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RESUMO 
 

No presente trabalho buscamos traçar filiações teóricas e metodológicas ao estado da arte 
do ensino e aprendizagem de língua inglesa (doravante LI), com enfoque na prática 
docente. De modo a construir o nosso referencial teórico, partimos de dois 
questionamentos de pesquisa: "Qual o estado da arte da prática do docente de LI em 
comunidades do ensino médio (EM)? Como essa prática pode ser pensada à luz dos 
postulados da formação cidadã e dos Letramentos Críticos (LCs)?”. O objetivo geral de 
nosso estudo é analisar como os letramentos críticos podem contribuir para a práxis do 
docente de línguas no tocante à formação de cidadãos críticos. Para cumprir com os 
objetivo que traçamos, adotamos o termo margem como norteador de nosso trabalho. De 
modo a compor a primeira margem, começamos por discutir o traçado histórico das 
políticas linguísticas para o ensino de língua estrangeira (doravante LE), na relação com 
uma variedade de processos complexos pelos quais passou e passa o mundo, repercutindo 
nas vivências escolares e redesenhando os próprios documentos, leis e diretrizes ao longo 
dos tempos. Como consequência, exploramos as políticas linguísticas implícitas, dentre 
as quais destacam-se as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, OCEM (2006). A 
partir da compreensão da concepção de práxis e letramentos críticos que tomamos como 
base, refletimos sobre a relação entre essas políticas e as práticas docentes no cotidiano 
escolar, bem como sua relevância para a área da pedagogia de línguas, revisitando os 
trabalhos de alguns teóricos e pesquisadores (VAZQUEZ, 1968; NORTON, 2007; 
MONTE MOR, 2007; WIELEWICKI, 2007; GREGORY & CAHILL, 1999; MATTOS 
& VALÉRIO, 2010; JORDÃO, 2013; TAKAKI, 2012; DUBOC, 2015) que 
desenvolveram pesquisas e/ou propostas de abordagem, planejamentos de acordo com 
essa perspectiva, compondo, portanto, a segunda margem do ensino e aprendizagem de 
línguas: os complexos processos que envolvem a prática docente. Por fim, propomos uma 
alternativa à prática do professor de LI no interior do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência (PIBID) de LI da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB), segundo a pedagogia dos LCs e, em nossa leitura, mais condizente com as 
demandas contemporâneas – o que constitui a terceira e última margem de nosso 
trabalho: o terceiro lugar, um entrelugar para (re)pensar o ensino e aprendizagem de LI.  
Desenvolvido com base nos postulados da pesquisa etnográfica, este trabalho insere-se 
no paradigma qualitativo de investigação. Como resultados de pesquisa, são apresentadas 
as reflexões oriundas da triangulação dos instrumentos utilizados em diferentes 
momentos da pesquisa e que apontam para a necessidade premente de melhor discutir e 
abordar novos caminhos e alternativas ao ensino de línguas, de maneira abrangente. 
 
Palavras-chave: Formação Cidadã. Letramentos Críticos. Políticas Linguísticas. Práxis.  
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ABSTRACT 

 

In this study, we have sought to trace both theoretical and methodological affiliations to 
the state-of-the-art of English language teaching and learning, with emphasis on teaching 
practice. To build our theoretical framework, we have set up two research questions: 
“what is the state-of-the-art of high school English language teaching practice?” and “how 

can it be analyzed according to citizen education and critical literacies principles?” The 

overall aim herein is to analyze how critical literacies may contribute to the English 
teacher praxis, towards a critical citizen education. In order to fulfill our aims, we have 
adopted the term “riverbank” as the guiding element of our work. In the first riverbank, 

we have discussed the historical path of some linguistic and educational policies for the 
foreign language teaching, and its association with a variety of complex processes by 
which the world has been through, which have been influencing school experiences and 
redesigning Brazilian official documents, laws, and parameters throughout time. 
Consequently, we have explored the implicit linguistic policies, such as OCEM (2006). 
Through the comprehension of praxis and critical literacies from which we derive, we 
have reflected upon the relationship between these policies and teaching practices within 
the school daily life, as well as its relevance to the language pedagogy field. We 
subsequently revisit some of the scholars, authors, and researchers’ work (VAZQUEZ, 
1968; NORTON, 2007; MONTE MOR, 2007; WIELEWICKI, 2007; GREGORY & 
CAHILL, 1999; MATTOS & VALÉRIO, 2010; JORDÃO, 2013; TAKAKI, 2012; 
DUBOC, 2015), who have done not only research, but also approach proposals, and/or 
planning within this perspective, designing then, the second riverbank towards language 
teaching and learning: the complex processes that revolve around the teaching practice. 
Lastly, we have proposed an alternative for the English teacher practice, within the 
English Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), in accordance 
with the Critical Literacies Pedagogy. In our view, such mindset is more compatible with 
the contemporary demands – which shape our third and last riverbank: the third place, an 
in-between space to (re)think English language teaching and learning. This study, based 
on the postulates of ethnography research, integrates the qualitative research method. The 
final remarks bring about reflections, which stem from the methodological triangulation 
from different moments of research. The outcomes point to an imperative need to better 
discuss and approach new paths and alternatives to the English teaching, in a much 
broader way. 
 
