, vale ressaltar que os estudos das crenças encontram-se em plena 

expansão, sendo que um dos focos de interesse dos pesquisadores debruça-se sobre a 

investigação das chamadas crenças específicas, categoria na qual se enquadra esta 

pesquisa, visto que o meu objetivo é investigar as crenças sobre um aspecto – a tradução 

– dentro do processo de ensino-aprendizagem de LI. Segundo Barcelos (2006), os 

estudos sobre crenças específicas “contribuem para uma compreensão mais detalhada a 

respeito de fatores específicos dentro do processo de ensino-aprendizagem de línguas e 

da relação desses fatores com crenças” (p. 23).   

 As crenças podem ainda ser estudadas adotando-se diferentes abordagens para 

tal. A esse respeito, Silva (2011) lembra que é possível investigá-las sob perspectivas 

discursivas (Kalaja, 2003), vygotskianas (Duffa, 2003) e bakhtinianas (Alanen, 2003).  

Ao vislumbrar uma abordagem discursiva das crenças, Kalaja (2003, p. 87) afirma que 
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as crenças ou conhecimento metacognitivo acerca de aquisição de segunda língua 

deveriam ser vistas como uma propriedade do discurso. Dessa forma, referenciando os 

estudos de Barcelos (2004), Silva (2011) afirma que ao propor uma abordagem 

discursiva das crenças, Kalaja pressupõe que elas são (re)construídas no discurso, que o 

uso da língua é social e orientado para a ação, que a linguagem cria a realidade e que o 

conhecimento científico, bem como as concepções leigas, são (re)construções sociais do 

mundo. 

 Silva (2011) acredita que as abordagens sociocultural e bakhtiniana enfatizam as 

crenças como sendo historicamente (re)construídas nas relações humanas, através da 

linguagem. Nesse contexto, é possível relacioná-las às diferentes valorações atribuídas 

pelas pessoas aos eventos por elas vivenciados, às suas ações e às relações sociais 

experenciadas (Bakhtin, 1981).  

 Sob uma perspectiva bakhtiniana, conforme pontua Silva (2011), as crenças 

podem ser conceituadas como os diferentes modos, axiologicamente (leia-se, 

ideologicamente) constituídos, de se dar sentido ao mundo. Pode-se dizer então que 

estas, assim como os signos para Bakhtin (1981, 1929), são marcados pela diversidade e 

pelos conflitos. Silva (2011) afirma ainda que as crenças, nesse viés, “refletem” e 

“refratam” o mundo, assumindo um caráter multissêmico, em uma sociedade marcada 

pelas contradições e conflitos de interesses e valores.  

  Tendo em vista a diversidade de conceitos e abordagens para se estudar as 

crenças, considero relevante acrescentar que, neste trabalho, adoto a concepção de 

crenças proposta por Barcelos (2006), que caracteriza o referido construto como:  

Uma forma de pensamento, como construções da realidade, maneiras 

de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em 

nossas experiências e resultantes de um processo interativo de 

interpretação e (re)significação. Como tal, crenças são sociais (mas 

também individuais), dinâmicas, contextuais e paradoxais (p. 18). 
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 Tal conceito mostra que as crenças não são entidades estáveis, mas “podem ser 

modificadas e que explicações sobre uma determinada ação são decorrentes de práticas 

sociais” (ASSIS-PETERSON; COX; SANTOS, 2010, p. 198).  

 Tendo em vista o exposto acima, percebe-se que, adotando-se esta perspectiva as 

crenças são abordadas sob um viés social e/ou discursivo, o qual considera o fator 

cognitivo sendo construído ou em construção a partir do componente sócio-ideológico. 

Em outras palavras, “crenças formam e são formadas em contextos sociais e culturais” 

(ASSIS-PETERSON; COX; SANTOS, 2010, p. 196). Certamente, um exemplo de 

contexto social e cultural permeado pelas crenças seriam todos aqueles dedicados à 

formação de professores. Não por acaso, “o conceito de crenças está no cerne dos 

estudos sobre formação de professores, constituindo-se na chave para se compreender a 

ação, o pensamento do professor e a interação entre seu discurso e sua prática” 

(BARCELOS, 2007, p. 60), temática da qual me ocuparei no próximo tópico. 

 

2.5 – Formação inicial de professores de LE 

 

 Primeiramente, é necessário definir que “centrar uma pesquisa no processo de 

formação inicial do professor significa voltar os olhos aos cursos de graduação em 

Letras (classicamente o curso que forma professor de línguas)” (LUZ, 2007, p. 248). 

Portanto, conforme o autor, diversas têm sido as discussões acerca das variáveis que 

permeiam os cursos de Letras no Brasil. Um destes exemplos é um artigo seminal 

intitulado A formação de professores de línguas: passado, presente e futuro, no qual 

Vieira-Abrahão (2010) propõe um inventário esclarecedor sobre o percurso histórico da 

formação inicial de professores no Brasil. Além disso, a autora explicita a interface 

entre as metodologias vigentes em cada época e a sua influência sobre o meio 

acadêmico, lugar de formação inicial docente por excelência. 
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 Para tanto, a pesquisadora remete-se, primeiramente, ao final da década de 

setenta, quando ainda imperava o método Gramática-Tradução, com as suas inúmeras 

explicações gramaticais ministradas pelos professores – sempre em LM – os quais 

solicitavam aos alunos que fizessem exercícios de tradução de textos, característica 

típica deste método. Nessa época, viu-se emergir, ainda timidamente no Brasil, o 

método Audiolingual, com os seus peculiares diálogos e os drills mecânicos de 

substituição. Dentro deste contexto, a autora destaca que “enquanto a universidade 

ainda oferecia uma base teórica aos futuros docentes, as escolas de línguas passaram 

simplesmente a ‘treinar seus professores’” (VIEIRA-ABRAHÃO, 2010, p. 226). Foi 

então que se implementou a prática do treinamento, o qual prescreve conceitos, 

princípios, procedimentos e estratégias elaborados por especialistas que devem ser 

adotados pelos professores em suas práticas pedagógicas. A supracitada pesquisadora 

afirma que no referido procedimento subjaz uma perspectiva behaviorista “que entendia 

a aprendizagem como aquisição de um novo hábito e o ensino como a formação de um 

novo hábito” (VIEIRA-ABRAHÃO, 2010, p. 226).  

 Dentro desta perspectiva o professor era simplesmente condicionado ignorando-

se, de certa forma, os seus conhecimentos prévios. Não sem razão, Kumaravadivelu 

(2003) considera o professor formado sob este viés do treinamento como técnico 

passivo, aquele que aprende um conjunto de conhecimentos produzidos pela academia e 

o transmite aos alunos.  

 Entretanto, parece-me correto afirmar que o procedimento de treinamento 

profissional dos docentes exerceu uma influência sobre a comunidade acadêmica. Isso 

porque, Vieira-Abrahão (2010), ao discorrer sobre o final da década de oitenta, pontua 

que “ainda imperava na universidade, naquela época, o treinamento para implementação 
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do método audiolingual, o que não era privilégio do meu contexto de ensino” (VIEIRA-

ABRAHÃO, 2010, p. 226).  

 Ainda na década de oitenta chegava ao Brasil a Abordagem Comunicativa, que, 

conforme destaca Vieira-Abrahão (2010), embasada em uma concepção cognitivista de 

aprendizagem, em sua primeira fase, e posteriormente em uma concepção sócio-

interacional, surgiu como um conjunto de princípios norteadores da prática docente e 

não mais como um conjunto de procedimentos metodológicos rígidos a serem seguidos. 

De acordo com a autora, treinar o professor em procedimentos pré-definidos como se 

fazia dentro do método Audiolingual não mais fazia sentido. Era necessário embasar 

teoricamente esse professor para que ele pudesse, a partir dos interesses e necessidades 

dos alunos, escolher os procedimentos que julgasse adequados.  

 A pesquisadora lembra ainda que a década de noventa foi marcada como o 

período em que “a disciplina Lingüística Aplicada conquistou espaço em cursos de 

Letras, quer como disciplina obrigatória, quer como disciplina optativa e a formação 

teórica do professor passou a ser valorizada” (VIEIRA-ABRAHÃO, 2010, p. 227). A 

década de noventa assinala ainda o surgimento do paradigma da reflexão no Brasil. 

Neste contexto, viu-se inserir, nos programas de formação de professores o exercício da 

reflexão sobre a prática docente. 

 Alcançando, em seu percurso histórico, os anos dois mil, Vieira-Abrahão (2010) 

afirma que os teóricos passaram a questionar de forma mais contundente o método 

como conjunto de procedimentos, técnicas e recursos fixos a serem implementados em 

sala de aula, com a perspectiva pós-método defendida, entre outros, por 

Kumaravadivelu (2003).  

 É neste contexto que a autora apresenta a sua definição para o conceito de 

formação docente, do qual compartilho neste trabalho: “por formação, educação ou 
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desenvolvimento entendemos uma formação global, uma preparação para as demandas 

do mundo em constante mudança e não para uma atividade particular de ensino” 

(VIEIRA-ABRAHÃO, 2010, p. 228). Além disso, assim como Libâneo (1994, p. 27) 

acredito que, a formação profissional do professor implica, pois, uma contínua 

interpenetração entre teoria e prática, a teoria vinculada aos problemas reais postos pela 

experiência prática e a ação prática orientada teoricamente.  

 A respeito desta questão do papel desempenhado pela teoria e pela prática na 

formação docente, concordo, ainda, com Calvo & Freitas (2011, p. 239), que postulam 

que a teoria e a prática informam uma a outra, de modo que o processo transformativo 

daí resultante, por sua vez, informa o trabalho do professor. Concluindo o seu 

pensamento, as autoras ponderam que ao invés de colocar a teoria e a prática em 

oposição ou como dicotômicas, é necessário que os próprios docentes tenham a 

consciência de que elas possuem uma relação dialógica, uma se alimentando e se 

reconstruindo a partir da outra. 

 Portanto, pode-se afirmar que a aproximação entre teoria e prática tem ocupado 

as agendas de pesquisadores desde os anos noventa, a partir de quando se percebe “uma 

tendência muito forte de ter a interação da sala de aula como objeto de estudo das 

pesquisas sobre ensino/aprendizagem” (GIL, 2005, p. 174). Os resultados destas 

pesquisas, segundo a autora, têm demonstrado que os professores agem mais de acordo 

com conhecimentos prévios, crenças, representações e valores do que por interesse em 

implementar teorias.  

 Consequentemente, conforme afirma Luz (2007), se as crenças estão presentes 

nas formas de pensar e de agir como pessoa e como profissional e se formar um 

professor significa mais do que transmitir conhecimentos prontos, então o conhecimento 

e o entendimento das crenças são fundamentais para que este professor não se torne um 
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repetidor de modelos, mas sim, um conhecedor de padrões diversos e consciente para 

fazer escolhas entre eles.   

 Neste ponto, ao encerrar o capítulo, julgo necessário explicitar a interface 

existente entre os pressupostos teóricos apresentados acima os quais fundamentam esta 

pesquisa. Para tanto, faz-se necessário reiterar que, no presente trabalho, tenho como 

objetivo investigar as crenças específicas (sobre tradução) de professores de LI em 

formação inicial. Por conseguinte, fez-se necessário discorrer acerca da tradução, no 

sentido de conceituá-la, com vistas à definição do objeto de estudo. Da mesma forma foi 

feito em relação às crenças, visto que para investigá-las é necessário, primeiramente, 

defini-las e caracterizá-las. A questão da formação inicial de professores foi abordada 

não somente por estar intimamente relacionada ao conceito de crenças, mas também por 

ser este o contexto em que se encontravam inseridas as informantes à época da coleta de 

dados desta pesquisa. Desta feita, julguei proveitoso revisar a bibliografia que trata da 

referida temática a fim de conhecer mais profundamente os pressupostos teóricos que 

têm orientado a formação de professores ao longo do tempo.   

 Finalmente, após descrever o aporte teórico que fundamenta este trabalho, passo 

a me dedicar à apresentação do percurso metodológico utilizado na realização da 

pesquisa.  
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Capitulo 3 – Metodologia da Pesquisa 

 

 Neste capítulo, pretendo contextualizar a pesquisa metodologicamente e 

descrever como ela foi realizada, em termos da coleta e análise dos dados. Para tanto, 

começo dissertando sobre pesquisa qualitativa e estudo de caso.  Em seguida, descrevo 

o contexto no qual a coleta de dados foi realizada e apresento os instrumentos 

escolhidos e elaborados para a realização desta etapa. Apresento, então, o perfil das 

informantes da pesquisa. Descrevo, ainda, de forma sucinta, o processo de submissão da 

pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e, finalmente, apresento a metodologia 

empreendida na análise dos dados coletados.  

 

3.1 – Pesquisa Qualitativa e Estudo de Caso 

 

 Segundo Selinger & Shohamy (2001), os métodos qualitativos se desenvolveram 

a partir de metodologias adotadas nas áreas da Antropologia e Sociologia, que 

pretendiam estudar o comportamento humano dentro de um contexto natural de 

ocorrência. Estes métodos representaram uma tentativa de analisar os dados sob a 

perspectiva dos sujeitos ou grupos observados. A respeito desta questão, Nunan (1997), 

lista as características da pesquisa qualitativa: a fonte direta de dados é o ambiente 

natural e o pesquisador é o principal instrumento; preocupa-se em compreender o 

comportamento humano; faz-se observação não-controlada; coletam-se dados 

descritivos; o processo importa mais que o produto; o pesquisador dá especial atenção à 

perspectiva dos participantes diante dos fatos; a análise dos dados costuma ser indutiva; 

seus resultados não são necessariamente generalizáveis; pressupõe a realidade como 

sendo dinâmica; é orientada para a descoberta, é exploratória e expansionista; e é válida 

na medida em que os dados são reais, ricos e profundos.  
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 Corroborando tais assertivas, Burns (1999) aponta que a pesquisa qualitativa tem 

como foco situações, experiências e comportamentos humanos. Dessa forma, engloba 

interpretações relativas e socialmente subjetivas do fenômeno sob escrutínio para 

interpretar o comportamento humano a partir da perspectiva dos informantes. Assim, 

uma vez que a pesquisa qualitativa tem como principal objetivo descobrir fenômenos, 

tais como padrões de comportamento que permeiam a aquisição de segunda língua, os 

quais não foram previamente descritos, o referido modelo de pesquisa caracteriza-se 

como “uma abordagem útil sempre que o investigador estiver interessado em descobrir 

ou descrever aspectos da aquisição de uma segunda língua no seu contexto ou estado 

natural” (SELINGER & SHOHAMY, 2001, p. 124). Estando a presente pesquisa em 

consonância com tais princípios, pode-se afirmar que este é um trabalho de cunho 

essencialmente qualitativo. 

 Em um âmbito mais específico, trata-se de um estudo de caso, definido por 

Nunan (1999) como “uma investigação de um único fenômeno no contexto natural de 

sua ocorrência” (p. 79). Ou seja, é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade 

individual que se analisa profundamente. Pode ser caracterizado como um estudo de 

uma entidade bem definida, como um programa, uma instituição, um sistema educativo, 

uma pessoa ou uma unidade social. É uma investigação que se assume como 

particularística, debruçando-se sobre uma situação específica, procurando descobrir o 

que há nela de mais essencial e característico.  

 O referido método pode ser utilizado, por exemplo, quando o pesquisador estiver 

interessado em descrever o desenvolvimento de um ou mais sujeitos ou, 

especificamente, algum aspecto do seu desempenho na segunda língua, uma vez que 

acredita-se que “a performance individual poderá ser mais reveladora do que o estudo 
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de grandes grupos de informantes” (SELINGER & SHOHAMY, 2001, p. 125)
15

. A este 

respeito, referenciando o trabalho de Adelman et al. (1976), Nunan aponta algumas 

vantagens de se adotar o estudo de caso como método de pesquisa:  

Ele pode revelar múltiplos pontos de vista e fornecer respaldo para 

interpretações alternativas. Sendo devidamente apresentados, estudos 

de caso podem também prover um banco de dados que pode ser 

reinterpretado por futuros pesquisadores. Além disso, os insights 

produzidos por estudos de caso podem estar imediatamente 

disponíveis para vários propósitos, os quais incluem desenvolvimento 

de funcionários, feedbacks dentro de instituições e desenvolvimento 

de políticas educacionais. Finalmente, dados provenientes de estudos 

de caso são geralmente mais acessíveis do que relatórios de pesquisa 

convencionais sendo, portanto, capazes de servir a diversos públicos 

(NUNAN, 1999, p. 78).  

 

 Vale ressaltar que, segundo Nunan (1999), o estudo de caso apresenta um grande 

potencial como um método de pesquisa em Linguística Aplicada já estabelecido na área 

de aquisição de segunda língua. Ao tratar desta temática, Faltis (1997) destaca que 

existem dois tipos de métodos de estudo de caso: o interpretativista e o intervencionista. 

Em ambos os casos, a análise dos dados visa a descobrir as ligações entre o contexto e 

um fenômeno particular de interesse, em consonância direta com a proposta de Barcelos 

(2001) sobre a abordagem contextual para a pesquisa em crenças. A diferença entre eles 

é que “no estudo de caso intervencionista o pesquisador se propõe a investigar os efeitos 

de sua intervenção sobre os informantes de um determinado estudo” (FALTIS, 1997, 

p.145).  

 Tendo em vista o exposto acima, julgo conveniente afirmar que este trabalho 

representa um estudo de caso interpretativista, uma vez que a minha proposta não é de 

intervenção sobre as participantes, mas sim de interpretação dos dados fornecidos por 

elas.  

 

                                                           
15

 Tradução própria de “It is believed that individual performance will be more revealing than studying 

large groups of subjects”. 
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3.2 – Contexto de investigação 

 

 Esta pesquisa foi realizada com a colaboração de três professoras em formação 

que, à época da coleta de dados, ministravam aulas em um curso de extensão de LI, em 

uma universidade pública do sudeste brasileiro.  

 A opção por esse contexto deveu-se a alguns fatores, tais como: uma vez que as 

professoras que atuavam no referido curso ainda encontravam-se em formação inicial, 

esta foi uma oportunidade para investigar o modo como o uso da tradução durante as 

aulas de LI tem sido descrito pelas informantes que se encontravam inseridas em um 

contexto de formação de professores de LI; além disso, trata-se de um ambiente onde a 

língua-alvo é supostamente utilizada durante as aulas, visto que o referido curso de 

extensão adota a Abordagem Comunicativa como método de ensino-aprendizagem de 

LI. E, ainda, por ser este um ambiente pouco explorado por pesquisadores no contexto 

brasileiro. 

 

3.3 – Instrumentos de coleta de dados  

 

 A coleta de dados foi empreendida por meio de um questionário, uma entrevista 

e uma narrativa (vide Apêndices A, B e C). Questionários e entrevistas são usados para 

“explorar o conhecimento, opiniões, idéias e experiências” (WALLACE, 1998, p. 124) 

dos informantes da pesquisa. Dessa forma, partindo de um objetivo comum, os dois 

primeiros instrumentos de coleta de dados mostram-se complementares, uma vez que, 

“ambos exigem que os sujeitos [informantes] forneçam informações em resposta a um 

estímulo gerado pelo pesquisador e os dois [instrumentos] são, na verdade, geralmente 

utilizados em conjunto” (SELINGER; SHOHAMY, 2001, p. 172). Em geral, após 

responder ao questionário, os informantes da pesquisa passam por “entrevistas 

aprofundadas, de modo que as idéias possam ser exploradas mais detalhadamente” 

(WALLACE, 1998, p. 124), assim como esta pesquisa se propôs a fazer.  
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 Para efetuar a coleta de dados, as informantes responderam um questionário 

elaborado pela pesquisadora (Apêndice A), o qual se encontra dividido em duas partes: 

na primeira, a informante foi solicitada a fornecer dados concernentes ao seu perfil 

pessoal e profissional; já na segunda parte, coube a ela comentar seis afirmativas acerca 

do uso da tradução enquanto uma estratégia de ensino-aprendizagem de LI. Vale 

ressaltar que as afirmativas 5, 6 e 7 do questionário se destinam a investigar a percepção 

das informantes sobre a aplicação das categorias de tradução intralingual, tradução 

intersemiótica e tradução interlingual propostas por Jakobson (1959) e discutidas no 

item 2.1 do capítulo 2 sobre o referencial teórico.  

 Há que se dizer ainda que a escolha deste instrumento de coleta de dados se 

justifica na medida em que, conforme apontam Selinger & Shohamy (2001), os 

questionários são usados em pesquisas de aquisição de uma segunda língua para coletar 

dados sobre fenômenos não facilmente observáveis, tais como atitudes, motivação e 

crenças, como se caracterizam os dados deste trabalho. 

 Em seguida, realizei uma entrevista semiestruturada, a qual combina “um certo 

grau de controle com uma relativa liberdade para desenvolver a entrevista” 

(WALLACE, 1998, p. 124). Isso porque pressupõe um roteiro previamente preparado 

de perguntas, sendo a sua maioria perguntas abertas, que permitem ao pesquisador 

explorar respostas e comentários do entrevistado, além do que estava previsto 

inicialmente no roteiro. Neste caso, o roteiro foi elaborado a partir dos sete itens 

presentes na segunda parte do questionário, com o objetivo de aprofundar as questões 

colocadas e respondidas pelas informantes na primeira etapa da coleta dos dados. As 

entrevistas foram transcritas (vide anexos C, F e I) com o intuito de facilitar a 

visualização e posterior escolha, análise e discussão dos excertos delas retirados.  