Keywords: Citizen Education. Critical Literacies. Linguistic Policies. Praxis. 
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INTRODUÇÃO 

 

Filha de pais separados, fui educada pela minha avó paterna desde os seis anos de 

idade, encontrando nela o referencial para toda uma vida. 

Mãe solteira, mulher de grandes amigos, professora estadual respeitada e querida 

por todos os seus alunos, esteio de sua família de nove irmãos, dentre os quais alguns são 

professores, destemida pelo fato de ter cursado o magistério contra a vontade do seu 

esposo, jovem de espírito, sábia como poucos acadêmicos mesmo sem nunca ter 

frequentado a universidade como um dia desejou, a minha avó não mediu esforços para 

fazer de mim e do meu irmão mais novo “gente”, como costuma brincar, mas, sobretudo, 

“pessoas de bem”, conforme complementa solenemente. Sempre enfatizou que a 

educação era a única coisa que nos podia legar.  

Por ela fomos apresentados aos livros ainda muito pequenos. Cresci envolta por 

eles! Se fechar os olhos, posso lembrar do quarto dos fundos da casa onde cresci e das 

estantes recheadas de livros, dentre os quais a coleção “Para Gostar de Ler” e “O feijão e 

o sonho”, meus preferidos, bem como o Atlas Geográfico Brasileiro, sobre o qual eu 

passava horas tentando encontrar os lugares que ouvia falar, revistas para recortar, pintar, 

livros de meu pai e tios quando meninos, enciclopédias ilustradas e as revistas Terra e 

Superinteressante que a minha avó fazia questão de assinar em detrimento dos seus alunos 

de ciências, e das quais nutria o maior cuidado e ciúmes: não podíamos recortá-las! Os 

passeios que fazíamos no centro da cidade, por exemplo, quase sempre resultavam em 

sorvete em uma das mãos... e algum livrinho n’outra! 

Com ela também aprendemos o valor da escola desde cedo, uma vez que sua 

situação financeira era confortável para si, mas não suficiente para pagar a escola que 

havia pago para o meu pai e tios e que desejava nos oferecer. Por sermos bons alunos, 

obtivemos bolsa e, por gostarmos muito da escola, sabíamos da importância de mantê-la.  

Através de seus irmãos, conhecemos muitos lugares nas férias escolares. Também 

através da colaboração deles foi que permanecemos na escola, quando as bolsas de toda 

ordem foram cortadas no início do Ensino Fundamental II, e cursamos inglês em um bom 

curso de idiomas de nossa cidade. Lembro-me que na época de corte às bolsas escolares, 

escrevi à então embaixadora da Unicef, Daniela Mercury, contando toda a minha 

trajetória de vida, o corte do benefício e a minha vontade de permanecer estudando na 

minha escola. Se a carta chegou ou não ao destino, nunca irei saber porque não obtive 
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resposta. Tudo que sei é que sua cópia permanece mantida nos guardados da minha avó 

até hoje. 

As minhas manhãs eram destinadas à escola, já as tardes eram divididas entre ir 

para a escola pública onde minha avó lecionava e fazer parte de suas aulas - pois não 

havia quem pudesse ficar conosco durante a tarde, em casa - e frequentar o curso de inglês. 

Tinha início aí um grande caso de amor: o aprendizado de uma nova língua! E por que 

não dizer, a paixão pela docência? 

Na escola estadual, eu passava as tardes maravilhada, observando o fazer docente 

da minha avó com o livro de ciências em mãos, ora revelando curiosidades sobre um 

determinado reino ou classe de seres vivos, ora fazendo cópias, montando projetos, 

usando a área externa com os alunos, mimeografando atividades, pondo-lhes pulgas atrás 

das orelhas. Em relação ao curso de inglês, havia a necessidade de tomar um ônibus, me 

virar sozinha, fazer eu mesma o pagamento dos boletos, ser responsável pelo transporte 

e manuseio de meu material, ainda que fosse de segunda mão. Para uma menina, me 

lembro que aquilo significava muito. O misto de autonomia, independência, novidade e 

prazer pela aprendizagem de algo novo me fazia gostar mais e mais da língua.  Concluí o 

curso de inglês em quatro anos, ‘saltando’ dois livros devido ao meu desempenho.  

Não foi sem razão que, ao final do EM, eu tenha optado por cursar Letras 

Modernas com inglês, a contragosto de algumas pessoas que disseram a mim e a minha 

avó, na época, que eu iria passar em qualquer universidade pública porque gostava de 

estudar, mas tinha “cacife para cursar algo muito melhor”. De uma turma de 45 alunos de 

um renomado colégio privado da cidade, fui a única dentre os colegas que optou pela 

licenciatura como razão de vida.  

Tendo estudado a sério algumas teorias no ensino de línguas na graduação, hoje 

sei que os motivos que nos levam a aprender um determinado idioma podem ser 

intrínsecos e também extrínsecos ao aprendiz (BROWN, 1994; LIMA, 2010; SCHUTZ; 

2008). Ter conhecido o meu marido durante a graduação cursando Letras Modernas por 

gosto e vocação me fez crescer em amor pelo ensino e aprendizagem de línguas. Nessa 

época, eu já ensinava, estudava, participava de grupos de pesquisa na universidade, me 

certificando, cada dia mais, de que a docência era mesmo o caminho destinado a mim.  

Anos mais tarde, uma vez com o diploma em mãos, a ideia do mestrado nos 

pareceu bastante interessante, mas a seleção não nos veio sem sofrimento de alguma parte. 

Meus horários estavam fracionados entre muitas aulas e turmas. O tempo que tínhamos 

livre, a exemplo de feriados, finais de semana, madrugadas, no entanto, era 
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exclusivamente dedicado ao estudo para as etapas da seleção. O meu marido, então 

namorado na época, foi aprovado. Eu perdi na última das cinco etapas, na entrevista, o 

que me entristeceu profundamente.   

Todavia, o sonho de desenvolver um projeto na área de língua inglesa que pudesse 

ter alguma relevância social não foi engavetado. Após um considerável período de 

reinvenção, oriundo da seleção de mestrado, me submeti a seleção para a Especialização 

em Inglês como Língua Estrangeira, também na UESB, e fui aprovada. A pós-graduação 

representou para mim um grande presente pela qualidade das discussões empreendidas 

em torno da língua inglesa e, sobretudo, pela oportunidade de aprofundamento nos mais 

recentes debates em Linguística Aplicada. Devo ressaltar a importância de ter sido aluna 

da professora Drª. Cristina Eluf. Sua paixão pelos Novos Letramentos nos inspirava e, a 

possibilidade de ter visitado e participado do seu projeto HELPERS, de assistência a 

comunidades múltiplas através do ensino crítico de inglês, a exemplo dos alunos de zona 

rural da cidade de Vitória da Conquista, representou para mim um grande presente: 

publicamos juntas um artigo contando um pouco daquele universo. Naquela ano, 

ministrava vinte e duas aulas por semana em um curso de idiomas na cidade: precisava e 

gostava de trabalhar, mas queria estudar com a mesma intensidade.  

Se a Linguística Aplicada se configurou como resposta a muitas inquietações que 

tinha, no tocante à relevância social do ensino de línguas, a Interculturalidade, a mim 

apresentada pelo professor Dr. Diógenes Cândido de Lima, foi importante para o 

enquadramento dessas inquietações, no que tange à formação de cidadãos plenos, críticos 

ao fazer uso da LI. Àquela altura, encontrava-me na especialização durante os fins de 

semana, ministrando aulas de segunda a sexta e cursando a disciplina Interculturalidade 

e Ensino de Língua Inglesa e Tópicos Avançados de Literatura II nos meus dois únicos 

turnos vagos, como aluna especial do programa de mestrado o qual havia tentado 

ingressar no ano anterior. 

Os encontros quinzenais noturnos do Grupo de Pesquisa em Linguagem e 

Educação (GPLED) foram de igual importância para meu entendimento sobre o papel 

transformacional do professor. 

Tudo ao que fui apresentada maturou o meu projeto de pesquisa, dando-lhe uma 

tônica bastante condizente com as questões que já possuía e a literatura, de que sempre 

gostei, fez as minhas manhãs como aluna especial fluírem livres, me oportunizou 

conhecer melhor o João Guimarães Rosa que já havia lido, mas não com o mesmo olhar, 

dado ao momento em que me encontrava. A terceira margem do rio, conto que me 
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impressionou pela sua intensidade de significados, que muito representou nos dias de 

incertezas, cansaço, trabalho, afazeres múltiplos e muito estudo, nomeia os capítulos que 

compõem esta dissertação, até mesmo porque me remeteu, de imediato, para o “terceiro 

lugar” de que trata Kramsch, autora de respaldo no campo de estudos sobre 

interculturalidade... mas não só. O conto em questão, aqui recuperado e redesenhado de 

modo a nomear as seções desse trabalho, serve muito mais para que eu nunca me esqueça 

daquele momento, daquela travessia.  