 
 

49 
 

 Finalizando a coleta dos dados, solicitei às informantes que redigissem uma 

narrativa acerca de sua experiência, enquanto aluna e enquanto professora de LI, quanto 

ao uso da tradução em sala de aula. Conforme afirma Telles (2002), a narrativa é a 

estrutura fundamental da experiência humana e o seu uso em pesquisas sobre a 

formação de professores vem crescendo a partir de meados da década de 80 e ao longo 

dos anos 90. Neste método de coleta de dados, segundo o autor, os professores são, ao 

mesmo tempo, agentes e objetos de investigação. No dizer de Connelly & Clandinin 

(1990): 

[...] o maior argumento pelo uso de narrativas na pesquisa 

educacional é o fato dos seres humanos serem organismos contadores 

de histórias, pessoas que vivem estoriadas de forma individual e 

social (p. 2).  

 

 Enfim, a opção por três instrumentos de coleta de dados visa a revestir de 

confiabilidade e validade os resultados da pesquisa, uma vez que “o uso de mais de um 

método de coleta de dados facilita a validação e a triangulação [...] na qual busca-se 

encontrar o mesmo padrão ou exemplo de comportamento em diferentes fontes” 

(SELINGER; SHOHAMY, 2001, p. 122-123). Além disso, conforme sugere Vieira-

Abrahão (2006), um estudo de crenças contemporâneo e contextual, inserido em um 

paradigma qualitativo deve combinar vários instrumentos para a coleta de dados. 

 

3.4 – Perfil das informantes da pesquisa 

 

 As informantes foram convidadas a participar da pesquisa durante uma das 

reuniões semanais realizadas pela coordenação do curso de extensão em que atuavam. 

Primeiramente, fiz o convite a todos os professores que ministravam aulas de LI no 

curso de extensão – aproximadamente 15 pessoas.  

 Em seguida, enviei o questionário, via email, para aqueles que manifestaram o 

desejo de participar da pesquisa. Ao receber de volta o questionário preenchido, procedi 
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ao agendamento de horários individuais para a realização da entrevista. E, finalmente, 

após a execução da entrevista, enviei a proposta da narrativa via email, a qual deveria 

ser preenchida e enviada de volta para a finalização da etapa de coleta de dados. 

 Foi possível traçar o perfil das informantes desta pesquisa por meio dos dados 

obtidos na primeira parte dos questionários, destinada a esse fim. Trata-se de três 

informantes do sexo feminino, as quais serão denominadas Catarina, Luana e Beatriz
16

 

para fins de referenciação neste trabalho; e os dados fornecidos por elas podem ser 

visualizados na tabela abaixo:  

Informantes Idade Habilitação  

 

Tempo de experiência 

ministrando aulas de inglês 

Catarina 25  Licenciada em Língua 

Inglesa; 

 Bacharelado em Estudos 

Linguísticos (em curso). 

Cerca de três anos antes do 

preenchimento do 

questionário. 

Luana 23 Licenciatura em Língua 

Inglesa (em curso) 

Aproximadamente um ano e 

meio antes do preenchimento 

do questionário. 

Beatriz 23  Licenciatura em Língua 

Inglesa (em curso); 

 Bacharelado em Tradução 

(disciplinas referentes a 

esta habilitação em curso) 

Desde o ano de 2011. 

 

 

3.5 – Submissão da pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

 Antes de iniciar a coleta de dados, este trabalho foi submetido ao CEP (Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFOP), conforme dita a resolução nº 466/2012
17

 a qual 

regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos. Atendendo à solicitação dos 

membros do CEP, foram enviados, dentre outros, os instrumentos de coleta de dados 

juntamente com o termo de consentimento livre e esclarecido TCLE (vide apêndice D), 

                                                           
16

 Os nomes reais das informantes foram substituídos para manter suas identidades em sigilo, conforme 

preconiza o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em cumprimento à resolução nº 

466/2012 que trata de pesquisas e testes em seres humanos.  
17

 Aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 12 de dezembro de 2012 na pessoa do então Ministro 

de Estado da Saúde, Alexandre Rocha Santos Padilha. 
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no qual constam informações que visam a orientar as participantes quanto à 

metodologia da pesquisa da qual fariam parte, além de informá-las acerca de questões 

éticas envolvidas no procedimento de coleta de dados.  

 A pesquisa recebeu o parecer favorável à sua execução por meio da carta de 

aprovação que se encontra no Anexo A deste trabalho.  

 

3.6 – Metodologia da análise dos dados 

 

 Os dados foram analisados com base na categorização da tradução proposta por 

Jakobson (1959), que a classifica em três tipos: tradução intralingual, interlingual e 

intersemiótica.  

 Para fins analíticos, o capítulo seguinte inclui quatro seções, sendo as três 

primeiras correspondentes às três categorias de análise, as quais emergiram a partir da 

leitura e triangulação dos dados coletados, sendo elas: 1) Crenças sobre o uso da 

tradução intralingual; 2) Crenças sobre o uso da tradução intersemiótica e 3) Crenças 

sobre o uso da tradução interlingual. Encerrando o capítulo, apresento uma discussão 

acerca dos dados analisados com vistas a sistematizá-los na forma dos resultados 

obtidos. 
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Capítulo 4 – Análise e Discussão dos Dados 

 

 Neste capítulo, tenho como objetivo apresentar a análise dos dados, os quais 

foram obtidos por meio da aplicação dos três instrumentos de coleta, a saber, um 

questionário, uma entrevista e uma narrativa, conforme descrito no capítulo anterior. Os 

dados foram fornecidos por três professoras informantes, Catarina, Luana e Beatriz, 

cujos nomes reais foram substituídos com vistas a manter suas identidades em sigilo, 

em cumprimento à resolução nº 466/2012 do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), órgão 

que regulamenta pesquisas e testes que contam com a participação de seres humanos na 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).  

 Tendo em vista o meu objetivo de investigar as crenças das informantes quanto 

ao uso da tradução – desdobradas nas três categorias propostas por Jakobson (1959) – a 

análise dos dados foi empreendida com base na criação de três categorias que 

emergiram a partir da leitura e triangulação dos dados coletados, sendo elas: 1) Crenças 

sobre o uso da tradução intralingual; 2) Crenças sobre o uso da tradução intersemiótica; 

3) Crenças sobre o uso da tradução interlingual.  

 Cada uma das três categorias de análise encontra-se subdividida em três 

subtópicos dedicados a cada uma das informantes. Assim, em cada subtópico, apresento 

excertos e respectivas análises consentâneas aos dados coletados por meio de cada um 

dos três instrumentos, a saber, o questionário, a entrevista e a narrativa, como 

apresentado a seguir.    

 

4.1 – Crenças sobre o uso da tradução intralingual 

 

 Essa categoria surgiu a partir da necessidade de se investigar as crenças das 

professoras informantes acerca do uso da tradução intralingual (ou reformulação), 

definida por Jakobson (1959) como a interpretação de signos verbais de uma língua por 

meio de outros signos verbais da mesma língua. Isto é, esta categoria de tradução refere-
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se, no contexto da sala de aula, à utilização de recursos como paráfrases e sinônimos ao 

invés do uso da tradução ancorada, por exemplo, no par linguístico inglês-português.   

Neste ponto, vale ressaltar que essa terminologia proposta por Jakobson (1959) não foi 

explicitada nos instrumentos de coleta de dados.  

 

4.1.1 – Catarina  

 

 Tanto no questionário quanto no roteiro da entrevista consta, inicialmente, a 

seguinte afirmação que deveria ser comentada pelas informantes: Como recurso 

pedagógico, o professor deve usar uma paráfrase, dar uma explicação ou oferecer um 

sinônimo em inglês ao invés de fazer uma tradução para o português.  

 Nos seus comentários a respeito dessa questão, Catarina afirma, no questionário, 

que “Isso é um ideal da Abordagem Comunicativa de Ensino de Línguas, mas não 

necessariamente o professor de inglês é proibido de traduzir uma palavra, por exemplo.” 

Por meio deste excerto é possível notar: 1) que ela demonstra conhecer os pressupostos 

da referida abordagem, uma vez que a Abordagem Comunicativa não proíbe o uso da 

tradução, apenas preconiza que se faça um uso ponderado e consciente deste recurso; 2) 

e que, no excerto “traduzir uma palavra” parece ter sido entendido por ela, assim como 

no senso comum, a tradução no âmbito interlingual, isto é, o processo tradutório 

envolvendo as duas línguas, e não o uso da tradução envolvendo signos provenientes da 

LE. Além disso, ela pondera ser favorável a que o professor adapte a sua didática ao 

contexto de ensino, argumento que vai ao encontro dos pressupostos do Pós-Método, 

defendido por Kumaravadivelu (2003), conforme se observa no excerto: “O método 

utilizado para explicar o vocabulário que os alunos não entenderam depende da turma, 

dos objetivos do curso, de como cada aluno aprende, etc.” Finalizando os seus 

comentários acerca desta primeira afirmativa do questionário, Catarina aponta que:  
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Se for necessário, o professor deve traduzir, sim. É melhor traduzir e 

ter certeza que o objetivo da atividade foi alcançado do que não 

traduzir e terminar a aula sem nenhum aluno ter alcançado o objetivo 

estipulado. (Catarina – Questionário) 

 

 Neste excerto, novamente ela demonstra considerar a tradução no seu âmbito 

interlingual e não intralingual, além de reiterar a questão de não banir a tradução das 

suas aulas. 

 Na entrevista, cujo objetivo é exatamente aprofundar os comentários fornecidos 

no questionário, Catarina reafirma a necessidade de o professor estar consciente acerca 

das particularidades dos diferentes estilos de aprendizagem dos seus alunos:  

[...] os alunos têm aprendizagens diferentes, né? Então, por exemplo, 

tem um aluno que você traduzir pode ser que também não ajude tanto, 

entendeu? Mas, eu acho que tem aluno que tem necessidade de 

tradução. (Catarina – Entrevista) 

 

 Esta afirmação vai ao encontro do que preconiza Cook (2012), segundo o qual, 

algumas variáveis, tais como o nível de proficiência, a idade e as preferências pessoais e 

estilos de aprendizagem dos alunos devem ser levados em consideração pelo professor 

ao tomar decisões quanto ao tipo e à frequência com que se usa a tradução em sua sala 

de aula.  

 Além disso, a informante novamente demonstra não ser contrária ao uso da 

tradução, fazendo questão de evocar os outros dois tipos de tradução (intersemiótica e 

intralingual) os quais ela denomina como “recursos”:  

É ... o que eu já tinha respondido no questionário, eu não acho que 

seja proibido usar a tradução, eu acho que o professor pode usar a 

tradução. É... mas não só ela e não só os outros recursos também, 

então, por exemplo, você pode dar um sinônimo, fazer uma mímica, 

fazer um desenho. (...) Então eu acho que a tradução é como qualquer 

outro recurso. Pra mim, assim, cê usar a tradução é a mesma coisa de 

usar sinônimo, de usar um desenho, de usar uma mímica, uma imagem 

que cê traz. Eu acho que, assim a intenção é a mesma. Pelo menos 

quando eu dou aula a minha intenção é a mesma, quando eu uso a 

tradução ou quando eu uso algum outro recurso.  

(Catarina – Entrevista) 
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 Neste ponto, gostaria de ressaltar um excerto da entrevista de Catarina que me 

chamou a atenção. Em seus comentários, ela justifica a existência de uma hierarquia 

entre os três tipos de tradução em função da Abordagem Comunicativa:  

(...) como é uma Abordagem Comunicativa, não que seja proibido 

traduzir, mas né, como a teoria diz que, né... é pra evitar etc, então 

primeiro eu tento dar um sinônimo, fazer um desenho. Então, assim, a 

tradução acaba que fica como a minha última opção. Se o aluno não 

conseguiu entender com um desenho, com um sinônimo, com uma 

explicação, com alguma coisa assim, aí eu dou a tradução.  

(Catarina – Entrevista)  

 

 Entretanto, apesar de a informante parecer muito segura e confiante quanto ao 

uso da tradução, em sua narrativa, Catarina afirma que:  

Como professora, posso dizer que o uso (ou não) da tradução em sala 

de aula sempre se apresentou como um dilema e um tema polêmico. 

Foram muitas as discussões durante a minha formação sobre a 

importância de não traduzir em sala de aula. Os motivos para isso 

eram diversos e a maior parte deles vinham de críticas ao Método 

Gramática-Tradução e a supervalorização do Método Comunicativo 

de Ensino de Línguas. (Catarina – Narrativa) 

 

 No excerto destacado acima, a informante demonstra empreender uma reflexão 

acerca de sua própria formação comentando que teve a oportunidade de participar de 

muitas discussões contrárias ao uso da tradução, fato que ela atribui, entre outras 

variáveis, a uma supervalorização do Método Comunicativo de ensino de línguas.  

Diante deste comentário tecido pela informante fica evidente o papel exercido pela 

Formação Inicial na construção das crenças dos (futuros) professores, uma vez que ela 

parece justificar e embasar a sua crença sobre o uso da tradução nas discussões as quais 

tomou parte no seu processo de formação inicial. 

 Além disso, ainda no excerto destacado acima, é possível retomar a questão da 

hierarquia no uso dos três tipos de tradução, segundo as palavras de Catarina, devido à 

supervalorização da Abordagem Comunicativa.  

 Os dados informados por Catarina quanto ao uso da tradução intralingual 

apontam que: 1) a informante acredita que o uso da tradução configura-se como um 
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dilema e um tema polêmico, o qual ocupou várias discussões durante a o seu processo 

de formação inicial na graduação. Estas discussões, segundo Catarina, ressaltavam a 

importância de o professor não utilizar a tradução em suas aulas, segundo ela, devido a 

uma supervalorização da Abordagem Comunicativa; 2) Ainda devido a esta 

supervalorização, a informante afirma que deve haver uma hierarquia quanto ao uso da 

tradução, cabendo ao professor utilizar, primeiramente, gestos, mímicas e paráfrases 

antes de lançar mão da tradução propriamente dita (tradução interlingual); 3) Apesar de 

preconizar a importância de tal hierarquização, a informante não demonstra hesitação 

em utilizar a tradução (interlingual) dependendo das características de cada turma, tais 

como, o estilo de aprendizagem dos alunos, o objetivo do curso, a metodologia adotada, 

etc.  

 

4.1.2 – Luana  

 

 Na primeira afirmativa do questionário emergiu, no comentário de Luana, a 

questão da hierarquização no uso da tradução, segundo a qual:  

É preferível que o professor auxilie o aluno na construção do 

significado, seja utilizando mímicas ou explicando na língua alvo o 

significado de determinada palavra. A tradução deve ser o último 

recurso a ser utilizado, mas é um recurso muito válido caso o aluno 

não entenda as tentativas de explicação dadas pelo professor.  

(Luana – Questionário) 

 

 É relevante ressaltar que, neste excerto, Luana, assim como Catarina, não 

desqualifica o uso da tradução (no âmbito interlingual) enquanto um recurso válido no 

processo de ensino-aprendizagem, porém preconiza que este não deve ser utilizado 

antes que o professor lance mão dos outros dois tipos de tradução categorizados por 

Jakobson (1959) e exemplificados pela informante como utilização de mímica ou 

explicações na língua-alvo.   
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 Ao tentar aprofundar, na entrevista, a questão do uso da tradução intralingual 

obtive de Luana uma resposta que converge com a de Catarina, no sentido de não ser 

contrária ao uso da tradução (interlingual), mas de afirmar a existência de uma 

hierarquia entre os três tipos de tradução:  

Eu acho que antes de utilizar a tradução a gente tem que tentar outros 

recursos pra fazer com que o aluno entenda... é... com a língua, né, 

com a língua-alvo que a gente tá utilizando. Agora, tem casos que a 

gente sabe que é extremamente difícil não traduzir e às vezes até 

impossível. Às vezes nem tem um correspondente direto na língua 

também. Aí eu acho que nesses casos é válido sim o uso da tradução. 

Mas, antes é necessário tentar utilizar sinônimos, é... parafrasear, 

mímica, desenho, qualquer coisa que facilite o entendimento.  

(Luana – Entrevista) 

 

 

 Neste ponto, ao afirmar que “Às vezes nem tem um correspondente direto na 

língua também.”, Luana parece convergir com Branco (2009), que acredita que o 

professor deve aproveitar a influência da LM no aprendizado de LE para apresentar 

particularidades das línguas materna e estrangeira e, aos poucos, fazer com que o aluno 

perceba que não é possível haver simetria total entre elas. Neste caso, segundo a autora, 

é possível converter a interferência, considerada a princípio negativa, em positiva.  

 Exemplificando ainda o seu ponto de vista, em sua narrativa Luana afirma que 

“antes de traduzir alguma palavra ou expressão tento fazer com que os alunos entendam 

os significados fazendo o uso de mímicas, desenhos, expressões faciais, sinônimos e 

quando possível mostro objetos para exemplificar melhor.” Neste excerto, novamente, a 

informante faz questão de enfatizar a importância de se estabelecer uma hierarquia 

quanto ao uso da tradução na sala de aula. 

 Enfim, os dados informados por Luana apontam que: 1) a informante acredita 

que o professor deva estabelecer uma hierarquia quanto ao uso dos três tipos de 

tradução, priorizando o uso de paráfrases, sinônimos, gestos e desenhos em detrimento 

do uso da tradução propriamente dita (interlingual); 2) Entretanto, apesar de preconizar 
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uma hierarquização do uso da tradução, a informante demonstra não ser contrária ao uso 

da tradução (interlingual), desde que seja este o último recurso a ser utilizado pelo 

professor; 3) Luana acredita que o uso da tradução (interlingual) seja benéfico e 

necessário quando não há um correspondente direto entre os vocábulos na LM e na LE.  

 

4.1.3 – Beatriz  

 Assim como Catarina e Luana, Beatriz demonstra, em seu questionário, que o 

aluno deve, preferencialmente, utilizar a LE que está aprendendo, sem desmerecer a 

utilização da tradução (interlingual):  

É interessante ao aluno que ele conheça novos vocábulos usando a 

língua alvo, mas isso não impede o professor de numa segunda 

ocasião usar a tradução para ajudar o aluno no entendimento. Pensar 

na língua-alvo ajuda na aquisição da fluência, creio eu.  

(Beatriz – Questionário) 

 

 Neste excerto, ao afirmar que “Pensar na língua-alvo ajuda na aquisição da 

fluência, creio eu”, a informante deixa claro a sua crença quanto à aquisição da fluência, 

que segundo ela, seria alcançada por meio da construção do pensamento do aluno na 

língua-alvo estudada. Neste ponto, gostaria de retomar um importante pressuposto 

teórico envolvido na concepção das crenças: o de que elas são socialmente construídas, 

ou seja, elas se formam e são formadas em contextos sociais e culturais, conforme 

asseveram Assis-Peterson et al (2010). Por contextos sociais e culturais, neste caso, 

pode-se entender, por exemplo: a sala de aula da informante enquanto aprendiz, o seu 

contexto de formação inicial e ainda a sua sala de aula enquanto professora.  

 Beatriz corrobora o seu ponto de vista acerca da utilização da língua-alvo no 

contexto de ensino-aprendizagem de inglês, ao afirmar, na entrevista, que “a primeira 

coisa que eu acho que deve ser feita é usar todos os elementos que cê puder na língua-

alvo, porque daí cê vai conseguir... é... estimular a... a produção na língua, né, do 

aluno.” Por meio deste excerto, a informante demonstra acreditar que a tradução 



 
 

59 
 

intralingual deve ser priorizada em sala de aula, conforme pontuado, também, em sua 

narrativa: “Creio que como professores devemos incentivar o uso da língua ao máximo, 

para que o aluno adquira competência e até fluência.” 

 Diante do exposto, é possível depreender que os dados informados por Beatriz 

apontam, essencialmente, que: 1) a informante acredita que o professor deve incentivar, 

tanto quanto possível, o uso da LE que o aluno está adquirindo, priorizando, dessa 

forma, a utilização da tradução intralingual em suas aulas; 2) Beatriz acredita que a 

tradução (interlingual) deve ser um último recurso do qual o professor deve se utilizar 

em suas aulas de inglês. 

  

4.2 – Crenças sobre o uso da tradução intersemiótica 

 

 Nesta categoria, busca-se a compreensão e aprofundamento da investigação das 

crenças das três informantes desta pesquisa acerca da utilização da chamada Tradução 

Intersemiótica (ou transmutação), a qual, segundo Jakobson (1959), configura-se como 

a interpretação de signos verbais por meio de sistemas de signos não-verbais e vice-

versa. Para que a investigação desse tópico fosse possível, foi solicitado às informantes 

que comentassem a seguinte afirmativa, proposta no questionário e no roteiro da 

entrevista: O uso de gestos, desenhos e expressão facial, por exemplo, devem substituir 

a tradução para o português como recurso pedagógico.  

 

4.2.1 – Catarina  

 

  Ao questionar se a informante acredita que o uso de gestos, desenhos e 

expressão facial do professor devem ou podem substituir a tradução ou devem ser 

usados junto com, ou antes da tradução, Catarina afirmou, na entrevista, que:  

Eu não sei se substitui a tradução. Eu acho que pra alguns alunos 

substitui, pros alunos assim... por exemplo, eu... é, como aprendiz, eu 

sou muito mais auditiva do que visual. Então pra mim o professor 
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ficar fazendo deseinho, ficar fazendo mímica, aquilo, eu demoro mais 

tempo pra entender do que se ele falasse a tradução pra mim de uma 

vez, sabe? Eu entendo mais fácil, mas, assim, é porque eu sou assim. 