Em contato com uma gama de novas teorias e metodologias para repensar a 

educação, sobretudo o ensino de línguas - contato esse possibilitado pelo Projeto Nacional 

dos Novos Letramentos, liderado pelos professores Lynn Mario Menezes de Souza e 

Walkyria MonteMór, e do qual faço parte há algum tempo - me senti motivada a 

investigar como se configura a prática do docente de LI no EM à luz dos Letramentos 

Críticos. 

Se pensada para contextos de ensino de LI, para muito além do conhecimento das 

quatro habilidades, o letramento crítico enfoca o contexto ideológico e cultural do qual 

os sujeitos fazem parte porque o enxerga como necessidades que precisam integrar as 

agendas de ensino e aprendizagem de línguas. Todas as ações e proposições são pensadas, 

portanto, para que o ensino de línguas contemple um proposito educacional crítico, 

emancipatório, comprometido com a formação cidadã crítica, já que essa é uma premissa 

importante prevista por políticas linguísticas como as OCEM (2006).  

Tendo em vista a mudança de paradigmas que os Letramentos Críticos 

possibilitam no cenário do ensino e aprendizagem de línguas no tocante à formação crítica 

do educando, bem como a sua correlação estreita e direta com as noções de formação 

cidadã e práxis, a mim apresentadas pela Filosofia da Práxis, fiz minhas apostas 

acadêmicas, resultando no presente trabalho de pesquisa. Atenta estive, porém, ao fato de 

que esse não é um modelo, método ou abordagem a ser meramente “aplicável” à revelia 

em quaisquer contextos de investigação, tampouco modismo, já que o campo de estudos, 

embora mais disseminado hoje, data de muito mais tempo.  

Como é de nosso conhecimento, o fazer do docente de LI no EM encontra-se 

condicionado a algumas políticas linguísticas (PLs) que o têm estimulado a preparar os 

estudantes para a sua inserção no mercado de trabalho através de avaliações, a exemplo 

do ENEM e vestibulares. Todavia, conforme salientam também as PLs, a formação 

cidadã, crítica e plena não pode passar ao largo da conduta do docente de LI quando da 

educação dos sujeitos. Nesse caso, perguntamos: 



22 
 

 

I. Como se caracteriza a atividade docente de LI em comunidades do ensino 

médio (EM)?  

II. Como essa prática pode ser pensada à luz dos postulados da formação 

cidadã e dos Letramentos Críticos (LCs)? 

 

Com isso em mente, vislumbramos, na condição de objetivo geral de nossa 

pesquisa:  

 Mapear, qualitativamente e no interior do grupo PIBID de LI para o EM, as 

posições dos sujeitos (professores em serviço e pré-serviço) em momentos 

diferentes da pesquisa no tocante à caracterização de sua docência na relação 

com os letramentos críticos (LCs) e à práxis como paisagem a ser vislumbrada.  

No que diz respeito aos objetivos específicos:  

 Analisar a tematização da docência na voz dos sujeitos em pré-serviço;  

 Promover discussão sobre os (des)arranjos da docência em face dos LCs; 

 Legitimar os instrumentos de pesquisa utilizados enquanto recursos genuínos 

na captura e rastreamento dessas categorizações.  

Com vistas a discutir os questionamentos a que nos propomos, bem como fazer 

cumprir com os objetivos que traçamos, a dissertação encontra-se secionada em três 

partes, ou “margens”. As margens, como dito anteriormente, aludem ao conto de Rosa 

intitulado A terceira margem do rio, que muitas ressonâncias tiveram na autora no 

processo de pesquisa, bem como recuperam a noção de Kramsch sobre o terceiro lugar 

no campo dos estudos da interculturalidade. A divisão em margens resultou da nossa 

tentativa de melhor organizar as seções.  

A primeira seção intitula-se Primeira Margem. Diz respeito às PLs de maneira 

geral, bem como as PLs para o ensino de LI na relação com a complexidade do mundo 

moderno e a educação. Destaca-se a reformulação que as mesmas têm passado ao longo 

dos anos no Brasil na tentativa de dialogar com as transformações pelas quais o mundo 

vem sofrendo e como tem orientado o fazer docente no que tange à preparação dos 

educandos.   

A segunda seção, por seu turno, retrata o que denominamos de Segunda Margem: 

os postulados dos letramentos críticos, bem como a noção de  práxis da qual nos servimos. 

É preciso reiterar - embora seja redundante fazê-lo- que esses são os campos e saberes 
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aos quais nos filiamos, uma vez que acreditamos que conduzem à desenhos interessantes 

no ensino de línguas, por vezes visto, pejorativamente, como um espaço acrítico, apolítico 

e pouco engajado na promoção de sujeitos reflexivos e sensíveis. A noção de práxis que 

abraçamos está fundamentada na filosofia e deve ser entendida como atividade 

transformacional, o agir do homem sobre o mundo de modo a torná-lo mais humano, nas 

palavras de Vazquez (1968). Os letramentos críticos, por seu turno, foram abordados à 

luz de uma gama de teóricos que promoveram/ promovem suas pesquisas no Brasil e/ ou 

no exterior e que advogam, de maneira geral, em prol de uma potencial negociação de 

sentidos em sala de aula. São saberes que julgamos relevantes no tocante à transposição 

de paradigmas no ensino de LI e que têm por objetivo, repensar as práticas educacionais 

com vistas a formação cidadã dos educandos.  

Por fim, a terceira e última margem de nosso trabalho, deseja colocar em 

circulação os termos mais caros à nossa pesquisa.  

De modo a investigar a atividade docente de LI da escola média, objeto desse 

estudo, cogitou-se a possibilidade, a priori, de desenvolver uma pesquisação colaborativa 

em três comunidades do Ensino Médio com características peculiares, levando-se em 

consideração a sua localização geográfica em Vitória da Conquista e o público para o 

qual está voltado. Por comunidade, entendemos os microcosmos sociais que as salas de 

aula, em particular, e colégios, em geral, representam, uma vez que os sujeitos que os 

integram são expressão de atravessamentos e vozes advindas da sociedade.   

Contudo, após algumas negativas de professores da área de língua inglesa da 

educação básica deste município, cujas justificativas centraram-se na falta de tempo para 

planejar suas aulas em razão da presença de um professor pesquisador em sala de aula, 

houve a necessidade de reavaliar a proposição inicial. Aliás, é da natureza da pesquisa 

etnográfica “[...] um plano aberto e flexível, em que os focos da investigação vão sendo 

constantemente revistos, as técnicas de coleta reavaliadas, os instrumentos reformulados 

e os fundamentos teóricos repensados” (ANDRÉ, 2012, p. 30), o que nos ocorreu. 

Na seara dos recomeços, encontramos a professora Letícia, docente do IEA, 

Instituto Educacional Alfa, bem como do CEB, Colégio Estadual Beta. O IEA, através da 

coordenação e direção, nos abriu suas portas cordialmente, permitindo o trabalho de 

pesquisa. Através da professora Letícia, nome fictício aqui atribuído à regente no sentido 

de preservar a sua identidade, sua realidade nos foi melhor apresentada. 

O trabalho etnográfico desenvolvido nas comunidades IEA e CEB resultou, através de 

uma amostragem, em uma profunda e também profícua análise sobre como se configura 
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a atividade docente de Língua inglesa nas referidas culturas escolares investigadas. As 

observações que se deram durante o período mencionado, bem como os artefatos 

produzidos pelo sujeito docente foram levados ao conhecimento da banca de qualificação 

em meados de setembro, que sugeriu uma intervenção no seio das comunidades 

examinadas, perpassando antes pela formação do professor regente através de textos que 

tratassem dos termos mais caros ao nosso trabalho. No entanto, pouco depois, a docente 

Letícia, pessoa de fundamental importância para nós e nossa pesquisa, foi diagnosticada 

com um câncer de mama em estágio preocupante, resultando na impossibilidade de com 

ela propor caminhos para a nova etapa de pesquisa, pois que entrou com um tratamento 

intensivo e foi afastada das suas atividades regulares.  

 Cumprir o que desejava a banca de qualificação constitui-se, assim, um grande 

desafio a ser vencido, uma vez que as turmas de Língua Inglesa foram rapidamente 

encerradas, tiveram suas notas lançadas e encaminhamentos finais. O ano letivo de 2015 

estava no fim e não restava outra alternativa senão esperar a volta às aulas em 2016. No 

entanto, foi preciso repensar os percursos e medidas a serem deliberadas. Retornar às 

escolas públicas, pedindo autorização de seus professores e respectivos coordenadores 

novamente não nos pareceu a decisão mais acertada devido ao curto espaço de tempo a 

nossa frente e a experiência frustrante que vivenciamos quando das inúmeras negativas 

que recebemos de docentes da área ao ir à campo.  

 Eis que na seara de outros recomeços, encontramos o PIBID de Língua Inglesa 

em pleno funcionamento de suas atividades no interior da universidade, sob excelente 

coordenação, que nos acolheu muito gentilmente e viu bastante propósito em desenvolver 

um trabalho de formação com os seus bolsistas e professor parceiro. 

 À priori, o que nos pareceu um encontro bastante feliz, haja vista o momento 

crítico que vivenciávamos na pesquisa, tornou-se muito mais significativo e até 

proposital, quando percebemos o valor dessa interação para ambas as partes.  