Agora, eu acho que tem um aluno que às vezes é mais visual, é né... 

que, né, precisa mais desses recursos pode ser que ajude mais do que 

dar a tradução. Então, assim... eu não sei, eu acho bem relativo, assim. 

Qual que era a pergunta mesmo? (risos) (Catarina – Entrevista) 

 

 Neste excerto, novamente corroborando a afirmativa de Cook (2012), a 

informante retoma a questão da importância de o professor considerar as diferenças 

entre os alunos, bem como a diversidade de estilos de aprendizagem que eles possuem 

no momento de decidir em que medida e que tipo de tradução utilizar no processo de 

ensino-aprendizagem de inglês.  

 Uma vez que, ao final de sua resposta Catarina demonstrou se perder, foi 

necessário refazer a pergunta. E ao retomar o questionamento a informante corroborou a 

afirmação de que o professor deve fazer um uso consciente da tradução em virtude dos 

seus objetivos, do método que utiliza para ensinar a LE e dos diferentes alunos que 

compõem a sua sala de aula, conforme pode ser comprovado no seguinte excerto:  

Ah, tá. Substituir não. Eu não acho não. Ah, eu acho que de novo eu 

volto no que eu falei da pergunta anterior. Eu acho que depende muito 

do... do objetivo do seu curso, do seu público, dos... né... dos alunos 

que você tem, é... né... Eu já tive turmas que eu nunca precisava 

traduzir nada porque, assim... eles sozinhos, pelo contexto eles 

conseguiam deduzir as coisas. Agora, tem turma que eles... eles 

precisam mais da tradução, assim... Então, eu acho que o professor 

também tem que saber analisar. (Catarina – Entrevista) 

  

 Em seguida, Catarina continua destacando a importância de o professor ser 

reflexivo o bastante para adaptar o método à sua realidade de ensino ao afirmar que: 

E por mais que a abordagem diga que tem que ser assim ou tem que 

ser daquele jeito, eu acho que a gente também não é um bando de 

robô. A gente pensa e a gente deve ser crítico, reflexivo, exatamente 

pra você saber distinguir as situações, a necessidade de cada aluno, de 

cada turma e... né... conseguir pensar por você mesmo também. Se 

tem uma abordagem, tem né um objetivo. Mas, como que aquilo vai 

ser alcançado acho que também faz muita... o professor também 

influencia muito nisso né, o pensamento do professor, a experiência, 

eu acho também. (Catarina – Entrevista) 
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 Nesse enunciado da informante evidencia-se o papel desempenhado pelo 

processo de formação inicial que experenciou. Isto porque ela utiliza as palavras crítico 

e reflexivo para se referir à postura ideal que deveria ser adotada pelos professores. É 

inegável notar que esse dizer da informante corrobora, na prática, a afirmação de Vieira-

Abrahão (2010), segundo a qual a partir dos anos noventa surge, no contexto de 

Formação Inicial das universidades brasileiras, o paradigma da reflexão. Segundo a 

autora, neste contexto, viu-se inserir, nos programas de formação de professores o 

exercício da reflexão sobre a prática docente.  

 Além disso, no excerto destacado acima, Catarina segue afirmando a 

importância de o professor adaptar o método às próprias necessidades e as dos seus 

alunos. Neste ponto, fica evidente o apoio da informante aos pressupostos do Pós-

Método defendido por Kumaravadivelu (2003), fato que muito provavelmente, se deve 

ao processo de Formação Inicial a que foi submetida, visto que, conforme afirma 

Vieira-Abrahão (2010), a partir dos anos dois mil os teóricos passaram a questionar de 

forma mais contundente o método como conjunto de procedimentos, técnicas e recursos 

fixos a serem implementados em sala de aula, segundo os pressupostos defendidos pela 

perspectiva do Pós-Método. 

 Finalizando o seu enunciado, Catarina deixa ainda mais claras as suas crenças 

sobre o uso da tradução ao afirmar que: 

Eu acho que depois com o tempo cê vai ficando mais flexível com 

isso e cê vê que não é o fato de traduzir uma palavra ou outra que vai 

fazer com que o aluno não fale inglês, que ele vai querer traduzir 

sempre. Eu acho que principalmente nos níveis iniciais eles têm mais 

dificuldade de conseguir construir um pensamento na língua, então eu 

acho que o aluno precisa mais... E, assim, a gente antes de ser 

professor já foi aprendiz, né, então a gente já teve essa experiência 

de... às vezes cê ficar perdido no meio da aula... o professor não quis 

traduzir alguma coisa e cê fica o resto da aula boiando porque cê não 

tá entendendo nada que tá acontecendo. Então, eu acho que se é pro 

aluno aprender, se é daquele jeito que ele aprende, cê tem que 

colaborar pra que aquilo seja alcançado, independente de como seja, 

sabe? (Catarina – Entrevista) 
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 Do excerto destacado acima se pode depreender que a informante acredita que a 

experiência como professora de inglês foi essencial para que ela adotasse uma postura 

mais flexível quanto ao uso da tradução em suas aulas. Isto é, Catarina demonstra, em 

seu discurso, que o binômio teoria e prática não deve ser dicotomizado pelo professor, 

assim como preconizam Libâneo (1994) e Calvo & Freitas (2011), os quais advogam 

que a teoria e a prática informam uma à outra e, consequentemente, o processo 

transformador daí resultante informa o trabalho do professor. E este trabalho do 

professor, por sua vez, é permeado por suas crenças, que conforme foi anteriormente 

descrito, constrói e é socialmente construído. Ou seja, as crenças dos professores são 

construídas a partir da sua interação com o contexto sócio-histórico no qual se inserem, 

assim como transparece no discurso de Catarina presente no precitado excerto. 

No tocante ao uso da tradução intersemiótica, Catarina, em sua narrativa, afirma: 

“Assim como a tradução deve ser utilizada de forma ponderada pelo professor, as 

demais estratégias também devem ser usadas assim (por demais estratégias, quero dizer 

mímica, desenhos, figuras, etc.)”. Nesse excerto, parece-me correto afirmar que a 

informante, apesar de desconhecer a terminologia proposta por Jakobson (1959) para 

definir os tipos de tradução, reconhece haver nuances quando se trata do referido tema, 

visto que ela utiliza o termo estratégias – anteriormente denominados recursos – para se 

referir à tradução intersemiótica. 

 

4.2.2 – Luana 

 Em seu questionário, Luana retoma a questão da hierarquia que acredita existir 

entre os três tipos de tradução, conforme consta no seguinte excerto:  

Antes de fazer a tradução o professor pode sim fazer gestos e 

desenhos no quadro para tentar explicar o significado de determinada 

palavra para o aluno. Como dito anteriormente acredito que a tradução 

deve ser utilizada após várias tentativas de explicação.  

(Luana – Questionário) 
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Novamente, a informante corrobora a ideia de que a tradução – entendendo-se 

aqui como no âmbito da interlingual – deve ser o último recurso utilizado pelo professor 

de inglês em suas aulas.   

Na entrevista, Luana inclusive afirma que “Sim. Eu acho que sempre que 

possível [gestos, desenhos, expressão facial, etc] devem substituir a tradução”. Em 

seguida, ela relativiza o uso da tradução dependendo do nível da turma e dos alunos que 

a compõem: 

Na sala de aula também, assim... vai depender muito do nível da 

turma, do conhecimento, do contato que eles têm com a língua. 

Porque se for uma turma também que não tem muito contato, que o 

nível de inglês deles não é bom, a gente vai ter que usar a tradução, 

tanto eu quanto eles, mas se puder substituir por gestos e desenhos eu 

acho que vai facilitar mais porque o aluno não vai ficar tão 

acomodado também. Sempre querendo saber uma coisa e pedir que a 

professora traduza. (Luana – Entrevista) 

 

Vale ressaltar que Luana demonstra não ser contrária ao uso da tradução 

(interlingual) se for estritamente necessário, dependendo do nível da turma, por 

exemplo. Ainda assim, ela demonstra acreditar que prefere substituir a tradução 

(interlingual) por gestos e desenhos (intersemiótica). Com vistas a aprofundar a questão, 

solicitei a Luana que citasse um exemplo de situações de sala de aula em que o 

professor mais deveria insistir em usar gestos, desenhos, mímicas, ao invés de oferecer 

a tradução direta para o português, tendo a informante respondido o seguinte: 

Por exemplo, trabalhando os adjetivos “I’m happy” aí ele não precisa 

falar que happy é feliz. Ele pode fazer uma expressão que demonstre 

felicidade e aí falar “um exemplo: I’m happy now”. Dá pra explicar 

pros alunos desse jeito, mas tem outros adjetivos que não vai ter como 

explicar com expressões faciais ou desenhos. Aí vai ser mais difícil. 

(Luana – Entrevista) 

 

Percebendo que a informante me forneceu um exemplo que contemplava apenas 

o trabalho com o ensino-aprendizagem de vocabulário, questionei como ela acredita que 

o professor deva se posicionar quanto ao ensino-aprendizagem de itens gramaticais, por 

exemplo. Ao que obtive a seguinte exemplificação de Luana:  
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Ah, em determinados casos eu já utilizei a tradução, principalmente 

quando eu trabalho com o present perfect, que é mais complexo, é 

uma parte mais complicada... é... aí eu mesclo, uso um pouco de 

inglês e um pouco de português. Às vezes eu tô explicando tudo em 

inglês e tô vendo que tá todo mundo com aquela cara de não tô 

entendendo nada. Aí eu vou e explico em português e vou mesclando 

as duas línguas. (Luana – Entrevista) 

 

 Neste caso, a informante reafirma não ser contrária ao uso da tradução 

(interlingual) quando esta se fizer necessária. Luana segue com esta linha argumentativa 

em sua narrativa, na qual é possível ler que: 

Utilizo a tradução como último recurso, pois antes de traduzir alguma 

palavra ou expressão tento fazer com que os alunos entendam os 

significados fazendo o uso de mímicas, desenhos, expressões faciais, 

sinônimos e quando possível mostro objetos para exemplificar melhor. 

(Luana – Narrativa)  

 

 Assim como no tópico anterior dedicado à análise e discussão das crenças das 

informantes sobre a tradução intralingual, novamente estas parecem convergir no que 

concerne o uso da tradução intersemiótica. Isto porque, tanto Catarina quanto Luana e 

Beatriz parecem relativizar a questão do uso da tradução, estabelecendo uma hierarquia 

na qual o professor deveria privilegiar a tradução intralingual e intersemiótica como 

prioritárias no processo de ensino-aprendizagem de inglês.  

  

4.2.3 – Beatriz 

 Ao solicitar, no questionário, que a informante comentasse se o uso de gestos, 

desenhos e expressões faciais deveriam substituir a tradução propriamente dita, obtive 

de Beatriz a seguinte resposta: “Não devem substituir. Devem vir primeiro. Após todas 

as tentativas: falar na língua alvo, desenhar, gesticular, e outros recursos, pode-se fazer 

o uso da tradução sem maiores danos ao desenvolvimento dos alunos”. Deste excerto, é 

possível depreender a retomada da questão da hierarquização estabelecida pela 

informante quanto à prioridade do uso dos três tipos de tradução. 
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 Na entrevista, por sua vez, Beatriz afirmou que o uso de gestos, desenhos, 

expressão facial poderiam substituir a tradução (interlingual), conforme pode ser 

comprovado no seguinte excerto:  

Acho que sim. Se o aluno conseguir entender até o ponto de você 

fazer todos esses esquemas: desenhar... é... fazer gestos... é... se ele 

conseguir entender eu acho que substitui a tradução muito bem. Mas a 

partir do momento que ele não conseguiu entender no gesto ou na 

explicação ou no desenho, eu acho que o recurso mais indicado seria a 

tradução. (Beatriz – Entrevista) 

  

 Diante deste excerto, nota-se, mais uma vez uma tentativa de sistematizar a 

questão por meio da proposta de hierarquizar o uso dos três tipos de tradução. Em 

seguida, solicitei a ela que demonstrasse, através de exemplos, quais momentos da aula 

ela consideraria mais proveitosos à utilização de gestos, desenhos, ou explicações na 

língua-alvo. Para esta questão obtive a seguinte resposta: 

Eu acho mais difícil ensinar gramática com gesto, né? Se for um verbo 

é fácil, né, dá pra fazer mais ligações. Mas se for, por exemplo, uma 

palavra... é... muito solta... às vezes, por exemplo, have como auxiliar 

é mais difícil de explicar com gesto e com desenho. É quase 

impossível, né, desenhar alguma coisa assim. Então eu acho que nesse 

caso, né... não tem tradução, né, o have como auxiliar não tem 

tradução certa pro português. Então eu acho que nesse caso uma 

explicação mais... é... tomando mais tempo seria melhor pro aluno 

entender. Inclusive explicando que não tem tradução pra ele não tentar 

fazer de tudo, às vezes ele traduz o verbo have como ter, então vai dar 

errado na hora que ele pensar, então é bom ter uma explicação maior. 

(Beatriz – Entrevista) 

 

 Vale ressaltar que tanto Luana quanto Beatriz demonstraram ter a crença de que 

é mais complexo utilizar gestos, desenhos e expressões faciais (tradução intersemiótica) 

nos momentos da aula dedicados ao trabalho com itens gramaticais do que quando o 

ensino-aprendizagem no nível do vocabulário configura-se como o foco da aula de 

inglês.  

 Em sua narrativa, Beatriz retoma uma questão que já foi citada anteriormente, a 

questão do respeito à diversidade dos alunos quanto ao nível, estilo de aprendizagem, 

motivação, etc. Dessa forma, ela afirma que:  
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Temos que ter em mente que em uma única sala de aula temos vários 

tipos de alunos, com isso temos que saber lidar com as diferenças das 

produções individuais para que não haja confusões nem desmotivação. 

Se um aluno precisa da tradução, minha opinião é a de que devemos 

usá-la. (Beatriz – Narrativa) 

 

 A afirmativa presente no excerto acima corrobora a questão da importância de o 

professor considerar as diferenças entre os alunos, bem como a diversidade de estilos de 

aprendizagem que eles possuem no momento de decidir em que medida e que tipo de 

tradução utilizar no processo de ensino-aprendizagem de inglês, assim como preconiza 

Cook (2012). 

 Enfim, para encerrar este tópico considero pertinente tecer algumas 

considerações acerca dos dados fornecidos pelas informantes no que tange a questão do 

uso da tradução intersemiótica. A este respeito, mais uma vez, houve uma convergência 

nas respostas que obtive das informantes, particularmente, acerca da relativização que o 

professor deve estabelecer quanto ao uso da tradução em suas turmas em função das 

particularidades e individualidade dos alunos, além da hierarquização citada pelas três 

informantes acerca do uso dos três tipos de tradução, sendo prioritário o uso da tradução 

intralingual e intersemiótica em detrimento da tradução interlingual. 

 Gostaria de destacar ainda que, assim como aconteceu no tópico anterior 

dedicado à tradução intralingual, novamente aqui as informantes parecem conceber a 

tradução somente como a transposição de signos linguísticos de uma língua para outra – 

o que Jakobson (1959) classificou como tradução interlingual, tratando, por isso, os 

outros dois tipos de tradução como recursos ou ferramentas.  

 

4.3 – Crenças sobre o uso da tradução interlingual 

 

 Este tópico é dedicado à investigação das crenças das três informantes da 

pesquisa acerca do uso da categoria que Jakobson (1959) nomeou como tradução 

interlingual (tradução propriamente dita), a qual, segundo o autor, consiste na 
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interpretação de signos verbais de uma língua por meio de signos verbais de outra 

língua. Para tanto, solicitei às informantes que comentassem a seguinte asserção: A 

tradução do inglês para o português deve ser usada como recurso pedagógico nas aulas 

de inglês.  

 

4.3.1 – Catarina 

 A este respeito, no questionário, Catarina demonstrou, mais uma vez, ter uma 

postura flexível quanto ao uso da tradução (interlingual) em suas aulas: 

A tradução pode, sim, ser usada como recurso pedagógico. Minha 

opinião é que qualquer que seja o recurso empregado nas aulas de 

inglês, se usado de forma exagerada, sem objetivo e sem reflexão, 

pode acabar atrapalhando ao invés de ajudar. Acho que o professor 

deve saber identificar os momentos em que a tradução se faz 

necessária e, então, utilizá-la, do mesmo modo que o professor age (ou 

deveria agir) com os demais recursos pedagógicos da sala de aula. 

(Catarina – Questionário) 

 

 No excerto acima, a informante retoma a questão da importância da reflexão na 

prática pedagógica do professor. Esta mesma preocupação se revela na entrevista, na 

qual Catarina afirma que:  

Eu acho assim, do mesmo jeito que os demais recursos também não 

precisam ser usados de forma exagerada, né, cê não precisa ficar que 

nem um, sei lá, um palhaço de circo, fazendo mímica a aula inteira, 

que também não vai ajudar. A tradução também, se você traduzir a 

aula inteira também não sei até que ponto vai ajudar. Sabe, eu acho 

que isso é, são todos recursos que devem ser dosados, né? (...) Então 

assim, eu acho que se é pra ajudar o aluno pode ser usado, sabe? Só 

acho que tudo em exagero é demais. Falar sinônimo demais é 

exagerado, fazer mímica demais é exagerado, tudo também é 

figurinha. Tem gente que não é bom de interpretar figurinha ué... 

então assim, eu acho que as coisas têm que ser dosadas.  

(Catarina – Entrevista) 

 

 Ainda sob esta perspectiva da reflexão enquanto um recurso a ser utilizado pelo 

professor, em sua narrativa, Catarina descreve os primórdios de sua carreira profissional 

para traçar uma mudança de paradigma em sua trajetória, que foi possível graças à 
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aplicação da prática reflexiva em sua vida docente, conforme pode ser comprovado pelo 

seguinte excerto: 

Quando comecei a dar aulas, eu achava que iam me condenar se eu 

traduzisse qualquer coisa, mínima que fosse, pois o curso em que eu 

trabalhava (e ainda trabalho) segue o Ensino Comunicativo de 

Línguas. Obviamente, não consegui escapar de traduzir algumas 

coisas para os meus alunos quando comecei a dar aulas, mesmo 

achando que aquilo não era certo. Com o passar do tempo, adquiri um 

pouco de experiência como professora e passei a refletir mais sobre 

minha prática, sobre os objetivos do ensino de língua inglesa, sobre os 

objetivos e interesses dos meus alunos, sobre os diferentes estilos de 

aprendizagem, etc., e, claro, passei a refletir também sobre minha 

própria experiência como constante aprendiz de línguas estrangeiras. 

A partir da reflexão, percebi que eu traduzo quando estou estudando 

outras línguas e que isso nunca me atrapalhou, pelo contrário, me 

ajudou a aprender e a me tornar uma professora de inglês.  

(Catarina-Entrevista) 

 

 O excerto acima enfatiza o modo como a prática de sala de aula, amparada pelo 

paradigma da prática reflexiva, configura-se como um fator de mudança de crenças. Isto 

porque, por meio de seu relato Catarina deixa claro que quando iniciou sua prática 

docente não se sentia preparada para lidar com a questão do uso da tradução na sala de 

aula e que este preparo foi adquirido através da prática docente fundamentada pelo 

paradigma da prática reflexiva. 

 Prosseguindo o seu relato na narrativa, Catarina tece um comentário contundente 

acerca do uso da tradução em aulas de LE:  

Por fim, acho que foi criado certo preconceito com o uso da tradução 

em sala de aula, porque muitos autores escreveram sobre a 

importância do Método Comunicativo e, ao mesmo, tempo criticaram 

o uso do Método Gramática-Tradução. Acredito que não podemos ser 

radicais quando adotamos um método de ensino e devemos ser sempre 

críticos-reflexivos acerca de nossa própria prática pedagógica. Além 

disso, apesar de concordar com muitos preceitos da Abordagem 

Comunicativa, depois de um certo tempo em sala de aula, tenho 

considerado a “Teoria do Caos”
18

 (não me lembro o nome exato) 

como a mais adequada para o ensino de línguas estrangeiras: todos os 

métodos são bem vindos e podem ser usados simultaneamente, desde 

que isso seja pensado de forma crítica-reflexiva, levando em 

consideração os objetivos do curso e dos alunos, as necessidades dos 

                                                           
18

 Teoria oriunda da Física que tem em Ruelle um de seus fundadores, segundo o qual quando se mudam 

as condições iniciais de um evento os resultados finais são totalmente diferentes. Isto foi denominado 

de caos. 
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alunos, etc. Sendo assim, a tradução é bem vinda, o ensino explícito 

de gramática é bem vindo, a repetição é bem vinda, desde que tudo 

isso seja adequado ao que o professor se propôs a fazer: ajudar o aluno 

a aprender a ler, ouvir, escrever e falar na língua estrangeira.  

(Catarina – Narrativa) 

 

 Diante do exposto, parece-me conveniente inferir, a partir da narrativa da 

informante que a prática pedagógica na sala de aula promoveu uma flexibilização na sua 

crença acerca do uso da tradução no ensino de LI. Isto porque ela menciona uma 

mudança de paradigma ocorrida “depois de um certo tempo em sala de aula”. Isto é, ao 

refletir e relatar a sua trajetória profissional, Catarina menciona a prática em sala de 

aula, ancorada no paradigma da prática reflexiva
19

, como um agente de mudança e/ou 

de flexibilização de sua crença quanto ao uso da tradução em suas aulas de LI ao 

afirmar que naquele momento, “apesar de concordar com muitos preceitos da 

Abordagem Comunicativa”, ela não considerava como um problema utilizar 

pressupostos de outros métodos de ensino dependendo de cada situação particular.  

 Dessa forma, o relato de Catarina parece estar em consonância com Calvo & 

Freitas (2011) no que tange as relações entre teoria e prática. Segundo as autoras, é 

necessário que os próprios docentes tenham a consciência de que elas (teoria e prática) 

possuem uma relação dialógica, se alimentando e se reconstruindo uma a partir da outra.  

  

4.3.2 – Luana 

 

 Luana, por sua vez, ao ser questionada especificamente sobre o uso da tradução 

no âmbito interlingual mencionou a crença acerca da utilização desta modalidade de 

tradução como sendo o último recurso do qual o professor deve lançar mão na sua 

prática pedagógica, conforme pode ser comprovado pelo seguinte excerto do seu 

                                                           
19

 “Um paradigma é um modelo exemplar com que se toma a tarefa científica de conceber, estudar e 

articular (verbal e pictoricamente) uma ordem de fenômenos. No caso da grande área de Teoria de Ensino 

e Aprendizagem de Língua(s), o paradigma atual de mais alta persuasão é o reflexivo [...] a reflexão tem 

sido praticada como base do “trabalho” com professores de língua” (ALMEIDA FILHO, 2004, p. 10). 
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questionário: “A tradução é um recurso pedagógico válido, mas antes de utilizá-la o 

professor deve tentar dar as devidas explicações utilizando a língua alvo”.  

 Ainda sob esta perspectiva, Luana afirma, na entrevista, que:  

 
Eu acho que antes de utilizar a tradução direta a gente pode utilizar 

desses outros meios que a gente já falou: sinônimos, desenhos, 

expressões... é... e aí se de tudo mesmo o aluno não conseguir 

entender aí eu acho que é válido utilizar a tradução. Às vezes é uma 

coisa que é importante pra ele entender o contexto que tá sendo dito 

naquele momento, seja numa atividade, num texto. Às vezes é 

necessário, ele precisa daquela palavra. (Luana – Entrevista) 

 

 Em consonância com o objetivo de uma entrevista, que é o de aprofundar ou 

elucidar questões citadas no questionário ou na própria entrevista, questionei: “Então 

você acha que a tradução direta do português para o inglês ou vice-versa deve ser feita 

como um último recurso?” e obtive da informante uma confirmação como resposta: “É 

isso, no último caso.” 

 Ainda sob esta perspectiva, Luana menciona, em sua narrativa, uma relação 

contrastiva entre a sua história de aprendizagem enquanto aluna e a sua conduta 

enquanto professora. No tocante à sua experiência com o uso da tradução enquanto 

aluna, a informante afirma que:  

Minha experiência com o uso da tradução enquanto aluna, tanto na 

escola regular quanto no cursinho livre, foi bastante limitada pelo o 

que eu me lembro. Na escola regular, a professora não costumava 

pedir que traduzíssemos textos ou pequenas sentenças. Lembro-me 

que quando surgia alguma dúvida sobre vocabulário, por exemplo, ela 

sempre nos dizia a palavra equivalente em português sem que 

precisássemos fazer qualquer esforço (...) O recurso da tradução 

simultânea era o mais utilizado e muitas vezes os significados não 

faziam muito sentido. (Luana – Narrativa) 

 

 Ao analisar tal afirmativa, parece-me conveniente inferir que, enquanto aluna, a 

informante carregava consigo a crença de que a tradução (interlingual) configurava-se 

como um recurso negativo nas suas aulas de LI, o qual não demandava qualquer esforço 

por parte dos alunos. Além disso, Luana afirma que, apesar de ser o recurso mais 
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utilizado nas aulas de LI, a tradução – interlingual – empreendida pelo seu professor 

muitas vezes produzia significados que não faziam muito sentido para ela.  

 Em seguida, ao dissertar sobre a questão do uso da tradução enquanto 

professora, Luana pondera que a sua experiência tem sido diferente, conforme 

comprova o excerto abaixo: 

Já minha experiência enquanto professora tem sido diferente. Utilizo a 

tradução como último recurso, pois antes de traduzir alguma palavra 

ou expressão tento fazer com que os alunos entendam os significados 

fazendo o uso de mímicas, desenhos, expressões faciais, sinônimos e 

quando possível mostro objetos para exemplificar melhor. Em alguns 

momentos é praticamente impossível não usar a tradução, pois mesmo 

utilizando todos os recursos citados muitos alunos não conseguem 

entender. Nesse caso utilizo a tradução [...] (Luana – Narrativa) 

 

 Novamente aqui a informante evoca a questão da existência de uma hierarquia 

entre as categorias de tradução propostas por Jakobson (1959) sendo, neste caso, a 

tradução (interlingual) relegada à última opção em termos de escolha de uso do 

professor em suas aulas de LI.   

 

4.3.3 – Beatriz 

 

 Assim como Catarina e Luana, Beatriz toma por base a questão da hierarquia 

que se acredita haver entre a tradução intralingual, intersemiótica e interlingual para 

tecer as suas considerações. No que tange à referida questão, a informante insinua que a 

tradução interlingual deve ser o último recurso utilizado pelo professor em suas aulas de 

LI, como pode ser visto no seguinte excerto extraído do questionário:  

A tradução é um recurso como outros já citados, a partir do momento 

que um aluno não entendeu depois de várias tentativas - que quase 

deixam o professor louco, pois temos que ser criativos em um tempo 

muito curto, pensar no que o aluno vive, o que é mais próximo dele... 

– o que o professor fará? Ajudará o aluno a entender o vocábulo a 

partir de seu conhecimento de língua materna.  

(Beatriz – Questionário) 
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 Ao contrário do comentário efetuado em seu questionário, no qual a supracitada 

questão da hierarquia das três modalidades de tradução não se encontra exatamente 

explícita, na entrevista Beatriz elucida a referida questão explicitando o seu ponto de 

vista: “[...] último caso que eu usaria, particularmente, seria a tradução. Porque... é... é 

bom tentar estimular o cérebro do aluno na língua-alvo”.  

 Em seguida, com o objetivo de aprofundar e elucidar a questão, procedi ao 

seguinte questionamento: “Então você acredita que a tradução seria um último recurso 

que o professor deve usar?”, e, assim como aconteceu com Luana, obtive de Beatriz a 

confirmação da sua crença:  

É, um último recurso. Não que seja um recurso ruim, não que seja 

ruim, não que seja errado ou qualquer coisa, mas primeiro a gente tem 

que... eu acho que a gente tem que como professor tentar estimular o 

aluno a usar a língua que ele tá aprendendo, né? Porque, senão ele vai 

ficar viciado no português. (Beatriz – Entrevista) 

 

 Em sua narrativa, por outro lado, Beatriz deixa de mencionar esta questão da 

hierarquia entre as categorias de tradução e começa o seu relato descrevendo o lugar 

ocupado pela tradução na sua história de aprendizagem enquanto aluna. Para tanto, a 

informante permite inferir que adquiriu a LI por meio do método Gramática-Tradução, 

conforme comprovado pelo seguinte excerto: 

Quando ainda era aluna, minhas professoras utilizavam um livro 

didático muito antigo [...] Passávamos a aula inteira copiando os 

resumos do quadro e as atividades, em casa tínhamos que responder e 

na outra aula corrigíamos. Havia o sistema de tradução. Davam um 

texto pra gente e tínhamos que traduzir algumas falas ou algumas 

frases. Meu inglês veio daí. Nunca fiz curso livre.  

(Beatriz – Narrativa) 

 

 Além disso, Beatriz menciona a questão dos exercícios de tradução – oriundos 

do método de ensino Gramática-Tradução – os quais são denominados como tradução 

pedagógica, segundo Welker (2003) e exercícios de tradução, segundo Lavaut (1985).

 Em seguida, Beatriz demonstra a crença de que, assim como ela adquiriu a LI 
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por meio da tradução, outros alunos podem experienciar o mesmo processo, conforme 

afirma no excerto abaixo: 

Nunca fiz curso livre. Mas conto também com minha curiosidade para 

com a língua. Em casa eu tomava uma atitude autodidata, já que o 

sistema público não me proporcionava todas as experiências que 

queria. Gravava músicas na fita e tocava e pausava para ir escrevendo 

as letras... Na época, de certo, escrevia tudo errado, mas claro que isso 

ajudou muito na minha pronuncia e na minha compreensão oral [...]  

Muitos alunos se baseiam no uso da tradução como uma ferramenta de 

aprendizado. Alguns sabem usá-la a seu favor, outros não.  

(Beatriz – Narrativa) 

 

 Esta última afirmação do excerto corrobora as observações feitas por Figueiredo 

(2007) ao postular não ser a favor de uma utilização geral e indiscriminada da tradução 

como um fim em si mesma, mas como um recurso pedagógico que pode ser útil e 

proveitoso. 

 Prosseguindo com o seu relato, Beatriz menciona uma questão que pude 

constatar, empiricamente, na minha própria prática docente, ao afirmar que: “Há um 

preconceito com a tradução no aprendizado e até mesmo nós professores encontramos 

opiniões divergentes quando paramos para pensar.” A respeito desta questão, retomo as 

considerações de Coracini (2005), a qual afirma que muitos professores entendem que a 

tradução é positiva, mas não têm ideia de como utilizá-la. 

 Ainda em seu relato da narrativa, Beatriz pondera que: 

Temos que ter em mente que em uma única sala de aula temos vários 

tipos de alunos, com isso temos que saber lidar com as diferenças das 

produções individuais para que não haja confusões nem desmotivação. 

Se um aluno precisa da tradução, minha opinião é a de que devemos 

usá-la. (Beatriz – Narrativa) 

 

 As afirmações que constituem o excerto acima vão ao encontro do que preconiza 

Kumaravadivelu (2003) no seu conceito da pedagogia do pós-método, o qual segundo o 

autor, configura-se como a busca por uma alternativa ao método ao invés de um método 

alternativo. Segundo o referido pesquisador, professores de língua locais, tomando por 

base o seu próprio conhecimento profissional e pessoal deveriam ser capazes de tomar a 
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iniciativa de construir uma pedagogia que fosse sensível às suas necessidades, desejos e 

situações particulares. 

 Avaliando as várias possibilidades de análise acerca da tradução interlingual, 

tópico do qual me ocupo nesta seção, devo admitir que, como resultado, o fato mais 

contundente se encontra na questão da hierarquização das categorias de tradução. A este 

respeito, os dados obtidos revelam que, novamente, as crenças das informantes 

convergiram no sentido de postular não a exclusão da tradução (interlingual), mas uma 

hierarquização, na qual esta modalidade de tradução deveria se configurar como o 

último recurso a ser utilizado pelo professor em suas aulas de LI.  

 Além disso, os dados obtidos apontam que as informantes possuem a crença de 

que a decisão sobre o uso da tradução (interlingual) deve recair sobre alguns fatores que 

permeiam o processo de ensino-aprendizagem, tais como, o nível de proficiência dos 

alunos, o tamanho das turmas, o método de ensino preconizado pela instituição para a 

qual o professor trabalha, dentre outros. 

 

4.4 – Discussão dos dados 

 

 Tendo em vista a análise dos dados empreendida no tópico anterior, gostaria de 

pontuar algumas questões que sistematizam os resultados obtidos nesta pesquisa. A 

primeira delas diz respeito à maneira como as informantes concebem a tradução. Por 

meio dos excertos apresentados na análise dos dados é possível inferir que as três 

entendem a tradução apenas no seu âmbito interlingual, nas palavras de Jakobson 

(1959), e não reconhecem as categorias intralingual e intersemiótica como modalidades 

de tradução, nomeando-as como recursos ou estratégias. Não que tal desconhecimento 

seja um problema, mas acredito que o conhecimento da categorização da tradução em 

três tipos possa contribuir para o aprofundamento das reflexões acerca da tradução no 

contexto do ensino-aprendizagem de LEs. 
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 Apesar de desconhecer o desdobramento da tradução nas três categorias 

propostas por Jakobson (1959), conforme foi pontuado acima, foi possível inferir, por 

meio da análise dos dados, que as informantes acreditam que deve haver uma 

hierarquização no tocante ao uso da tradução aplicado ao ensino de LI. A este respeito, 

percebe-se existir um padrão de recorrência, visto que esta questão foi apontada 

repetidas vezes pelas três informantes desta pesquisa como sendo a maneira ideal de 

lidar com o uso da tradução em uma sala de aula de LI. Segundo as professoras 

participantes da pesquisa, o professor deve priorizar, em suas aulas de LI, o uso das 

modalidades intralingual e intersemiótica em detrimento da interlingual. Isto significa 

que, conforme apontam as informantes, ao ser questionado sobre o significado de uma 

palavra ou expressão, o professor deve, primeiramente, lançar mão de um desenho, um 

gesto, uma expressão facial ou ainda de uma explicação, uma paráfrase ou um sinônimo 

em LI ao invés de fornecer a tradução direta (interlingual) aos seus alunos, cabendo a 

esta modalidade o lugar de último recurso a ser utilizado nas aulas de LI. 

 Sob tal perspectiva, é válido ressaltar que apesar de preconizarem a precitada 

hierarquização, as informantes não tendem a banir o uso da tradução (interlingual) em 

suas aulas de LI. Na verdade, as três fazem questão de deixar claro, em suas 

considerações, que diante da falta de êxito na utilização das modalidades intralingual e 

intersemiótica, o professor deve dar lugar ao uso da tradução interlingual em suas aulas 

de LI. Isto porque não se deve perder de vista o objetivo de alcançar o sucesso na 

aprendizagem dos alunos, fator que dependerá de algumas variáveis, tais como, o nível 

de proficiência dos alunos, o tamanho das turmas, o método de ensino preconizado pela 

instituição para a qual o professor trabalha, dentre outros. 

 Além disso, é relevante pontuar a questão do impacto que a história de 

aprendizagem das informantes exerce sobre a prática pedagógica atual de cada uma 
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delas. Por meio da leitura dos comentários das professoras participantes da pesquisa é 

possível inferir que a experiência de cada uma quanto ao uso da tradução moldou a 

formação das suas crenças a respeito desta questão. Isto é, o fato de ter sido aprendiz de 

LI num contexto de aplicação do método Gramática-Tradução ou Audiolingual, por 

exemplo, causou um impacto diferente na formação das crenças sobre o uso da tradução 

para cada uma delas.  

 Antes de finalizar as minhas considerações, julgo válido problematizar algumas 

questões que vieram à baila no decorrer da análise dos dados. Por meio de suas 

afirmações parece-me que as informantes demonstram considerar a questão do uso da 

tradução como um fator resolvido e encerrado em suas aulas. Entretanto, alguns 

questionamentos continuam latentes: 1) As três informantes apontaram o paradigma da 

prática reflexiva como o parâmetro decisivo para a utilização ou não da tradução. Mas, 

será que, na prática de suas aulas a aplicação deste paradigma revela-se suficiente para 

resolver a problemática do uso da tradução? 2) Além disso, as informantes afirmaram 

que a utilização bem-sucedida da tradução depende do bom senso oriundo das reflexões 

empreendidas pelo professor. Este parâmetro me parece subjetivo demais para definir 

ou não o uso da tradução. Isto porque, quais fatores definiriam este bom senso? Em que 

medida pode-se afirmar que o momento e/ou a utilização que se faz da tradução foi ou 

será bem-sucedida? E ainda, será que o fato de terem experienciado os mesmos padrões 

de formação inicial, visto que estudaram na mesma instituição, mais ou menos na 

mesma época, e ainda, por estarem atuando como professoras de inglês no mesmo curso 

de extensão constitui-se como fator responsável pela reprodução de um discurso 

moldado por padrões externos, ao invés daqueles procedentes da reflexão pessoal?  

 Julgo importante ainda deixar claro que o meu objetivo em apresentar as 

perguntas acima não é o de respondê-las, apresentando soluções para as questões, mas 
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antes de fornecer, por meio das construções discursivas das informantes desta pesquisa, 

mais subsídios para reflexões aprofundadas acerca do uso da tradução no processo de 

ensino-aprendizagem de LI. 

 Finalmente, vale ressaltar que a análise dos dados coletados aponta que, apesar 

da problematização apresentada acima, foi possível encontrar respostas para as 

perguntas iniciais de pesquisa, alcançando-se satisfatoriamente os objetivos que 

conduziram este trabalho, conforme será detalhadamente apresentado no próximo e 

último capítulo deste trabalho.  
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Capítulo 5 – Considerações Finais 

 

 Neste capítulo, tenho como objetivo apresentar as variáveis que constituem as 

considerações finais para este trabalho. Para tanto, este se encontra dividido em quatro 

seções. Na primeira delas me dedico a apresentar os objetivos que foram alcançados 

com este trabalho, além de apontar as respostas encontradas para as perguntas que 

orientaram esta pesquisa. A segunda seção é dedicada a explicitar as limitações que 

permearam este estudo. Na terceira seção apresento sugestões para o desenvolvimento 

de futuros estudos que tangenciem e/ou dissertem sobre o tema aqui proposto. E, 

finalmente, encerro este trabalho apresentando as contribuições que a presente pesquisa 

se propôs a oferecer/alcançar.  

 

5.1 – Objetivos alcançados e respostas às perguntas da pesquisa 

 Este trabalho de pesquisa teve como objetivo geral investigar as crenças de 

professores de inglês acerca do uso da tradução (interlingual, intralingual e 

intersemiótica cf. Jakobson, 1959) em suas aulas por meio da utilização de três 

instrumentos de coleta de dados: a aplicação de um questionário, a realização de uma 

entrevista semiestruturada e a produção de uma narrativa. A coleta dos dados foi 

empreendida com a colaboração de três professoras que, à época, ministravam aulas em 

um curso de inglês do Centro de Extensão de uma universidade federal do sudeste 

brasileiro. Diante da análise e discussão dos dados coletados, é possível afirmar que tal 

objetivo foi alcançado, uma vez que as informantes forneceram subsídios que me 

permitiram inferir suas crenças acerca da questão do uso da tradução – desdobrada aqui 

nas três modalidades propostas por Jakobson (1959).  

 Consequentemente, foi possível encontrar respostas para as seguintes perguntas 

que orientaram a pesquisa:  
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1. Quais tipos de tradução (intralingual, interlingual e intersemiótica) as informantes 

acreditam que utilizam em suas aulas de inglês?  

2. Quais são as crenças das informantes acerca do uso de cada uma das categorias de 

tradução (intralingual, interlingual e intersemiótica) no contexto de ensino-

aprendizagem de LE? 

3. De que maneira as informantes acreditam que a utilização da tradução pode ser 

benéfica ou prejudicial ao processo de ensino-aprendizagem de inglês? 

 Em relação à primeira pergunta de pesquisa posso afirmar que a análise dos 

dados fornecidos pelas informantes permitiu-me concluir que as três professoras 

afirmam utilizar as três modalidades de tradução em suas aulas, apesar de estabelecerem 

uma hierarquização que orienta tal uso.  

 No tocante à segunda pergunta de pesquisa, as informantes convergem em 

manifestar a crença de que o professor deve lançar mão, primeiramente, das 

modalidades intralingual e intersemiótica da tradução, em detrimento da modalidade 

interlingual, a qual, segundo as três professoras, deveria ser utilizada como um último 

recurso, caso as tentativas de utilização das outras duas modalidades de tradução não 

forem bem-sucedidas. Neste ponto, vale ressaltar que, em seus excertos, as informantes 

fizeram questão de citar os paradigmas do ensino comunicativo e da prática reflexiva 

como parâmetros para o estabelecimento das precitadas crenças que manifestaram 

acerca do uso da tradução em suas aulas de LI.   

 Em resposta à terceira pergunta de pesquisa pude constatar que as informantes 

não consideram que o uso da tradução seja prejudicial ao processo de ensino-

aprendizagem de inglês, desde que seja observada a questão da hierarquização acerca do 

uso das três precitadas categorias de tradução. Sob esta perspectiva, os dados fornecidos 

pelas três professoras convergem no sentido de propor que o professor obedeça a uma 



 
 

80 
 

hierarquia quanto ao uso das modalidades de tradução, devendo ser priorizadas as 

categorias intralingual e intersemiótica em detrimento da tradução interlingual, 

conforme foi anteriormente discutido.  

  

5.2 – Limitações da pesquisa 

 Devido ao escopo desta pesquisa ter se limitado a investigar as crenças de 

apenas três professoras-informantes, não foi possível traçar conclusões mais 

generalizáveis sobre a questão do uso da tradução no processo de ensino-aprendizagem 

de LI no contexto brasileiro. No entanto, sendo esta uma proposta de estudo de caso, 

com foco em análises qualitativas, não caberia fazer uma pesquisa com um número 

muito grande de informantes. A partir deste estudo, poderão ser feitos outros com um 

quadro mais representativo de informantes. 

 Além disso, desde o primeiro contato com as professoras fui alertada sobre a 

questão de uma possível limitação de tempo disponível e dificuldade de agendamento 

para a participação na pesquisa. Felizmente, tais potenciais restrições não se 

confirmaram e a coleta de dados se realizou conforme previsto. 

 Vale mencionar que o contexto de formação pode ter gerado algum tipo de viés 

ou interferência nas respostas das informantes, visto que:  

Os lugares de formação organizada não são ambientes neutros mesmo 

quando meticulosos e bem intencionados. Os lugares institucionais 

estão permeados de “ideologia política e profissional – corporativa” 

que podem até apontar esse inevitável viés como parte da formação 

(ALMEIDA FILHO, 2004, p. 10).  