 Sem perder de vista as perguntas que orientam o nosso trabalho, ficou deliberado, 

nesse momento, que não descartaríamos a pesquisa realizada no interior da escolas IEA 

e CEB, e que levaríamos a cabo uma proposta de formação e intervenção no PIBID de 

Língua Inglesa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. Mais do que 

isso, tentaríamos fazê-las dialogar no bojo do nosso trabalho de mestrado, caracterizando-

as como Momento 1, em referência à investigação escolar e seus desdobramentos, e 

Momento 2, em alusão à pesquisa do interior do PIBID.  
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Para tanto, propomos uma alternativa à docência do professor de línguas em pré-

serviço segundo a pedagogia dos letramentos críticos e, em nossa leitura, mais condizente 

com as demandas contemporâneas. Alunos e alunas da graduação em Letras Modernas 

da UESB que integram o PIBID de LI da referida universidade participaram conosco 

ativamente desse projeto que teve como intuito, em primeira instância, o experienciar de 

novos caminhos para o ensino de língua com vistas às novas demandas e o que se espera 

da docência.  O percurso metodológico, natureza da pesquisa, instrumentos, sujeitos 

participantes e as reflexões que se originaram da triangulação de dados compõe esse 

capítulo final.  

 Desejamos que a nossa pesquisa possa servir de novo par de óculos às práxis 

edu/sociais.  
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1 PRIMEIRA MARGEM: Contextualização 

 

1.1 Contexto global  

 

Norbert Elias (1998), em Sobre o Tempo, relata a história de um grupo de 

pessoas que subia cada vez mais alto no interior de uma torre elevada e desconhecida. Os 

que faziam parte da primeira geração atingiram um patamar que, pela segunda geração, 

foi vencido. Pela terceira, também superado. No correr do tempo, seus descendentes 

alcançaram um andar ainda mais alto, fazendo a escada desmoronar. Esses últimos 

desconheciam como os seus antepassados habitaram os andares inferiores e passaram a 

residir no centésimo piso, ignorando como um dia outros seres humanos teriam ido até 

ali. “Chegavam até a acreditar que as representações que forjavam para si a partir da 

perspectiva de seu andar eram compartilhadas pela totalidade dos homens” (ELIAS, 

1998, p.108).  

As torres, sejam elas de marfim ou de Babel, são elementos recorrentes no arcabouço 

literário das Letras para explicar o papel reservado ao homem nestes tempos de 

complexidade, ou, como escreveria Bauman (2000), na presente e conflituosa 

Modernidade Líquida. 

É possível dizer que os homens na torre de Elias aludem ao indivíduo pós-moderno, 

produto das constantes mudanças e fluxos culturais, sócio-políticos e econômicos e que, 

por meio da velocidade no espaço cibernético, bem como as novas tecnologias de 

informação e de comunicação, vem sendo atravessado em todos os âmbitos da vida 

pública e nas esferas individuais. Tal como as gerações no interior da torre de Elias 

(1998), o homem contemporâneo vê-se preso aos paradigmas de uma modernidade 

líquida, ou seja, às acelerações constantes que o fazem escolher o seu modo de ser e estar 

no mundo e compreender o outro em função dos discursos dominantes. 

É bem verdade que a ideia de movimento e mudança é condição sinequa non para 

que a humanidade se transforme. Contudo, conforme sinaliza M. Santos (1994), a respeito 

da atualidade, “trata-se de uma nova fase da história humana”, deveras divergente de 

todas as “ondas” e “levas” que a antecederam.  

Nota-se em Santos (2000) uma preocupação no que concerne ao controle 

institucional de domínio ideológico, manobras de um jogo político de grandes dimensões 

em que os discursos vão instituindo proposições quase que inquestionáveis sobre seus 

participes: indivíduos e Estado, dispondo ou não de meios materiais para participar desse 
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processo, assistem, em sua maioria, ao centro do sistema impor uma globalização ainda 

de cima para baixo aos demais países. Segundo o autor, é patente a reflexão sobre as 

proporções, desdobramentos e reflexos dessas ações sobre a vida dos sujeitos:  

Para a maior parte da humanidade, o processo de globalização acaba 
tendo, direta ou indiretamente, influência sobre todos os aspectos da 
existência: a vida econômica, a vida cultural, as relações interpessoais 
e a própria subjetividade. (...) Os indivíduos não são igualmente 
atingidos por esse fenômeno, cuja difusão encontra obstáculos na 
diversidade das pessoas e na diversidade dos lugares. Na realidade, a 
globalização agrava (essa) heterogeneidade. (SANTOS, 2000, p. 02) 

 

Por essa razão, o homem contemporâneo, tal qual os demais da torre mencionada, 

se sente compelido a apressar-se para fazer parte do grupo dos notáveis, que dão as cartas 

e influem no rumo da história, muitas das vezes sem refletir criticamente sobre custos e 

consequências dessa empreitada. O que evita é fazer côro junto aos invisíveis de nossos 

tempos, sujeitos cujas trajetórias aludem ao atraso. 