 

 Talvez isso explique os parâmetros citados pelas informantes como aqueles que 

deveriam ser adotados quanto ao uso da tradução em aulas de LI.  
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5.3 – Sugestões para Pesquisas Futuras 

 Ao longo do percurso da pesquisa emergiram sugestões para a elaboração de 

novos estudos dentro da temática ora proposta. Dessa forma, uma possibilidade para 

futuros escrutínios repousaria em mais pesquisas empreendidas sobre e/ou no contexto 

de cursos de extensão. Por exemplo, em que medida esse contexto de ensino-

aprendizagem de LE/LI apresenta características distintas ou semelhantes àquele dos 

cursos livres ou do ensino regular, seja público ou privado? 

 Além disso, seria possível realizar uma investigação mais aprofundada acerca de 

quais momentos da aula de LI seriam mais propícios ao uso de quais categorias de 

tradução. Isto é, quais momentos da aula – por exemplo, ensino-aprendizagem de 

gramática, de vocabulário, de pronúncia, etc – seriam mais propícios à utilização de 

cada uma das categorias de tradução (intralingual, interlingual e intersemiótica).  

 Essa sugestão emergiu quando observei que tanto Luana quanto Beatriz 

demonstraram ter a crença de que é mais complexo utilizar gestos, desenhos e 

expressões faciais (tradução intersemiótica) nos momentos da aula dedicados ao 

trabalho com itens gramaticais do que quando o ensino-aprendizagem no nível do 

vocabulário configura-se como o foco da aula de inglês. 

 Outra possibilidade seriam pesquisas que dissertassem acerca do uso da tradução 

no ensino-aprendizagem de LI empreendidas levando-se em consideração a perspectiva 

do aluno. Desta forma, a coleta de dados poderia ser realizada tão somente com alunos 

ou com alunos e professores no sentido de estabelecer uma análise contrastiva sobre as 

crenças dos dois protagonistas envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de LI.   
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5.4 – Contribuições que esta pesquisa pretende oferecer/alcançar 

 Estudos sobre a temática da utilização da tradução no processo de ensino-

aprendizagem de LI revestem-se de inegável relevância, visto que, conforme foi 

discutido ao longo deste trabalho, tal temática ainda é motivo de polêmicas e dúvidas da 

parte dos professores com vistas a mensurar o seu uso nas aulas de LI. Neste sentido, 

espera-se que este trabalho se configure como uma contribuição, ainda que modesta, a 

outros de igual cunho e que a eles venha se juntar para, em conjunto, oferecer aos 

professores de LI uma oportunidade de reflexão acerca de suas crenças sobre o impacto 

que o uso da tradução pode causar em suas próprias práticas pedagógicas.  

 Além disso, por ter sido escolhido um curso de extensão como ambiente de 

escrutínio, este trabalho apresenta o ineditismo de fornecer insights e lançar luzes sobre 

um contexto ainda pouco explorado no cenário brasileiro de pesquisas. 

 Este trabalho visa, ainda, a contribuir para um estreitamento do diálogo 

interdisciplinar entre os Estudos da Tradução e da Linguística Aplicada ao Ensino de 

LE, tão necessário e desejável no âmbito dos Estudos da Linguagem.  
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APÊNDICE A (questionário semi-estruturado) 

 

UFOP – ICHS – DELET – Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem 

 

Tema da Pesquisa: Crenças sobre o Uso da Tradução no Ensino de Inglês 

 

 

Caro(a) colega,  

 

Por favor, complete o questionário abaixo a partir de seu perfil pessoal e profissional: 

 

 

1) Sexo:    ______ Masculino    ______ Feminino 

 

2) Idade: ________ anos 

 

 

3) Qual das habilitações abaixo você está cursando? Marque uma ou mais 

alternativas, se necessário: 
 

______ Licenciatura em Língua Inglesa.                                         

______ Licenciatura em Língua Portuguesa.                                   

______ Bacharelado em Tradução.                               

______ Outra(s). Especifique: _____________________________________________ 

 

 

4) Há quanto tempo você trabalha como professor(a) de inglês? 

 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 A partir de agora, comente as afirmativas abaixo, levando em consideração de 

que formas elas se aplicam ao processo de ensino-aprendizagem de inglês. 

 

5) Como recurso pedagógico, o professor deve usar uma paráfrase, dar uma 

explicação ou oferecer um sinônimo em inglês ao invés de fazer uma tradução para 

o português. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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6) O uso de gestos, desenhos e expressão facial, por exemplo, devem substituir a 

tradução para o português como recurso pedagógico.  

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7) A tradução do inglês para o português deve ser usada como recurso pedagógico 

nas aulas de inglês.  

 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8) O professor que utiliza a tradução em suas aulas de inglês contribui 

positivamente/negativamente para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno.  

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

9) O uso da tradução deve ser um recurso de aprendizagem utilizado pelo aluno 

nas aulas de inglês.  

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10) Quando o aluno usa a tradução na aula de inglês, o professor deve 

apoiar/reprimir essa atitude.  

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigada por suas contribuições! 

 

Nathércia Barbosa do Espírito Santo 
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APÊNDICE B (roteiro da entrevista semi-estruturada) 

 

UFOP – ICHS – DELET – Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem 

 

Tema da Pesquisa: Crenças sobre o Uso da Tradução no Ensino de Inglês 

 

 

Roteiro da Entrevista Semi-Estruturada 

 

 

1) Você acha que, como recurso pedagógico, o professor deve usar uma paráfrase, 

dar uma explicação ou oferecer um sinônimo em inglês ao invés de fazer uma 

tradução para o português? Exemplifique. 

 

 

2) Você acha que o uso de gestos, desenhos e expressão facial devem substituir a 

tradução para o português como recurso pedagógico? Exemplifique. 

 

 

3) Você acha que a tradução do inglês para o português deve ser usada como 

recurso pedagógico nas aulas de inglês? Exemplifique. 

 

 

4) Você acha que o professor que utiliza a tradução em suas aulas de inglês 

contribui positivamente/negativamente para o desenvolvimento da aprendizagem 

do aluno? Por quê? Exemplifique. 

 

 

5) Você acha que o uso da tradução deve ser um recurso de aprendizagem 

utilizado pelo aluno nas aulas de inglês? Exemplifique. 

 

 

6) Quando o aluno usa a tradução na aula de inglês, o professor deve 

apoiar/reprimir essa atitude? Exemplifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

94 
 

APÊNDICE C (proposta da narrativa) 

 

UFOP – ICHS – DELET – Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem 

 

Tema da Pesquisa: Crenças sobre o Uso da Tradução no Ensino de Inglês 

 

 

Caro(a) colega, 

 

 Como último instrumento de coleta de dados da minha pesquisa acerca das 

crenças sobre o uso da tradução na aula de inglês, gostaria agora que você redigisse um 

texto considerando suas experiências tanto como aluno(a) quanto como professor(a). 

Mais uma vez, quero registrar meu agradecimento pelo seu empenho em 

colaborar com minha pesquisa. 

Atenciosamente, 

 

Nathércia Barbosa do Espírito Santo 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D (termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Tema da Pesquisa: Crenças sobre o Uso da Tradução no Ensino de Inglês 

Pesquisadora: Nathércia Barbosa do Espírito Santo 

Orientador: Prof. Dr. Sérgio Raimundo Elias da Silva 

Prezado(a) professor(a): 

Você está convidado(a) a participar da pesquisa Crenças sobre o Uso da Tradução 

no Ensino de Inglês. 

1. Natureza da pesquisa: esta pesquisa tem por objetivo geral investigar as crenças de 

professores em formação inicial acerca do uso da tradução como estratégia de 

ensino-aprendizagem de inglês. 

2. Participantes da pesquisa: a população alvo da pesquisa são os professores de língua 

inglesa do Centro de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. 

3. Envolvimento na pesquisa: sua participação na pesquisa ocorrerá através de 

respostas a um questionário, uma entrevista e uma narrativa. Sua colaboração para o 

desenvolvimento desta pesquisa é totalmente voluntária. Você pode escolher não 

responder qualquer uma das perguntas apresentadas no questionário e na entrevista e 

poderá, a qualquer momento, desistir de participar da mesma. Seu anonimato será 

garantindo e as informações que fornecer não serão associadas ao seu nome em 

nenhum documento, relatório e ou artigo que resulte desta pesquisa. Você terá em 

mãos uma cópia deste termo e poderá tirar dúvidas quando necessário juntamente 

com a pesquisadora responsável pelo email natherciabarbosa@yahoo.com.br ou 

pelo celular (31) 9202-3187. 

4. Sobre os instrumentos de coleta de dados: o questionário terá 11 questões (fechadas 

e abertas) e poderá ser respondido por email ou pessoalmente. A entrevista terá um 

roteiro de cerca de 07 perguntas relacionadas ao questionário respondido e terá a 

duração de 20 a 30 minutos. A entrevista será gravada para posterior transcrição. O 

tema da narrativa tem foco na história da sua formação profissional. Os dados 

coletados serão utilizados para fins de análise na dissertação de mestrado a ser 

produzida pela pesquisadora responsável. 

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

possíveis desconfortos gerados durante a pesquisa dizem respeito à adequação do 
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seu tempo para responder ao questionário, à entrevista e redigir a narrativa. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua 

dignidade. 

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente a pesquisadora e o orientador terão conhecimento dos dados 

e seu anonimato será garantido como descrito no item 3. 

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre as 

crenças dos professores de língua inglesa quanto ao uso da tradução em suas aulas, 

de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa 

contribuir para gerar reflexões acerca da validade do uso da tradução no processo de 

ensino-aprendizagem de língua inglesa.  

8. Pagamento: você não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, 

bem como nada será pago por sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo 

de consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste 

estudo. 

___________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

_______________________________________ 

Pesquisadora Nathércia Barbosa do Espírito Santo 

__________________________________________ 

Orientador Prof. Dr. Sérgio Raimundo Elias da Silva 

 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro 

35400-000- Ouro Preto- MG- Brasil 
Fone: (31) 3559-1368 
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ANEXO A – Carta de aprovação do CEP
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ANEXO B – Questionário Catarina 

 

UFOP – ICHS – DELET – Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem 

 

Tema da Pesquisa: Crenças sobre o Uso da Tradução no Ensino de Inglês 

 

 

Caro(a) colega,  

 

Por favor, complete o questionário abaixo a partir de seu perfil pessoal e profissional: 

 

 

1) Sexo:    ______ Masculino    __X__ Feminino 

 

2) Idade: 25 anos 

 

 

3) Qual das habilitações abaixo você está cursando? Marque uma ou mais 

alternativas, se necessário: 
 

______ Licenciatura em Língua Inglesa.                                         

______ Licenciatura em Língua Portuguesa.                                   

______  Bacharelado em Tradução.                               

__X__ Outra(s). Especifique: Bacharelado em Estudos Linguísticos 

 

(Já cursei a Licenciatura em Língua Inglesa, e agora estou fazendo o Bacharelado) 

 

4) Há quanto tempo você trabalha como professor(a) de inglês? 

 

Mais ou menos 3 anos________________________________________ 

 

 

 A partir de agora, comente as afirmativas abaixo, levando em consideração de 

que formas elas se aplicam ao processo de ensino-aprendizagem de inglês. 

 

5) Como recurso pedagógico, o professor deve usar uma paráfrase, dar uma 

explicação ou oferecer um sinônimo em inglês ao invés de fazer uma tradução para 

o português. 

 

Isso é um ideal da Abordagem Comunicativa de Ensino de Línguas, mas não 

necessariamente o professor de inglês é proibido de traduzir uma palavra, por exemplo. 

O método utilizado para explicar o vocabulário que os alunos não entenderam depende 

da turma, dos objetivos do curso, de como cada aluno aprende, etc. Se for necessário, o 

professor deve traduzir, sim. É melhor traduzir e ter certeza que o objetivo da atividade 

foi alcançado do que não traduzir e terminar a aula sem nenhum aluno ter alcançado o 

objetivo estipulado.  
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6) O uso de gestos, desenhos e expressão facial, por exemplo, devem substituir a 

tradução para o português como recurso pedagógico.  

 

Essa questão, para mim, tem a mesma resposta da questão anterior.  

 

7) A tradução do inglês para o português deve ser usada como recurso pedagógico 

nas aulas de inglês.  

 

A tradução pode, sim, ser usada como recurso pedagógico. Minha opinião é que 

qualquer que seja o recurso empregado nas aulas de inglês, se usado de forma 

exagerada, sem objetivo e sem reflexão, pode acabar atrapalhando ao invés de ajudar. 

Acho que o professor deve saber identificar os momentos em que a tradução se faz 

necessária e, então, utilizá-la, do mesmo modo que o professor age (ou deveria agir) 

com os demais recursos pedagógicos da sala de aula.  

 

8) O professor que utiliza a tradução em suas aulas de inglês contribui 

positivamente/negativamente para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno.  

 

Depende do aluno e depende do professor. O professor que pondera a necessidade de 

utilização da tradução durante a aula, certamente fará um uso positivo dela. Porém, o 

professor que não reflete se a tradução é necessária ou não e traduz tudo, o tempo todo, 

pode estar prejudicando o aprendizado de seus alunos, assim como aquele professor que 

nunca traduz ou permite traduções, pode estar prejudicando os alunos da mesma forma. 

 

9) O uso da tradução deve ser um recurso de aprendizagem utilizado pelo aluno 

nas aulas de inglês.  

 

O uso da tradução é um recurso de aprendizagem e deve ser utilizado, sim. Tanto ele é 

um recurso e funciona que, nos usos mais extremos da tradução, já tivemos muitas 

pessoas que aprenderam inglês através do Método Gramática-Tradução. Novamente, o 

uso deve ser ponderado e devemos ter cuidado e refletir sobre a necessidade desse uso. 

Devemos levar em conta que a única oportunidade que o aluno tem de utilizar a LE, 

muitas vezes, é em sala de aula e que se traduzirmos o tempo todo, esse uso se tornará 

ainda mais limitado. Temos que pensar também que o aluno deve estar preparado para 

utilizar a língua com pessoas de outros países, que não falam português e que não 

estarão aptas a traduzir o que eles não tiverem entendido durante uma conversa. 

Portanto, a tradução é um recurso utilizado pelo aluno, mas não deve impedir que  estes 

desenvolvam estratégias para compreender palavras / termos que não entenderam 
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durante uma conversa. Fazer esse balanço entre a tradução necessária e a não necessária 

é tarefa do professor.  

 

10) Quando o aluno usa a tradução na aula de inglês, o professor deve 

apoiar/reprimir essa atitude.  

 

O professor não deve apoiar ou reprimir antes de conhecer as necessidades daquele 

aluno. Alguns alunos precisam de tradução para aprender, principalmente nos níveis 

iniciais, onde a demanda pela tradução de palavras, pela minha experiência, é maior. O 

professor deve incentivar o aluno a utilizar a língua durante a aula, a desenvolver outras 

estratégias além da tradução para aprender coisas novas, etc., mas não acredito que 

reprimir o aluno seja uma atitude positiva. O professor pode explicar para aquele aluno 

por quê não traduzir o tempo todo pode colaborar com seu aprendizado, mas a repressão 

pode desmotivar o aluno. Acho que o uso da tradução durante a aula deve acontecer nos 

momentos certos. Por exemplo, durante uma atividade de speaking o ideal é que o aluno 

não utilize traduções. Ele deve aprender a utilizar outras estratégias para se comunicar. 

Porém, se a tradução é feita durante a leitura de um texto, por exemplo, acredito que não 

vá atrapalhar o desenvolvimento do aluno, pelo contrário, pode até ajudar.  

 

 

 

 

 

Muito obrigada por suas contribuições! 

 

Nathércia Barbosa do Espírito Santo 
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ANEXO C – Transcrição da entrevista – Catarina 

 

Abreviações, convenções e símbolos utilizados para a transcrição dos dados da 

entrevista: 

 

1. P abrevia pesquisadora 

2. C abrevia Catarina 

3. ... indica que houve pausa 

4. (  ) indica que houve explicações ou comentários sobre o contexto 

5. [ indica que houve sobreposição de falas 

 

 

P: (Bom, começando com o seu perfil profissional) você trabalha como professora de 

língua inglesa há quanto tempo? 

C: Contando com a Extensão, há três anos. É... três ou quatro anos porque eu entrei em 

2010.  

P: (Bem, como você sabe, a minha pesquisa é sobre o uso da tradução nas aulas de 

inglês). Então, a minha primeira pergunta é: você acha que, como um recurso 

pedagógico, ao invés de usar a tradução o professor deve usar uma paráfrase ou dar uma 

explicação ou ainda oferecer um sinônimo ao aluno? 

C: Então, isso aí eu acho que vai muito no que eu disse no questionário. É ... o que eu já 

tinha respondido no questionário, eu não acho que seja proibido usar a tradução, eu acho 

que o professor pode usar a tradução. É... mas não só ela e não só os outros recursos 

também, então, por exemplo, você pode dar um sinônimo, fazer uma mímica, fazer um 

desenho. Porque também os alunos têm aprendizagens diferentes, né? Então, por 

exemplo, tem um aluno que você traduzir pode ser que também não ajude tanto, 

entendeu? Mas, eu acho que tem aluno que tem necessidade de tradução. Eu tenho 

alunos que enquanto eles não... não veem o negócio traduzido assim na frente deles... às 

vezes eles até entenderam o que que é, mas eles têm aquela necessidade da confirmação, 

da certeza assim. Então eu acho que a tradução é como qualquer outro recurso. Pra mim, 

assim, cê usar a tradução é a mesma coisa de usar sinônimo, de usar um desenho, de 

usar uma mímica, uma imagem que cê traz. Eu acho que, assim a intenção é a mesma. 

Pelo menos quando eu dou aula a minha intenção é a mesma, quando eu uso a tradução 

ou quando eu uso algum outro recurso. 

P: E aí você acha que esses outros recursos, tipo um sinônimo ou uma explicação em 

inglês, igual os dicionários monolíngues fazem, você acha que esses recursos devem vir 

primeiro? O que o professor deve tentar fazer primeiro, usar a tradução ou tentar algum 

outro desses: explicar ou dar um sinônimo? 

C: Então, eu acho que depende muito do objetivo do curso, da metodologia do curso 

que cê tá dando aula. Por exemplo, a minha prática aqui na Extensão é muito diferente 

da prática que eu tenho na outra escola, o foco é diferente, entendeu? Então, por 

exemplo, aqui na Extensão como é uma Abordagem Comunicativa, não que seja 

proibido traduzir, mas né, como a teoria diz que, né... é pra evitar etc, então primeiro eu 

tento dar um sinônimo, fazer um desenho. Então, assim, a tradução acaba que fica como 

a minha última opção. Se o aluno não conseguiu entender com um desenho, com um 

sinônimo, com uma explicação, com alguma coisa assim, aí eu dou a tradução. Agora, 

por exemplo, na outra escola já é completamente diferente, porque como o meu foco é 

outro, o foco é mais leitura, compreensão textual, né... a gente não trabalha tanto  

habilidades orais, né... é... a abordagem é diferente. Então lá, por exemplo, quando eu 

passo vocabulário pra eles eu já passo a tradução direto, eu nem... nem tento, assim, 
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passar o sinônimo em inglês. Passo uma coisa ou outra, por exemplo, às vezes quando 

eles, é... algum aluno pergunta: “ah, que que é sad?” Aí eu falo: “ah é o contrário de 

happy” sabe? Porque aí é coisa assim que eu sei que eles sabem. Agora quando é uma 

coisa mais complicada eu traduzo. Assim, eu não tenho problema com isso não. Eu acho 

que depende muito da... da perspectiva do curso que cê tá dando, do que o curso foca. 

P: Tá, então vamos falar especificamente de gestos, desenhos e expressão facial do 

professor. Você acha que eles devem ou podem substituir a tradução ou devem ser 

usados juntos com, ou antes da tradução? 

C: Eu não sei se substitui a tradução. Eu acho que pra alguns alunos substitui, pros 

alunos assim... por exemplo, eu... é, como aprendiz, eu sou muito mais auditiva do que 

visual. Então pra mim o professor ficar fazendo deseinho, ficar fazendo mímica, aquilo, 

eu demoro mais tempo pra entender do que se ele falasse a tradução pra mim de uma 

vez, sabe? Eu entendo mais fácil, mas, assim, é porque eu sou assim. Agora, eu acho 

que tem um aluno que às vezes é mais visual, é né... que, né, precisa mais desses 

recursos pode ser que ajude mais do que dar a tradução. Então, assim... eu não sei, eu 

acho bem relativo, assim. Qual que era a pergunta mesmo? (risos)  

P: Se o gesto, o desenho, a expressão facial devem ou podem substituir a tradução. 

C: Ah, tá. Substituir não. Eu não acho não. Ah, eu acho que de novo eu volto no que eu 

falei da pergunta anterior. Eu acho que depende muito do... do objetivo do seu curso, do 

seu público, dos... né... dos alunos que você tem, é... né... Eu já tive turmas que eu 

nunca precisava traduzir nada porque, assim... eles sozinhos, pelo contexto eles 

conseguiam deduzir as coisas. Agora, tem turma que eles... eles precisam mais da 

tradução, assim... Então, eu acho que o professor também tem que saber analisar. E por 

mais que a abordagem diga que tem que ser assim ou tem que ser daquele jeito, eu acho 

que a gente também não é um bando de robô. A gente pensa e a gente deve ser crítico, 

reflexivo, exatamente pra você saber distinguir as situações, a necessidade de cada 

aluno, de cada turma e... né... conseguir pensar por você mesmo também. Se tem uma 

abordagem, tem né um objetivo. Mas, como que aquilo vai ser alcançado acho que 

também faz muita... o professor também influencia muito nisso né, o pensamento do 

professor, a experiência, eu acho também. Eu acho que quando eu comecei a dar aula eu 

tinha muito mais preconceito com esse negócio de tradução, assim, porque eu ficava 

muito... “nossa o método, o método, o método, não é assim, não pode”. Eu acho que 

depois com o tempo cê vai ficando mais flexível com isso e cê vê que não é o fato de 

traduzir uma palavra ou outra que vai fazer com que o aluno não fale inglês, que ele vai 

querer traduzir sempre. Eu acho que principalmente nos níveis iniciais eles têm mais 

dificuldade de conseguir construir um pensamento na língua, então eu acho que o aluno 

precisa mais... E, assim, a gente antes de ser professor já foi aprendiz, né, então a gente 

já teve essa experiência de... às vezes cê ficar perdido no meio da aula... o professor não 

quis traduzir alguma coisa e cê fica o resto da aula boiando porque cê não tá entendendo 

nada que tá acontecendo. Então, eu acho que se é pro aluno aprender, se é daquele jeito 

que ele aprende, cê tem que colaborar pra que aquilo seja alcançado, independente de 

como seja, sabe?  

P: Ok. Bom, pra gente resumir essa parte, então você acredita que a tradução do inglês 

para o português ou o contrário, deve ser usada como um recurso pedagógico nas aulas? 

C: Eu acho que sim. Eu acho assim, do mesmo jeito que os demais recursos também 

não precisam ser usados de forma exagerada, né, cê não precisa ficar que nem um, sei 

lá, um palhaço de circo, fazendo mímica a aula inteira, que também não vai ajudar. A 

tradução também, se você traduzir a aula inteira também não sei até que ponto vai 

ajudar. Sabe, eu acho que isso é, são todos recursos que devem ser dosados, né? Então, 

é... vai da necessidade da turma, é... do professor conseguir enxergar se aquilo... é... 
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aquele tópico que ele tá trabalhando naquele momento foi entendido pelos alunos? Não 

foi? Precisa de mais explicação? Cê acha que uma tradução vai ajudar? É... e aí eu acho 

que entra é... por exemplo, a parte de... pronúncia, por exemplo, às vezes acaba que tem 

muito professor que se enrola, por exemplo, né... aquela parte de entonação, tipo falling, 

rising, muitas vezes aquilo é igual em português. Então assim, por que não cê não fala, 

não traduz aquela frase em português, assim: “como é que cê fala isso em português? É 

assim ó em inglês é a mesma coisa, entendeu?” Então nesse caso a tradução ajuda, sabe, 

porque é uma coisa que as línguas têm em comum. Então assim, eu acho que se é pra 

ajudar o aluno pode ser usado, sabe? Só acho que tudo em exagero é demais. Falar 

sinônimo demais é exagerado, fazer mímica demais é exagerado, tudo também é 

figurinha. Tem gente que não é bom de interpretar figurinha ué... então assim, eu acho 

que as coisas têm que ser dosadas. 

P: Ok. Bom, então você acha que o professor que não vê problema em utilizar a 

tradução nas suas aulas, ele vai contribuir positivamente ou negativamente para a 

aprendizagem do aluno? 

C: Então, se o uso da tradução for uma coisa é... pensada pelo professor. O professor 

refletiu sobre aquilo, ele tem consciência do que ele tá fazendo, eu acho que é uma coisa 

positiva, assim pra aula. Vai ajudar o aluno, vai ajudar o professor também porque é um 

recurso didático a mais que ele tem. Vai facilitar o aprendizado daqueles alunos que 

precisam de tradução. É... isso vai com os outros recursos também, acho que vale a 

mesma coisa. Aqueles recursos que as pessoas acham super comunicativos, dependendo 

do jeito que o professor usa, eles não são nada comunicativos, não ajudam em nada. 

Então, assim, eu acho que com a tradução é a mesma coisa. É... o negócio da tradução 

que eu acho é... é o que eu já falei antes, assim, por exemplo, você traduzir a aula inteira 

não sei se vai ajudar o seu aluno, mas também se não traduzir nada, assim, também não 

sei se aquilo vai ajudar ou vai atrapalhar, sabe, em algum momento. Se aquilo que 

passou, que ficou pra trás se não vai fazer falta depois, né? Que às vezes, né, é uma 

coisa que o professor não percebe no momento da aula, né? Por exemplo, às vezes eu 

dei aula pra um nível ali, fiquei seis meses com aquela turma. Ali eu não percebi... a 

falta que fez eu ter traduzido alguma coisa. Mas aí no nível seguinte aquilo ali vai fazer 

falta, sabe? Porque é... é... ele não sabe, não aprendeu aquilo direito, vai fazer falta 

depois. Então, assim, eu acho que é positivo, se o professor tiver refletindo sobre a 

prática dele. Ele ter a consciência do objetivo da aula dele, do porque que ele tá usando 

aquela tradução, do objetivo da atividade que ele tá fazendo, etc. Que eu acho que 

depende muito do momento da aula essa questão da tradução. É... do momento da aula 

assim, é... por exemplo, se os alunos estão fazendo um speaking, então não sei se você 

inserir uma tradução ali no meio vai ser útil, sabe, se vai ajudar tanto assim. Aí talvez 

acho que seja o momento de você usar outros recursos. Mas... se você tá... é... lendo um 

texto, né? Ou fazendo uma outra atividade e aí se no meio da explicação tem alguma 

coisa ali que eles não entenderam o que que é... o enunciado, alguma coisa assim, eu 

não acho que atrapalha não. Eu acho que é positivo, que ajuda. 

P: Ok. Agora, pensando sob o ponto do vista do aluno, você acha que a tradução é um 

recurso que os alunos usam?  

C: Eu acho que sim. É... tanto dentro da sala de aula quanto fora. Eu acho que às vezes 

mesmo que você não traduza, por exemplo, você levou uma imagem pra explicar sem 

querer traduzir, o aluno tem o dicionário dele. Hoje em dia é dicionário no celular, é 

dicionário de mão, é dicionário em tudo que é lugar. Então assim, o aluno vai lá, abre o 

dicionário dele e olha, sabe? Você não quis traduzir, ele vai lá e olha e provavelmente 

ele vai olhar a tradução porque raramente os alunos compram dicionário monolíngue. A 

maioria dos dicionários é... é... vem a tradução, é dicionário escolar. Então, assim, de 
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um jeito ou de outro... eu acho assim, quando eles fazem tarefa em casa, eu duvido que 

a maioria deles use definição em inglês pra alguma palavra que eles não conhecem, 

sabe? Mesmo porque é mais fácil, é mais rápido, é mais acessível, né? Por exemplo, um 

dicionário monolíngue normalmente é muito mais caro do que um dicionário escolar, 

que é bilíngue, né? Então, assim, são várias questões que influenciam. Eu acho que é... 

às vezes também quando o aluno tá em casa sozinho, eu não sei se ele olhar uma 

definição ou por exemplo... é... uma imagem, se sem a ajuda do professor se ele vai, às 

vezes dependendo do que for ele não dá conta ainda sozinho de entender, né? Que a 

definição... quando cê olha a definição em inglês de uma palavra parte do pressuposto 

que você tem que entender todas as palavras que estão na definição, né? Então por causa 

de uma palavra você tem que saber dez pra ler a definição. E nem sempre ajuda tanto, 

né, dependendo do nível. Nesse caso ele precisaria do apoio da tradução ou se for um 

momento de sala de aula talvez o professor possa ajudar com tradução ou com outro 

recurso. Mas... acho que quando o aluno tá sozinho, é... fazendo exercício em casa ou 

alguma coisa assim, eu acho que a tradução é um recurso que ele tem que assim é mais 

acessível, é mais fácil pra ele compreender, né? Então eu acho que... é o que eles 

acabam usando e não acho que seja ruim não.  

P: E aí quando o aluno usa a tradução durante a aula de inglês, você acha que o 

professor deve apoiar ou reprimir essa atitude dele?  

C: Eu acho que depende do momento da aula, assim, é... e eu acho que depende do 

porquê que ele tá usando aquela tradução. É... por exemplo, tem aluno que às vezes sabe 

como falar aquilo em inglês, né? Assim, ou pelo menos você acha que ele sabe, e, por 

exemplo, quando são coisas mais simples, que eles já veem desde o primeiro nível, né? 

Desde que começa a estudar, por exemplo: “hello, how are you?” E ele chega e fala: 

“oi, tudo bem?” Então, assim, eu acho que não teria necessidade dele estar falando 

aquilo em português. Ou, por exemplo, alguém falou isso com ele em inglês e ele 

responde em português. Não seria exatamente uma tradução, mas, né, é... seria assim 

uma. Não é uma tradução, mas ele tá usando no meio da aula aquilo. Então, isso eu acho 

desnecessário, assim. E... por exemplo, eu, uma coisa que me incomoda muito é quando 

é... um aluno faz uma pergunta e cê tá tentando explicar porque você acha que naquele 

momento não seria necessário usar a tradução e aí o outro que tá do lado fala assim: “é 

isso” e fala em português. Aí assim, você ficou aquele tempo todo pra construir o 

raciocínio do seu aluno e tal e o outro que já tinha entendido fala: “é isso”. Aí aquilo me 

incomoda, sabe? Porque eu acho que foi desnecessário, né? Mas... eu acho que, por 

exemplo, no meio de uma atividade de speaking o aluno precisa usar a tradução, né? Eu 

acho que, assim, é um momento que ele tem de... de construir estratégias para falar o 

que ele não dá conta de outra forma. Então assim, eu acho que o professor teria que 

ajudá-lo a... é... construir estratégia. Por exemplo, cê não sabe como é que fala telefone, 

explica como é que é o telefone, faz um gesto, porque assim, aqui todo mundo fala 

português, então cê traduz todo mundo vai entender o que cê tá falando, mas num 

contexto real de comunicação, não é bem assim que as coisas funcionam normalmente. 

Então, assim, dificilmente cê vai falar com um falante que fala português, então, assim, 

não adianta cê falar pra ele que é telefone, porque ele não vai saber o que que é um 

telefone. Então, assim, eu acho que depende muito do contexto, assim. Agora... é... num 

momento, por exemplo, às vezes no meio de uma explicação gramatical, o aluno não 

entendeu eu acho que não tem problema ele traduzir, falar: “é isso?”, né? Ou um 

vocabulário que às vezes ele tá na dúvida, assim ó: “cê explicou eu entendi isso, é isso? 

É isso mesmo?”, né? Ou, por exemplo, cê pergunta uma palavra e ninguém conseguiu 

responder e a pessoa não consegue explicar de outro jeito, falar a tradução eu não acho 
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que seja problema não. Eu acho que assim tá contribuindo pra aula. Eu só acho que o 

professor tem que saber dosar o momento do uso daquilo, assim.  

P: E aí então, como você acha que tem que ser a atitude do professor ou ele não tem que 

tomar uma atitude? 

C: [É, cê falou o negócio de reprimir, né? Eu acho assim, que não é nem questão de 

reprimir o aluno, mas... é... eu acho que isso aí desde... acho que no primeiro dia de 

curso, o professor tem que explicar o porquê da aula de inglês, o objetivo daquele curso, 

né? Perguntar pro aluno porque que ele tá lá também. Porque às vezes isso faz diferença 

também. O aluno que quer aprender inglês porque ele quer falar, ele quer viajar, ele 

quer... ele precisa, por exemplo, ele trabalha numa multinacional. Ele precisa saber 

inglês pra conversar com outras pessoas. E o aluno que, por exemplo, tá aqui num 

curso, que apesar de ser... é, ter as quatro habilidades, né? O foco nas quatro 

habilidades, tal, às vezes aquele aluno tá aqui porque ele vai fazer uma prova de 

mestrado, ele precisa só leitura técnica. Então, assim, pra ele aquela tradução não vai 

fazer tanta diferença, sabe? Quanto um aluno que quer conversar. Então, assim, ele não 

precisa de, assim, né, pro objetivo que ele tem, ele não precisa dessas estratégias de 

comunicação oral. Por exemplo de saber cada palavra que ele não consegue falar em 

inglês, tal. Mesmo que ele possa usar isso num texto também. É, teoricamente né, pra 

falar ele poderia simplesmente: “ó, não sei como é que é” e traduzir. É... agora eu não 

acho que tenha que punir, eu acho que desde o começo o professor deixar claro... 

porque o professor está lá, o curso, pra que aquele curso. O público-alvo do curso é esse 

e você pode não ser, né, por exemplo, o aluno matriculado lá pode não ser o público 

esperado para aquele curso, né? Mas, ele tá lá e ele tem o direito de aprender do jeito 

dele, mas, assim, questão de às vezes você atrapalha o seu colega, né... é... não atrapalha 

assim de... não sei... mas né, às vezes um colega que aprende diferente dele e aquilo 

acaba interferindo no aprendizado. Então, assim, mas eu não acho que seja reprimir, eu 

acho que os alunos têm que ter a consciência do porquê de tudo isso, sabe? E mesmo 

quando cê fala pra eles assim: “olha, não traduz agora” Por que? Eu acho que o 

professor não é assim: “ah, não traduz, não. Fica quieto”. Eu acho que o professor tem 

que explicar: “olha, eu tô pedindo pra você não traduzir porque nesse momento eu 

quero fazer isso, isso e isso e eu acho que se você traduzir vai atrapalhar”. Mas, não 

acho que seja assim de reprimir o aluno, de ficar toda hora insistindo: “aqui ó, não 

traduz, não traduz”. Porque aquele aluno pode ter necessidade daquilo. Pode ser o jeito 

que ele aprende. Então, assim, se ele aprende daquele jeito, né, ele tem que aprender... 

cê tem que dar ferramenta pra ele aprender do jeito dele. O outro aprende de outro jeito? 

Então cê ajuda o outro a aprender de outro jeito. Eu sei que é complicado em uma sala 

cheia, mas, né, assim... ideologicamente, é isso que a gente, né, tenta fazer.  

P: E, pra finalizar, você gostaria de dizer mais alguma coisa, de fazer algum comentário 

ou de acrescentar alguma coisa? 

C: Ah... não. Eu acho que é isso aí. 

P: Então, muito obrigada pela participação na pesquisa! 
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ANEXO D – Narrativa – Catarina 

 

UFOP – ICHS – DELET – Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem 

 

Tema da Pesquisa: Crenças sobre o Uso da Tradução no Ensino de Inglês 

 

 

Caro(a) colega, 

 

 Como último instrumento de coleta de dados da minha pesquisa acerca das 

crenças sobre o uso da tradução na aula de inglês, gostaria agora que você redigisse um 

texto considerando suas experiências tanto como aluno(a) quanto como professor(a). 

Mais uma vez, quero registrar meu agradecimento pelo seu empenho em 

colaborar com minha pesquisa. 

Atenciosamente, 

 

Nathércia Barbosa do Espírito Santo 

 

 

Minha experiência como aprendiz de inglês começou no Ensino Médio, quando 

eu comecei a ter aulas de inglês que não eram voltadas somente para a gramática da 

língua, mas para a língua como um todo. Não me lembro de como eram as aulas 

exatamente, mas me lembro que a professora utilizava tradução as vezes, para explicar 

algum vocabulário ou partes da gramática. Depois disso só voltei a estudar inglês na 

Universidade. Nesse contexto, as aulas tinham menos tradução – aliás, o uso de 

tradução era bem raro por parte dos professores. 

O que mais me lembro do meu aprendizado de inglês e a relação deste com a 

tradução, vem da época em que eu não estudava inglês “oficialmente”, mas por conta 

própria. Como eu sempre gostei mais de músicas em inglês do que em português, eu 

costumava ler a tradução enquanto ouvia a música em inglês. Isso me ajudou a adquirir 

vocabulário, noção de tempos verbais, collocations, etc. Aos poucos, esse “método” que 

eu desenvolvi para entender as músicas que eu gostava foi me ensinando as diferenças 

entre o inglês e o português e a “lógica” da língua inglesa. Isso me ajudou muito, pois 

depois de alguns anos sem estudar inglês, quando entrei na Universidade consegui 
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passar no exame de proficiência sem ter tido uma educação em língua inglesa formal 

(cursos livres, etc.).  

Como professora, posso dizer que o uso (ou não) da tradução em sala de aula 

sempre se apresentou como um dilema e um tema polêmico. Foram muitas as 

discussões durante a minha formação sobre a importância de não traduzir em sala de 

aula. Os motivos para isso eram diversos e a maior parte deles vinham de críticas ao 

Método Gramática-Tradução e a supervalorização do Método Comunicativo de Ensino 

de Línguas.  

Quando comecei a dar aulas, eu achava que iam me condenar se eu traduzisse 

qualquer coisa, mínima que fosse, pois o curso em que eu trabalhava (e ainda trabalho) 

segue o Ensino Comunicativo de Línguas. Obviamente, não consegui escapar de 

traduzir algumas coisas para os meus alunos quando comecei a dar aulas, mesmo 

achando que aquilo não era certo. Com o passar do tempo, adquiri um pouco de 

experiência como professora e passei a refletir mais sobre minha prática, sobre os 

objetivos do ensino de língua inglesa, sobre os objetivos e interesses dos meus alunos, 

sobre os diferentes estilos de aprendizagem, etc., e, claro, passei a refletir também sobre 

minha própria experiência como constante aprendiz de línguas estrangeiras. A partir da 

reflexão, percebi que eu traduzo quando estou estudando outras línguas e que isso nunca 

me atrapalhou, pelo contrário, me ajudou a aprender e a me tornar uma professora de 

inglês.  

Portanto, após um pouco de “sofrimento” por achar que a Abordagem 

Comunicativa deveria ser seguida à risca, sem adaptações, percebi que não há mal 

algum em traduzir quando dou aulas. Alguns alunos precisam da tradução para 

aprender, para se sentir confiantes, etc. A tradução é uma estratégia de 

ensino/aprendizagem como outra qualquer, e deve ser utilizada assim como qualquer 



 
 

108 
 

outra estratégia: com objetivos claros, com propósito. Assim como a tradução deve ser 

utilizada de forma ponderada pelo professor, as demais estratégias também devem ser 

usadas assim (por demais estratégias, quero dizer mímica, desenhos, figuras, etc.). 

Por fim, acho que foi criado certo preconceito com o uso da tradução em sala de 

aula, porque muitos autores escreveram sobre a importância do Método Comunicativo 

e, ao mesmo, tempo criticaram o uso do Método Gramática-Tradução. Acredito que não 

podemos ser radicais quando adotamos um método de ensino e devemos ser sempre 

críticos-reflexivos acerca de nossa própria prática pedagógica. Além disso, apesar de 

concordar com muitos preceitos da Abordagem Comunicativa, depois de um certo 

tempo em sala de aula, tenho considerado a “Teoria do Caos” (não me lembro o nome 

exato) como a mais adequada para o ensino de línguas estrangeiras: todos os métodos 

são bem vindos e podem ser usados simultaneamente, desde que isso seja pensado de 

forma crítica-reflexiva, levando em consideração os objetivos do curso e dos alunos, as 

necessidades dos alunos, etc. Sendo assim, a tradução é bem vinda, o ensino explícito 

de gramática é bem vindo, a repetição é bem vinda, desde que tudo isso seja adequado 

ao que o professor se propôs a fazer: ajudar o aluno a aprender a ler, ouvir, escrever e 

falar na língua estrangeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109 
 

ANEXO E – Questionário – Luana 

 

UFOP – ICHS – DELET – Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem 

 

Tema da Pesquisa: Crenças sobre o Uso da Tradução no Ensino de Inglês 

 

Caro(a) colega,  

 

Por favor, complete o questionário abaixo a partir de seu perfil pessoal e profissional: 

 

1) Sexo:    ______ Masculino    x Feminino 

 

2) Idade: 23 anos 

 

 

3) Qual das habilitações abaixo você está cursando? Marque uma ou mais 

alternativas, se necessário: 
 

x Licenciatura em Língua Inglesa.                                         

______ Licenciatura em Língua Portuguesa.                                   

______  Bacharelado em Tradução.                               

______ Outra(s). Especifique: _____________________________________________ 

 

 

4) Há quanto tempo você trabalha como professor(a) de inglês? 

 

Aproximadamente um ano e meio. 

 

 A partir de agora, comente as afirmativas abaixo, levando em consideração de 

que formas elas se aplicam ao processo de ensino-aprendizagem de inglês. 

 

5) Como recurso pedagógico, o professor deve usar uma paráfrase, dar uma 

explicação ou oferecer um sinônimo em inglês ao invés de fazer uma tradução para 

o português. 

 

É preferível que o professor auxilie o aluno na construção do significado, seja utilizando 

mímicas ou explicando na língua alvo o significado de determinada palavra. A tradução 

deve ser o último recurso a ser utilizado, mas é um recurso muito válido caso o aluno 

não entenda as tentativas de explicação dadas pelo professor. 

 

6) O uso de gestos, desenhos e expressão facial, por exemplo, devem substituir a 

tradução para o português como recurso pedagógico.  

 

Antes de fazer a tradução o professor pode sim fazer gestos e desenhos no quadro para 

tentar explicar o significado de determinada palavra para o aluno. Como dito 
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anteriormente acredito que a tradução deve ser utilizada após várias tentativas de 

explicação.  

 

7) A tradução do inglês para o português deve ser usada como recurso pedagógico 

nas aulas de inglês.  

 

Muitas vezes é inevitável não recorrer à tradução, pois é muito mais prático dar o 

significado da palavra do que auxiliar o aluno na sua construção. A tradução é um 

recurso pedagógico válido, mas antes de utiliza-la o professor deve tentar dar as devidas 

explicações utilizando a língua alvo. 

 

8) O professor que utiliza a tradução em suas aulas de inglês contribui 

positivamente/negativamente para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno.  