Partindo de um mesmo lócus de enunciação, Veiga-Neto (2001, p. 110) salienta 

que a contemporaneidade, embora pareça estar na contramão da intransigência, através 

da veiculação cada vez maior de discursos de equidade, é “como um tempo de intolerância 

às diferenças, mesmo que essa intolerância esteja encoberta e recalcada sob o véu da 

aceitação e da possível convivência – nessa forma de racismo que se costuma chamar de 

amigável”. Dito de outra forma, tudo nela conflui para a tentativa de uma ordem em que, 

nas palavras do autor (ano), o refugo de nossos tempos (os sindrômicos, aleijados, entre 

outros) precisa ser abandonado.  

Esse apagamento do outro, aqui ilustrado primeiramente através da história das 

gerações em busca do controle da torre, remete aos modos de esquecimento oriundos da 

tradição eurocêntrica, a que De Sousa Santos (2010) dá o nome de Sociologia das 

Ausências. Para tanto, o autor elenca cinco modos de produção de ausência e que muito 

impacto ainda exercem sobre os nossos tempos, a saber: o ignorante, o retrasado, o 

inferior, o local ou particular e o improdutivo ou estéril. 

O primeiro modo de esquecimento, intitulado “o ignorante” é, na concepção do 

autor (2010), o mais nefasto dentre os modos apresentados. Baseado na lógica da 

monocultura do saber e do rigor do saber, “consiste na transformação da ciência moderna 

e da alta cultura em critérios únicos de verdade e de qualidade estética, respectivamente” 

(DE SOUSA SANTOS, 2010, p. 22), modelo igualmente destacado pela sua nocividade 

por Bourdieu & Passeron (2013) quando da ilustração do descompasso entre o capital 
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cultural valorado pela instituição escolar em face dos bens culturais trazidos pelo aluno 

dito ignorante ou inculto e, por essa razão, desprestigiados. 

O segundo modo de produção de ausência está embasado na monocultura do 

tempo linear, ou seja, no ideário de que a história tem sentido e direção únicos e 

conhecidos, tais como progresso, revolução, modernização, desenvolvimento, 

crescimento e globalização, nessa ordem.  Para além disso, também é enfatizado quais os 

países centrais que estão a frente dessa linha do tempo e do desenvolvimento, estando em 

atraso todo aquele que está em desacordo com a linha temporal e os líderes do movimento 

global. 

 A terceira lógica destacada pelo autor é a de classificação social, segundo a qual 

se assenta a monocultura de naturalização das diferenças e que muitos pontos de 

semelhança têm com o determinismo: “quem é inferior é insuperavelmente inferior e, por 

conseguinte, não pode constituir uma alternativa crível junto a quem é superior” (DE 

SOUZA SANTOS, 2010, p. 23).  

O quarto modo, por seu turno, é o da lógica da escala dominante. A ideia que rege 

este penúltimo princípio é o de que a escala que é adotada como primordial determina a 

irrelevância das demais. Desse modo, a globalização, tal qual a conhecemos hoje, escala 

que nos últimos vinte anos alcançou uma importância sem precedentes nos mais diversos 

campos sociais, é o paradigma vigente, deslegitimando outras escalas que, por ventura, 

venham a despontar no cenário mundial.  

Por fim, o quinto modo de produção de ausência caracteriza-se como a 

monocultura dos critérios de produtividade capitalista e recebe o nome de lógica 

produtivista. Sua característica marcante é a de que o crescimento econômico é uma 

máxima racional inquestionável, sendo descartado todo aquele que no âmbito da natureza 

ou do trabalho humano é infértil, estéril, desqualificado profissionalmente, por exemplo. 

É necessário, pois, segundo o autor (2010), uma iniciativa epistemológica 

baseada, entre outras coisas, na tradução intercultural, ou seja, por meio de alternativas 

pós-coloniais, pós-imperiais e contra hegemônicas em todos os âmbitos.   
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1.1.1 O ensino de línguas no contexto global 

 

 

Em Language Teaching Education for a Global Society, Kumaravadivelu (2012) 

discorre sobre o impacto que a globalização exerce no campo educacional, com ênfase no 

ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Segundo o autor, a práxis no ensino de 

línguas no cenário atual está condicionada a movimentos de ordem social, educacional, 

cultural e ideológica, sobretudo econômica e política, para além, portanto, de aspectos 

como habilidades, disposições, cognição e crenças que o professor carrega consigo acerca 

do seu fazer docente.  