 

Considerando minha realidade como professora de inglês acredito que o uso frequente 

da tradução seja algo negativo para o ensino-aprendizagem, pois os alunos irão se 

acomodar e não terão de fazer o mínimo esforço para construir o significado de uma 

palavra ou expressão que ele não conheça. 

 

9) O uso da tradução deve ser um recurso de aprendizagem utilizado pelo aluno 

nas aulas de inglês.  

 

Muitos alunos necessitam traduzir tudo o que foi dito pela professora para 

comprovarem seu entendimento. Essa é uma técnica utilizada pela grande maioria, mas 

não acredito que haja necessidade de traduzir o tempo todo, pois muitas vezes percebo 

que eles entenderam perfeitamente o que deve ser feito em determinada atividade. 

 

10) Quando o aluno usa a tradução na aula de inglês, o professor deve 

apoiar/reprimir essa atitude.  

 

Muitos alunos gostam de atuar como “tradutores” durante as aulas e vejo isso como 

algo negativo para o aprendizado dos demais colegas. Quando esse hábito se torna 

muito frequente creio que haja necessidade de o professor reprimir tal atitude, pois ela 

acaba interferindo negativamente no processo de ensino-aprendizagem da língua. 

 

Muito obrigada por suas contribuições! 

 

Nathércia Barbosa do Espírito Santo 
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ANEXO F – Transcrição entrevista – Luana 

 

Abreviações, convenções e símbolos utilizados para a transcrição dos dados da 

entrevista: 

 

1. P abrevia pesquisadora 

2. L abrevia Luana 

3. ... indica que houve pausa 

4. (  ) indica que houve explicações ou comentários sobre o contexto 

5. [ indica que houve sobreposição de falas 
 
 

P: (Bom, começando com o seu perfil profissional) você trabalha como professora de 

língua inglesa há quanto tempo? 

L: Eu tive uma experiência no PED em 2010 e permaneci lá dois anos. Logo em 

seguida vim pra Extensão e está completando dois anos que eu estou aqui. Se for somar 

tudo, dá quase quatro anos, né? Mas, no PED era de forma indireta, não era da mesma 

forma que a gente trabalha aqui na Extensão. 

P: Bom, você acha que enquanto um recurso pedagógico, o professor deve usar uma 

paráfrase, dar uma explicação ou oferecer um sinônimo ao aluno ao invés de usar a 

tradução para o português? 

L: Sim. Eu acho que antes de utilizar a tradução a gente tem que tentar outros recursos 

pra fazer com que o aluno entenda... é... com a língua, né, com a língua-alvo que a gente 

tá utilizando. Agora, tem casos que a gente sabe que é extremamente difícil não traduzir 

e às vezes até impossível. Às vezes nem tem um correspondente direto na língua 

também. Aí eu acho que nesses casos é válido sim o uso da tradução. Mas, antes é 

necessário tentar utilizar sinônimos, é... parafrasear, mímica, desenho, qualquer coisa 

que facilite o entendimento.  

P: Tá, e você acha que gestos, desenhos e até a expressão facial do professor podem ou 

devem substituir a tradução para o português? 

L: Sim. Eu acho que sempre que possível devem substituir a tradução. Eu acho melhor 

do que num curso livre, por exemplo, você usar o português todo o tempo. Na sala de 

aula também, assim... vai depender muito do nível da turma, do conhecimento, do 

contato que eles têm com a língua. Porque se for uma turma também que não tem muito 

contato, que o nível de inglês deles não é bom, a gente vai ter que usar a tradução, tanto 

eu quanto eles, mas se puder substituir por gestos e desenhos eu acho que vai facilitar 

mais porque o aluno não vai ficar tão acomodado também. Sempre querendo saber uma 

coisa e pedir que a professora traduza. 

P: E você pode dar um exemplo de situações de sala de aula em que o professor mais 

deveria insistir em usar gestos, desenhos, mímicas, ao invés da tradução direta para o 

português?  

L: Por exemplo, trabalhando os adjetivos “I’m happy” aí ele não precisa falar que happy 

é feliz. Ele pode fazer uma expressão que demonstre felicidade e aí falar “um exemplo: 

I’m happy now”. Dá pra explicar pros alunos desse jeito, mas tem outros adjetivos que 

não vai ter como explicar com expressões faciais ou desenhos. Aí vai ser mais difícil.  

P: Entendi. Então você acha que o uso da tradução pode estar mais relacionado ao 

vocabulário ou você usaria a tradução para explicar gramática, por exemplo? 

L: Ah, em determinados casos eu já utilizei a tradução, principalmente quando eu 

trabalho com o present perfect, que é mais complexo, é uma parte mais complicada... 

é... aí eu mesclo, uso um pouco de inglês e um pouco de português. Às vezes eu tô 
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explicando tudo em inglês e tô vendo que tá todo mundo com aquela cara de não tô 

entendendo nada. Aí eu vou e explico em português e vou mesclando as duas línguas.  

P: Falando especificamente da tradução do português para o inglês ou vice-versa, em 

que momentos você acha que ela deve ser utilizada e em que momentos ela não deve ser 

utilizada durante as aulas? 

L: Eu acho que antes de utilizar a tradução direta a gente pode utilizar desses outros 

meios que a gente já falou: sinônimos, desenhos, expressões... é... e aí se de tudo mesmo 

o aluno não conseguir entender aí eu acho que é válido utilizar a tradução. Às vezes é 

uma coisa que é importante pra ele entender o contexto que tá sendo dito naquele 

momento, seja numa atividade, num texto. Às vezes é necessário, ele precisa daquela 

palavra.  

P: Então você acha que a tradução direta do português para o inglês ou vice-versa deve 

ser feita como um último recurso? 

L: É isso, no último caso.  

P: Bom, e você acha que o professor que utiliza a tradução direta contribui 

positivamente ou negativamente para o aprendizado do aluno? 

L: Então, é... com certeza é uma crença, mas eu acho que contribui negativamente, mas 

é igual eu falo, depende de vários fatores também, depende da turma. Igual uma vez que 

eu fiz estágio, as professoras geralmente colocam a frase em inglês e na frente o 

correspondente em português. Bom, muitos alunos falam que só vão aprender se for 

desse jeito, eles acreditam nisso. Eu não acho que seja assim, eu acho que muitas coisas 

eles poderiam entender sem precisar da tradução ou talvez com uma explicação mais 

detalhada, mas muitas palavras eles já conhecem, mas eles acreditam que precisam da 

tradução. Eu já acho que não, que não... que a professora não deveria utilizar esse 

recurso, entendeu? Fazer com que o aluno compreendesse de outro jeito e não colocar 

logo em seguida, sem tentar outras coisas, já dar a tradução pra ele. 

P: Então você acha que dessa forma o uso da tradução vai contribuir negativamente? 

L: Sim. Porque o aluno não vai ter nenhum esforço pra pensar, pra raciocinar aquela 

sentença, pra observar mesmo como ela está estruturada. 

P: E você acha que existe alguma situação em que o uso da tradução pelo professor 

pode ser positivo para o aluno? Fique à vontade para pensar em um exemplo. 

L: É... eu acho que sim, algumas vezes. Por exemplo, quando eu falei da gramática do 

present perfect, que é mais complicado... é, eu acho que dessa forma a tradução atua 

como algo positivo, porque senão o aluno vai acabar confundindo com o passado, ele 

vai querer traduzir ao pé da letra e não é isso que é pra fazer porque em português não 

vai fazer sentido e ele vai ficar se perguntando porque daquilo. Então nesse momento eu 

acho que, dependendo da gramática, de algumas especificidades da língua mesmo... é... 

a tradução age de uma forma positiva. Não tem só aspectos negativos, tem o lado 

positivo também. 

P: Você poderia falar mais um pouco sobre esse lado positivo da tradução ou talvez dar 

algum exemplo de como você acha que seria positivo para o aluno? 

L: Eu acho que é pra ele compreender melhor mesmo, ele entender do que aquilo se 

trata. Explicando na língua materna vai ficar muito mais fácil pra ele. Principalmente 

quando a gente trata de assuntos complicados... é, tempos verbais que a gente não tem 

em português, aí é mais complicado ainda porque a gente não pode nem fazer uma 

correspondência pro português porque não tem. Então eu acho que utilizar só a língua-

alvo não vai ser algo positivo.  

P: Mudando o foco para o aluno, você acha que o uso da tradução deve ser um recurso 

de aprendizagem utilizado por ele? 

L: Sim, ele traduzir tudo? 
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P: Ele utilizar a tradução, sendo para traduzir tudo ou só algumas coisas. O que você 

acha sobre isso? 

L: É... eu tenho alunos que traduzem, traduzem não a sentença toda, mas traduzem 

aquelas palavras que eles não conhecem, durante a aula ficam consultando o dicionário 

e tal, o que de certa forma eu até acho algo positivo também porque ele tá demonstrando 

interesse de saber o que significa aquilo já que ele tem dúvida. E tem outros alunos que 

já acham que têm que traduzir a sentença inteira porque senão não vão entender nada. 

Mesmo sabendo que I é eu sempre tem lá que escrever a sentença toda, não apenas as 

palavras que eles não sabem. Bom, eu não sei se isso é algo positivo ou negativo até 

porque quando eu estudava inglês também eu costumava traduzir algumas coisas, as 

palavras que eu não sabia, mas eu nunca utilizei esse recurso de traduzir a sentença 

toda, assim exceto se fosse uma expressão e tivesse um significado... em inglês era uma 

coisa e em português era outra diferente aí eu escrevia o que aquilo ia ser em português, 

o que correspondia. Mas pros alunos eu acho que pode contribuir de forma positiva, 

porque se esse é o jeito que ele encontrou de facilitar o aprendizado dele, é válido 

também.  

P: Então você acha que a tradução é um recurso que os alunos usam? 

L: Sim, os alunos utilizam bastante.  

P: E nas suas aulas você percebe algum momento em que eles usam mais ou usam 

menos a tradução? 

L: Ah... quando tem atividades orais, por exemplo, e aí tem essas perguntas que o livro 

propõe pra eles perguntarem pros colegas e às vezes tem uma ou outra palavra que eles 

não entendem, aí nessa hora ou eles perguntam ou consultam o dicionário e já escrevem 

a tradução. Às vezes com atividade que trabalha vocabulário também. Às vezes eu tô 

explicando lá pra eles, explico até em inglês mesmo, eles entendem e escrevem aquele 

significado lá em português. 

P: E aí você acha que quando o aluno utiliza a tradução durante a aula de inglês o 

professor deve apoiar ou reprimir essa atitude? 

L: Eu acho que sempre que possível deve reprimir porque, igual eu falei, a tradução 

deve ser utilizada como último recurso mesmo, mas tem muitos alunos que agem como 

tradutores na sala. Às vezes você tá tentando explicar pra um aluno o que que é e o 

aluno que já sabe fala: “é isso”. Aquilo interrompe o seu raciocínio, interrompe o 

raciocínio do colega também e isso me incomoda, incomoda bastante. Esse tipo de 

aluno que tem que traduzir todo o tempo, traduzir tudo o que você fala. Ou então você 

fez uma pergunta pra ele em inglês, ele vai... pensa, aí ele traduz sua pergunta e fala: “é 

isso?” Tipo, ele entendeu, então não teria necessidade dele confirmar se é isso. Até 

porque se ele me desse uma resposta em inglês que não fosse o que eu perguntei eu iria 

elaborar a pergunta de outra forma. 

P: Então o que te incomoda nesses casos é o aluno traduzir pra turma? 

L: Isso. Quando ele traduz e fala pra todo mundo. 

P: De que forma você acha que o professor deve então reprimir essa atitude? O que 

você acha que pode ser feito? 

L: É, essa parte de reprimir é sempre muito complicada, né? Às vezes com adolescente 

é mais fácil você falar: “não, espera aí, o seu colega tem que pensar, raciocinar”... é... 

com adulto eu acho que já é mais difícil, porque também você não vai lá cortar a pessoa 

na hora que ela tá falando e dar uma resposta que não seja, assim, educada pra ela, né? 

Aí eu acho que nesses casos se isso se tornar um hábito muito frequente, aí sim é o caso 

de você chamar o aluno pra conversar mesmo e falar: “tá, que bom que ele entendeu, 

mas tem colegas que demoram mais pra... pra construir aquele significado, que não é 

bom ele ficar traduzindo porque ele tá atrapalhando o desempenho do outro”. 
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P: Então você acha que o professor deve intervir no sentido de conscientizar o aluno? 

L: Sim, no sentido de conscientizá-lo que isso vai atrapalhar o outro. 

P: E tem algum caso ou algum exemplo em que você acha que o professor deva apoiar 

o aluno quando ele utiliza a tradução ou não? 

L: Eu acho que sim. Às vezes a gente tenta de todas as formas explicar pro aluno, ele 

não tá entendendo de jeito nenhum, aí acho que o colega também já fica ansioso de falar 

assim: “ah, como assim que você não tá entendendo?” Ele vai e fala pro outro. Acho 

que isso até facilita também... é... às vezes ajuda porque senão a gente acaba perdendo 

muito, muito tempo tentando explicar o que que é uma coisa. Às vezes é muito simples 

e se o colega falar já resolve. Mas, eu acho que isso não pode ser um hábito frequente 

porque ele vai acostumar: “ah, sempre que eu não sei, o meu colega do lado vai saber e 

eu vou perguntar”.  

P: Enfim, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar ou acrescentar? 

L: Não, eu acho que tá ok. Tá bem parecido com o que eu coloquei no questionário. 

P: Bom, então, muito obrigada por participar da pesquisa! 
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ANEXO G – Narrativa – Luana 

 

UFOP – ICHS – DELET – Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem 

 

Tema da Pesquisa: Crenças sobre o Uso da Tradução no Ensino de Inglês 

 

 

Caro(a) colega, 

 

 Como último instrumento de coleta de dados da minha pesquisa acerca das 

crenças sobre o uso da tradução na aula de inglês, gostaria agora que você redigisse um 

texto considerando suas experiências tanto como aluno(a) quanto como professor(a). 

Mais uma vez, quero registrar meu agradecimento pelo seu empenho em 

colaborar com minha pesquisa. 

Atenciosamente, 

 

Nathércia Barbosa do Espírito Santo 

  

 

Minha experiência com o uso da tradução enquanto aluna, tanto na escola 

regular quanto no cursinho livre, foi bastante limitada pelo o que eu me lembro. Na 

escola regular, a  professora não costumava pedir que traduzíssemos textos ou pequenas 

sentenças. Lembro-me que quando surgia alguma dúvida sobre vocabulário, por 

exemplo, ela sempre nos dizia a palavra equivalente em português sem que 

precisássemos fazer qualquer esforço. O uso de dicionários na sala de aula não era 

muito frequente, embora a grande maioria dos alunos os tivessem. Foram raros os 

momentos em que ela pedia que consultássemos o dicionário quando surgia alguma 

dúvida. O recurso da tradução simultânea era o mais utilizado e muitas vezes os 

significados não faziam muito sentido. 

Já minha experiência enquanto professora tem sido diferente. Utilizo a tradução 

como último recurso, pois antes de traduzir alguma palavra ou expressão tento fazer 

com que os alunos entendam os significados fazendo o uso de mímicas, desenhos, 

expressões faciais, sinônimos e quando possível mostro objetos para exemplificar 

melhor. Em alguns momentos é praticamente impossível não usar a tradução, pois 

mesmo utilizando todos os recursos citados muitos alunos não conseguem entender. 

Nesse caso utilizo a tradução e às vezes nem é necessário que eu traduza, pois os alunos 

que entenderam se encarregam de traduzir para os demais. Confesso que os alunos 

“tradutores” me atrapalham em alguns momentos, principalmente quando o hábito de 

traduzir tudo a todo o momento se torna algo frequente. Tal atitude faz com os demais 

alunos se acomodem e não façam o mínimo esforço para entenderem o que está sendo 
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explicado, pois sabem que o colega irá traduzir para sua língua materna. Meu esforço 

também acaba sendo em vão, pois me esforço para criar mil e uma estratégias para 

evitar o uso da tradução, quando de repente, sem o menor esforço o significado de 

determinada palavra é dado pelo colega. 

Não sou contra o uso da tradução em aulas de LE, mas acredito que esse deve 

ser o último recurso utilizado pelo professor. Às vezes me pergunto como eu agiria em 

uma sala de aula heterogênea onde os alunos não falassem português. Nesse caso eu não 

poderia fazer o uso da tradução nem nos momentos mais difíceis. Eu teria que utilizar 

todas as estratégias possíveis, para que os alunos entendessem, antes de pedir que eles 

recorressem ao dicionário. Por isso mesmo ensinando alunos que possuem o português 

como língua materna, considero importante que eles próprios construam os significados, 

antes que eu necessite fazer o uso da tradução.  
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ANEXO H – Questionário – Beatriz 

 

UFOP – ICHS – DELET – Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem 

 

Tema da Pesquisa: Crenças sobre o Uso da Tradução no Ensino de Inglês 

 

Caro(a) colega,  

 

Por favor, complete o questionário abaixo a partir de seu perfil pessoal e profissional: 

 

1) Sexo:    ______ Masculino    X Feminino 

 

2) Idade: 23 anos 

 

 

3) Qual das habilitações abaixo você está cursando? Marque uma ou mais 

alternativas, se necessário: 
 

__X____ Licenciatura em Língua Inglesa.                                         

______ Licenciatura em Língua Portuguesa.                                   

___X___  Bacharelado em Tradução.                               

______ Outra(s). Especifique: _____________________________________________ 

 

 

4) Há quanto tempo você trabalha como professor(a) de inglês? 

 

Desde 2011. 

 

 

 A partir de agora, comente as afirmativas abaixo, levando em consideração de 

que formas elas se aplicam ao processo de ensino-aprendizagem de inglês. 

 

5) Como recurso pedagógico, o professor deve usar uma paráfrase, dar uma 

explicação ou oferecer um sinônimo em inglês ao invés de fazer uma tradução para 

o português. 

 

É interessante ao aluno que ele conheça novos vocábulos usando a língua alvo, mas isso 

não impede o professor de numa segunda ocasião usar a tradução para ajudar o aluno no 

entendimento. Pensar na língua-alvo ajuda na aquisição da fluência, creio eu. 

 

 

6) O uso de gestos, desenhos e expressão facial, por exemplo, devem substituir a 

tradução para o português como recurso pedagógico.  

 

Não devem substituir. Devem vir primeiro. Após todas as tentativas: falar na língua 

alvo, desenhar, gesticular, e outros recursos, pode-se fazer o uso da tradução sem 

maiores danos ao desenvolvimento dos alunos. 
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7) A tradução do inglês para o português deve ser usada como recurso pedagógico 

nas aulas de inglês.  

 

A tradução é um recurso como outros já citados, a partir do momento que um aluno não 

entendeu depois de várias tentativas - que quase deixam o professor louco, pois temos 

que ser criativos em um tempo muito curto, pensar no que o aluno vive, o que é mais 

próximo dele... – o que o professor fará? Ajudará o aluno a entender o vocábulo a partir 

de seu conhecimento de língua materna.  

 

8) O professor que utiliza a tradução em suas aulas de inglês contribui 

positivamente/negativamente para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno.  

 

Positivamente. Toda tentativa tem uma ponta de lado positivo, mesmo as que falharem. 

A tradução ajuda os alunos, sim, mas para propósitos de fluência, acredito, é necessário 

que se explore o pensamento na língua.  Este pensamento só pode ser feito a partir do 

conhecimento de todas as estruturas que serão usadas. E nada impede o professor de 

usar a língua materna de seus alunos como ponte. 

 

9) O uso da tradução deve ser um recurso de aprendizagem utilizado pelo aluno 

nas aulas de inglês.  

 

Se o aluno precisar de tal recurso, sim. Mas não vejo porque não tentar falar inglês a 

aula toda se o aluno consegue produzir. O que conta é como o aluno se sente mais a 

vontade, como ele prefere estudar, como fica melhor para ele.  

 

10) Quando o aluno usa a tradução na aula de inglês, o professor deve 

apoiar/reprimir essa atitude.  

 

Depende, se outros alunos preferem não recorrer à tradução, creio que o uso da tradução 

deve ser pessoal. Pois, a abordagem comunicativa não utiliza traduções, e hoje em dia, é 

a mais comum em salas de aula. Um comportamento tradutório corriqueiro pode 

atrapalhar o andamento da aula. 

 

 

 

 

 

Muito obrigada por suas contribuições! 

 

Nathércia Barbosa do Espírito Santo 
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ANEXO I – Transcrição entrevista – Beatriz 

 

Abreviações, convenções e símbolos utilizados para a transcrição dos dados da 

entrevista: 

 

1. P abrevia pesquisadora 

2. B abrevia Beatriz 

3. ... indica que houve pausa 

4. (  ) indica que houve explicações ou comentários sobre o contexto 

 

 

P: (Bom, começando com o seu perfil profissional) você trabalha como professora de 

língua inglesa há quanto tempo? 

B: Desde 2011. 

P: Bom, a primeira pergunta é: você acha que enquanto um recurso pedagógico o 

professor deve usar uma paráfrase ou dar uma explicação ou então oferecer um 

sinônimo ao aluno ao invés de usar a tradução? 

B: É... eu acho assim... a primeira coisa que eu acho que deve ser feita é usar todos os 

elementos que cê puder na língua-alvo, porque daí cê vai conseguir... é... estimular a... a 

produção na língua, né, do aluno. Se de qualquer forma ele não conseguir entender, ele 

não conseguir... é... perceber o uso de certo vocábulo ou alguma coisa... é... a gente 

pode sempre recorrer à tradução, né, que é onde ele vai ter a base porque se ele não 

soube construir o significado na língua que ele tá aprendendo, ele pode saber na língua 

dele. 

P: Tá, e aí o que você acha de usar, por exemplo, uma explicação? Vou dar um 

exemplo: imagine que um aluno pergunta o que que é tropeçar. O que você acha de usar 

uma explicação? Você usaria ou não a língua-alvo pra explicar aquilo dali, o que você 

acha sobre esse recurso? 

B: Então, eu tentaria explicar, mas eu tentaria fazendo. Eu tentaria um tropeço ali na 

frente dele pra ele ver, né? Como que seria... é... como que eu falaria isso. O ato 

acontecendo e como que eu falaria, né? Eu acho que seria mais fácil ele fazer uma 

simulação assim. 

P: Então você usaria junto com a explicação um gesto?  

B: Exatamente. Junto com a explicação um gesto.  

P: Entendi. E em que momento você acha que o professor pode usar esse recurso ou que 

ele deve usar. Por exemplo, de explicar ou de usar um gesto ao invés de traduzir?  

B: Olha eu acho que, primeiramente, né, ele deve usar isso quando ele já tiver falado o 

vocábulo, né, por exemplo, é um texto que eles estão lendo e ele acabou de ler uma 

palavra e o aluno perguntou: “ah, que que é isso?” Então ele vai lá e explica, tenta fazer 

de tudo para o aluno entender. Se ele não conseguiu, último caso que eu usaria, 

particularmente, seria a tradução. Porque... é... é bom tentar estimular o cérebro do 

aluno na língua-alvo. 

P: Tá, então você acredita que a tradução seria um último recurso que o professor deve 

usar? 

B: É, um último recurso. Não que seja um recurso ruim, não que seja ruim, não que seja 

errado ou qualquer coisa, mas primeiro a gente tem que... eu acho que a gente tem que 

como professor tentar estimular o aluno a usar a língua que ele tá aprendendo, né? 

Porque, senão ele vai ficar viciado no português. 

P: Tá, e você acredita que, por exemplo, desenhar no quadro ou tentar usar a expressão 

facial também sejam recursos válidos? 
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B: Eu acho que sim, porque... é... quanto mais o aluno ver aquele significado em uso é 

melhor pra ele assimilar, né, igual eu falei... porque quando ele vê o desenho ou quando 

ele vê a careta ou o sorriso ou o tropeço ele consegue assimilar com o que acontece na 

experiência de vida dele. Então ele consegue assimilar, às vezes, no sentimento ou 

alguma coisa e o significado.  

P: E aí então você acha que esses gestos ou desenhos, esses outros recursos poderiam 

substituir a tradução? 

B: Acho que sim. Se o aluno conseguir entender até o ponto de você fazer todos esses 

esquemas: desenhar... é... fazer gestos... é... se ele conseguir entender eu acho que 

substitui a tradução muito bem. Mas a partir do momento que ele não conseguiu 

entender no gesto ou na explicação ou no desenho, eu acho que o recurso mais indicado 

seria a tradução. 

P: E você pode me dar um exemplo de em que momento da aula você usaria esses 

gestos ou uma explicação? Em que momento da aula isso seria mais proveitoso, 

entende? Pra ensinar o que, por exemplo, pra ensinar gramática, pra ensinar 

vocabulário? 

B: Eu acho mais difícil ensinar gramática com gesto, né? Se for um verbo é fácil, né, dá 

pra fazer mais ligações. Mas se for, por exemplo, uma palavra... é... muito solta... às 

vezes, por exemplo, have como auxiliar é mais difícil de explicar com gesto e com 

desenho. É quase impossível, né, desenhar alguma coisa assim. Então eu acho que nesse 

caso, né... não tem tradução, né, o have como auxiliar não tem tradução certa pro 

português. Então eu acho que nesse caso uma explicação mais... é... tomando mais 

tempo seria melhor pro aluno entender. Inclusive explicando que não tem tradução pra 

ele não tentar fazer de tudo, às vezes ele traduz o verbo have como ter, então vai dar 

errado na hora que ele pensar, então é bom ter uma explicação maior. 

P: E aí essa explicação, você acha que deve ser feita em português ou em inglês? 

B: Olha, eu gosto de fazer em inglês, mas geralmente, com turmas introdutórias ou às 

vezes o aluno não consegue muito pegar o... a... explicação, eu acho que seria 

proveitoso fazer em inglês e em português pra dar uma reaproveitada. 

P: Vamos voltar à questão da tradução: imagine que o aluno te pergunte alguma coisa e 

aí o que você acha do uso da tradução, ela pode ou ela deve ser usada como um recurso 

durante as aulas? 

B: Ela é um recurso, né, porque se a gente não usa a tradução dentro da sala de aula, 

quando o aluno chega em casa ele vai traduzir, né, quando ele tiver fazendo o exercício 

ele vai traduzir. Então se ele tá ali na sala de aula e se ele te pergunta alguma coisa: “ah, 

como é que fala isso em português?” cê tem que responder, cê não pode falar com ele: 

“ah, não, eu não vou falar não, vou explicar de novo em inglês”. Vai ficar um branco na 

cabeça dele e é bom fazer pontes entre as duas línguas, até pra que ele entenda que a 

cultura não é tão longe. Então a tradução também é uma coisa boa, não é um recurso 

ruim, é um bom recurso.  

P: É, você acha que o professor que utiliza a tradução nas aulas ele vai contribuir 

positivamente ou negativamente para o aprendizado do aluno? 

B: Olha, se o professor usar só a tradução ele pode tá prejudicando um pouco nessa 

parte de... é... fazer uma evolução no aprendizado, porque o aluno pode perder um 

pouco o sentido... se algum dia alguém pedir pra ele explicar em inglês a palavra ele não 

vai saber como que explica uma palavra, ele vai tentar de todas as formas, mas não vai 

lembrar como o professor fazia, então ele não vai saber. Vai perder um pouco desse 

sentido de aula de inglês usando só a tradução, mas a tradução... é... usar a tradução pra 

casos de vocábulos... é... vocabulário ou alguma coisa de gramática... é... eu acho que 

não é errado.  
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P: E você acha que tem algum outro recurso que poderia substituir a tradução e que 

poderia surtir o mesmo efeito? 

B: Olha, é que nem esse caso dos gestos, dos desenhos. Esses recursos todos são bons 

recursos pra substituir a tradução. Eu acho que eles substituem a tradução bem. E, mas 

depende do caso do aluno, né, cada aluno é um caso diferente. Tem gente que aprende 

conversando, tem gente que aprende escutando, tem gente que aprende só escrevendo. 

Então depende do aluno, se o aluno escrever muito e gostar de aprender escrevendo ele 

vai querer tradução o tempo todo. Então se o aluno quiser a tradução o tempo todo a 

gente tem que dar isso pra ele. A gente não pode privá-lo de aprender do jeito dele, né? 

P: Bom, você disse anteriormente que em alguns momentos o uso da tradução pode ser 

negativo, pode comprometer o aluno. Quais são esses casos? 

B: Por exemplo, quando... é... alguém fala no áudio my cellphone number is, e fala o 

número, aí o menino vira e fala: “ah, professora, aqui é o meu número de celular é, não 

é?” Aí é, mas já tá na cabeça dele que é, ele não precisa fazer a tradução. O professor 

não precisa explicar traduzindo. Porque isso é uma coisa que já é fácil, já tá... é... 

internalizada. Certas estruturas já estão internalizadas, então eu acho que dá certo se for 

só uma explicação. Apontar pro celular, falar: “my cellphone number is” e falar o 

número, às vezes, sabe? Perguntar pra ele, ao invés dele pedir a tradução, perguntar pra 

ele qual que é o número dele pra ver se ele responde. 

P: Então você acha que nesses casos o professor estaria contribuindo negativamente 

para o aprendizado do aluno? 

B: Eu acho que sim. 

P: Ok. E positivamente então seria... 

B: Em alguns casos, por exemplo... é... pra explicar almost eu tive... eu já tive um pouco 

de dificuldade, né, porque não dá pra desenhar almost, não dá pra encenar almost, 

então... é... mas eu não cheguei a traduzir, os meninos chegaram a entender nos meus 

exemplos. Então... é... se eles continuassem sem entender eu traduziria para quase, 

falaria com eles que é um equivalente e... e recorreria à tradução. Mas eles chegaram no 

entendimento, então não foi preciso. 

P: Ok. Bom, vamos agora tentar pensar no aluno. Você acha que a tradução é um 

recurso de aprendizagem utilizado pelo aluno? 

B: Eu acho que sim, até porque todo aluno quando começa um curso de inglês ele já 

compra um dicionário, né? É automático, ele compra o livro e o dicionário. Ou então ele 

já tem um dicionário ou ele pega com alguém. Nem à internet, assim, eu acho que eles 

recorrem muito. Eu acho que eles vão mais pro dicionário mesmo. E... eu acho que o 

aluno faz muita tradução. Até mesmo quando o professor não tá fazendo a tradução eu 

acho que o aluno tá fazendo a tradução, sabe? O professor vira de costas ele conversa 

com o outro aluno falando: “ah, é isso!” e dá a resposta em português. Então eu acho 

que o aluno precisa do português, em certos momentos, mas eu acho que esses 

momentos podem ser fora da sala de aula. Por exemplo, o professor pode dar uma ajuda 

em português quando for... é... quando for preciso, mas eu acho que quando ele tá em 

casa, pra criar a autonomia dele, ele pode pensar mais em português do que em inglês 

no caso. 

P: E o que você acha daquele tipo de aluno que usa a tradução o tempo todo durante a 

aula? 

B: Eu acho um pouco prejudicial porque... é... pode ser que ele aprenda só alguns... é... 

alguns significados perdidos de algumas palavras e não consiga construir um diálogo... 

é... amarrado, sabe? É... é... fazer sentido na frase porque, às vezes, ele não vai 

conseguir trabalhar e pode ser que quando ele fale alguma coisa em inglês, ele esteja, na 

verdade, traduzindo do português e talvez ele faça algum erro, né, por causa dessa 
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tradução, porque, às vezes, em inglês não vai ter uma palavra ou o português não tem 

uma palavra e ele não sabe e inventa uma outra em inglês. Então eu acho que a tradução 

pode ser um pouco perigosa na hora de produzir, na hora de mostrar a produção na 

língua-alvo.  

P: Tá, e o que você acha que o professor deve fazer ou ele não deve fazer nada quando 

o aluno usa a tradução? Você acha que ele deve reprimir, apoiar ou não tomar atitude 

alguma? 

B: Eu acho que ele não deve reprimir porque quando cê reprime um aluno cê acaba que 

poda ele, né, ele pode perder alguns interesses, pode ficar desmotivado. Então eu acho 

assim que você pode conversar com ele, falar porque que ele tá usando, se ele precisa 

muito da tradução e aí cê pode explicar até pra turma toda que a tradução não é uma 

coisa certa, como é que funciona a tradução do inglês pro português, que algumas coisas 

não são iguais, não têm equivalentes... é... e que a tradução nunca vai ser uma coisa 

verdadeira, nunca vai ser uma... uma... uma frase idêntica na mesma língua, porque são 

coisas diferentes, né? O funcionamento é diferente das línguas, então... é... é difícil 

traduzir. Então, explicar pra eles o que que significa tradução eu acho que já é um 

passo, sabe? Não podar, não... não reprimir. Apoiar quando for um caso assim que você 

perceber que o aluno precisa. Se você ver que o aluno consegue desenvolver na língua-

alvo, deixa ele sem a tradução, sabe? Pra ele... pra ele ver que ele consegue conversar 

com ele mesmo em inglês, que isso é interessante, é legal quando eles percebem isso.  

P: Então você acha que o professor deve intervir dessa forma, conscientizando o aluno? 

B: Não intervir, porque eu acho assim que se atrapalhar a aula pode intervir. Mas, se for 

uma coisa... é que não atrapalhe, que seja do aluno, ele pode só dar uma explicação pro 

aluno ou então... é... ou então se não atrapalhar a aula não precisa nem tocar no assunto, 

né? Acho que não vale a pena tocar no assunto do nada. 

P: Bom, então você acha que se o aluno fizer uso da tradução em alguns momentos da 

aula o professor deve intervir de alguma forma. Em que momentos você tomaria alguma 

atitude ou em que momentos você acha que não deveria tomar, frente a esse 

comportamento de o aluno usar a tradução? 

B: Olha, quando o aluno sabe é... mais do que os outros, por exemplo, aí o professor tá 

dando uma matéria, o professor vai e fala (usando o caso de novo): “what’s your phone 

number?” Daí os outros alunos ficam fazendo aquela cara de dúvida, daí o aluno vira e 

fala: “ah, ela tá falando do número do celular dela”, acho que pode intervir porque ele tá 

falando pros outros e é como se... não é questão de autoridade, porque eu acho que o 

professor e o aluno eles têm que interagir de qualquer forma dentro da sala e qualquer 

forma é válida. Mas, é uma questão de se o professor não traduziu é porque tem um 

motivo, né? Então se o aluno tá traduzindo, qual que é o motivo dele de estar 

traduzindo? Se for uma dúvida dele eu acho que ele não pode ficar compartilhando o 

tempo todo com a sala porque não é uma dúvida dos outros. Não é uma dúvida dos 

outros. Então eu acho que o professor só pode intervir se... o professor deve fazer essas 

intervenções nessas horas, quando atrapalha a aula, quando atrapalha o ritmo do 

professor e o ritmo da turma. Mas, eu acho que ele deve deixar o aluno, por exemplo 

quando for uma... nesse caso do almost: “ai professora, que que é almost?” Aí cê vai lá 

dá o exemplo todo, faz um monte de coisa, o aluno não entende, aí um outro aluno vai e 

fala: “ah, almost é quase” Aí cê vira e fala: “isso, é quase”. Cê não vai negar, que não é 

mentira, né, então acho que cê pode sim... é... dar uma força pra ele nessas horas. 

P: Bom, no seu questionário você disse que um comportamento tradutório corriqueiro 

pode atrapalhar o andamento da aula. Esse comportamento tradutório corriqueiro seria 

de quem: do professor ou do aluno? 
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B: Do aluno nesse caso. Porque se o professor, igual eu falei, se o professor traduz ou 

não ele tem os motivos dele, sabe? Deve ser por causa da turma ou então por causa de 

alguma matéria, enfim. Mas, se o aluno traduz toda a aula do professor, o professor 

acaba se sentindo incomodado. É como se tivesse uma caixa de som dando retorno toda 

hora na cabeça do professor. Então o professor perde toda hora o que que ele estava 

falando, o que que ele estava fazendo, o que que ele ia fazer. Então eu acho que isso 

atrapalha um pouco na aula. 

P: Entendi. Então você acha que esse comportamento tradutório corriqueiro que 

atrapalha viria mais da parte do aluno? 

B: Do aluno. Exatamente. 

P: Bom, você fala aqui também no questionário nessa mesma parte que a abordagem 

comunicativa não utiliza a tradução e que atualmente é a mais comum em sala de aula. 

Retomando esse ponto, você utiliza qual metodologia de ensino? 

B: Utilizo a comunicativa. A abordagem comunicativa.  

P: E aí dentro dessa metodologia quando você está lá ensinando o que vem à sua cabeça 

em relação à tradução? 

B: Então, a... com a abordagem comunicativa a gente tenta comunicar e expor os alunos 

ao máximo à língua que eles estão estudando. Se eles estão usando a tradução a gente, 

igual eu falei, não pode podar, mas... é... estimular também muito seria sair um pouco 

da abordagem que a gente usa, então seria um pouco... é... se o aluno falou a resposta 

em português, tentar fazê-lo falar em inglês. Se ele falou: “ah, almost é quase”, “ok, but, 

mas cê pode explicar em inglês, the definition?” e fazer essa busca. Então os alunos já 

entenderam, já sabem a tradução, então vamos explicar em inglês? Eu tento sempre 

fazer essa... essa retomada, sabe? Se alguém não sabe o outro explica, se alguém falou o 

outro tem que explicar de novo, pra dar um reforço pra todo mundo se igualar mais ou 

menos. 

P: Ok, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar ou acrescentar? 

B: Não. Acho que é só isso mesmo.  

P: Então, muito obrigada por fazer parte dessa pesquisa! 
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ANEXO J – Narrativa – Beatriz 

 

UFOP – ICHS – DELET – Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem 

 

Tema da Pesquisa: Crenças sobre o Uso da Tradução no Ensino de Inglês 

 

 

Caro(a) colega, 

 

 Como último instrumento de coleta de dados da minha pesquisa acerca das 

crenças sobre o uso da tradução na aula de inglês, gostaria agora que você redigisse um 

texto considerando suas experiências tanto como aluno(a) quanto como professor(a). 

Mais uma vez, quero registrar meu agradecimento pelo seu empenho em 

colaborar com minha pesquisa. 

Atenciosamente, 

 

Nathércia Barbosa do Espírito Santo 

 

 

Quando ainda era aluna, minhas professoras utilizavam um livro didático muito antigo, 

portanto ficava difícil acompanhá-lo em todas as aulas. Lembro que nós copiávamos 

matéria do quadro todos os dias e as matérias sempre começavam com: verbo “TO BE”. 

Além de ser uma coisa cansativa, virava uma coisa sem sentido. Nós, alunos não vemos 

o verbo da forma como ele é exposto em sala. A intenção de minhas professoras eram as 

melhores possíveis, mas é como se elas quisessem que decorássemos o uso do verbo 

“TO BE”. Passávamos a aula inteira copiando os resumos do quadro e as atividades, em 

casa tínhamos que responder e na outra aula corrigíamos. Havia o sistema de tradução. 

Davam um texto pra gente e tínhamos que traduzir algumas falas ou algumas frases. 

Meu inglês veio daí. Nunca fiz curso livre. Mas conto também com minha curiosidade 

para com a língua. Em casa eu tomava uma atitude autodidata, já que o sistema público 

não me proporcionava todas as experiências que queria. Gravava músicas na fita e 

tocava e pausava para ir escrevendo as letras... Na época, de certo, escrevia tudo errado, 

mas claro que isso ajudou muito na minha pronuncia e na minha compreensão oral. 

Algumas pessoas até se espantam. E a conclusão que eu chego sobre isso tudo é a de 
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que o que conta mais para o aprendizado, não é tanto a didática, a metodologia ou a 

empatia do professor, mas sim o valor que o aluno vê no que é ensinado e a atitude do 

aluno acerca de seu próprio processo de ensino-aprendizado. 

Como professora, consigo ver em meus alunos a vontade de estar ali. Mas é uma 

vontade que a fundo é uma necessidade. Eles deram o primeiro passo, que é fazer as 

inscrições e vir às aulas, e o resto eles deixam para os professores. Já presenciei 

situações em que os alunos reconhecem que a produção na segunda língua é muito fraca 

e que eles precisam melhorar, mas não pedem ao professor uma ajuda, ou uma dica, eles 

estão na verdade avisando ao professor, para que ele possa tomar as decisões por eles: 

repetir o semestre ou continuar assim. E esta é a primeira escolha de muitos.  

Em meus primeiros contatos com meus alunos, sempre dou avisos de começo de aula 

(apresentação de curso, da língua, dos envolvidos...) e digo sempre que o que eu falar 

para eles não vai fazer efeito se eles não fizerem algo fora da sala. Dou atividades para 

serem feitas em casa, mas não são todos os dias, e sei que não serão feitas todas as 

vezes. Os alunos estão tomando atitudes muito passivas com relação ao aprendizado. É 

como se na verdade não fizesse diferença para eles aprender, desde que saiam no fim do 

curso com o certificado ou com nota.  

Isso é de deixar qualquer professor triste, pois queremos que os alunos falem de nossas 

aulas, mas que falem bem, e que mostrem tudo que somos capazes de ensiná-los. 

Muitos alunos se baseiam no uso da tradução como uma ferramenta de aprendizado. 

Alguns sabem usá-la a seu favor, outros não. Há um preconceito com a tradução no 

aprendizado e até mesmo nós professores encontramos opiniões divergentes quando 

paramos para pensar. Temos que ter em mente que em uma única sala de aula temos 

vários tipos de alunos, com isso temos que saber lidar com as diferenças das produções 

individuais para que não haja confusões nem desmotivação. Se um aluno precisa da 
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tradução, minha opinião é a de que devemos usá-la. Não posso privar este aluno de 

entender minha aula em seu ritmo, pois se ele não entendeu o que eu expliquei em 

Inglês, há uma defasagem em sua aprendizagem, mas ele está ali. Ele está presente na 

sala de aula e em um nível no qual outros alunos estão entendendo. Ele está há alguns 

passos atrás dos outros, porque não tentar ajudá-lo? 

Já um aluno que entende tudo, mas em um vocábulo trava e não consegue ver o 

significado (mesmo depois dos recursos disponíveis ao vivo, como desenhos, mímicas, 

exemplos, falas) ele tentará traduzir para o que ele está entendendo. Como professora, 

tenho que dizer se está certo ou errado, não posso privar este aluno, também, de saber o 

que estou falando. E no fim das contas, se eu não o ajudo a traduzir, chegando em casa 

– se ele se lembrar – ele olhará no dicionário a tradução... De que adiantará esconder 

dele a tradução? 

Creio que como professores devemos incentivar o uso da língua ao máximo, para que o 

aluno adquira competência e até fluência. Temos que ajudar os alunos de todas as 

maneiras possíveis, inclusive falando a verdade: a tradução não o faz menos inteligente 

que o outro, apenas o faz mais preguiçoso, pois se pensar na língua sobre o significado 

de alguma palavra, estará exercitando vocábulos da mesma... acaba sendo uma 

alternativa trabalhosa , mas recompensadora. 