Instituições como The International Alliance of Leading Education Institutes, também 

reconhece que os processos globais possuem impacto direto sobre a esfera educacional. 

Fundada em 2007 em Singapura e da qual fazem parte dez países, a exemplo de Austrália, 

China, Dinamarca, Singapura, Estados Unidos e Grã-Bretanha, a entidade foi categórica 

ao afirmar em seu primeiro relatório sobre a necessidade de repensar os destinos da 

educação em todos os âmbitos da formação de professores, haja vista o novo contexto 

mundial.  

Para Kumaravadivelu (2012), redesenhar a esfera educacional em razão dos novos 

processos exige que os educadores reconheçam e lidem criticamente com pelo menos 

cinco aspectos em curso, oriundos da globalização e a que denomina de perspectivas pós-

nacional, pós-moderna, pós-transmissão, pós-método e pós-colonial.  

A primeira delas, a perspectiva pós-nacional é, segundo o autor, centrada na superação 

da ideia de estado-nação. Como resultado do declínio das monarquias e aristocracias da 

Europa feudal, o estado-nação despontou em meados do século 18 e, com ele, as primeiras 

noções de individuação de bandeiras, hinos, brasões, países e fronteiras. 

Consequentemente, o nacionalismo ganhou força, unificando pessoas de uma mesma 

nação sob os mesmos valores, mas também as separando de outras nações do mundo pela 

diferença. Todavia, com os processos globais e o desaparecimento gradual de espaço, 

tempo e fronteira, têm sido possível intercambiar normas, culturas, ideias, valores, estilos 

de vida, isso porque a globalização cultural tem crescido e se estabelecido de uma maneira 

sem precedentes na história ao estabelecer contato entre povos.  

A perspectiva pós-modernista, por seu turno, advoga em prol da superação da 

lógica, do pensamento único, das grandes narrativas e do estruturalismo, modelos ainda 

dominantes. Ao contrário da concepção modernista, ela celebra a diferença, desafia as 
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hegemonias, procura formas alternativas de expressão e interpretação e comemora a 

diversidade. Reconhece também a multiplicidade de narrativas oriundas de sujeitos que 

são diferentes, querem coisas diferentes e trazem seus pontos de vista e aspectos locais 

para compor suas histórias.  

Em nossa leitura, as perspectivas pós-método e pós-transmissão, por sua vez, 

falam mais diretamente aos cursos de formação de professores. Ambas empenham-se em 

superar a transmissão de modelos e métodos pré-determinados, pré-selecionados e pré-

sequenciados de ensino que ocorre de “cima para baixo”; dos professores educadores para 

os professores em formação. Esse processo, segundo o autor (2012), não condiz com o 

contexto atual, uma vez que limita o papel de ambos os educadores acima mencionados, 

tratando os primeiros como condutores de um método e os segundos como consumidores 

desse método que por vezes é transferido sem reflexão para uma infinidade de outros 

aprendizes. Na ânsia de ajudá-los “a compreender e eventualmente dominar o 

conhecimento [...] os professores geralmente dependem de princípios teóricos e 

estratégicas instrucionais dadas a eles, raramente questionando a validade delas e a 

relevância para os contextos específicos de ensino e aprendizagem em que se encontram” 

(KUMARAVADIVELU, 2012, p. 8).  

Ao que nos parece, essa proposição, baseada na transmissão de legados entre 

docentes, está também, de alguma forma, associada à perspectiva pós-modernista 

supramencionada. Já que os professores formadores e em formação raramente encorajam 

os seus estudantes a construir suas próprias visões e versões de ensino e aprendizagem ao 

transmitir-lhes modelos prontos, eles reafirmam a supremacia do modelo de interpretação 

único que precisa ser superado dado ao momento em que nos encontramos.  

A perspectiva pós-colonial, por fim, dialoga mais precisamente com os 

professores de línguas que possuem tanto características globais quanto coloniais, a 

exemplo de inglês, francês e espanhol. Nas palavras do autor (2012), no caso do inglês, a 

língua franca do mundo ou a língua da comunicação internacional, a responsabilidade que 

recai sobre o professor é ainda maior. Em razão de sua dominação linguística e cultural, 

enquanto língua global, a comunidade de ensino e aprendizagem de LI tem tentando 

promover uma mudança significativa nas políticas e programas, métodos e materiais para 

o ensino do idioma na atualidade. 
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1.2 Política Linguística e ensino de língua inglesa 

 

1.2.1 Contextualização  

 

Na tentativa de ressignificar o ensino de LI em razão dos novos processos mundiais, 

documentos e diretrizes vêm sendo modificados, de modo a dialogar com a complexidade 

do momento em voga. São as chamadas Políticas Linguísticas (doravante PLs) para o 

ensino de línguas.  

Segundo Rajagopalan (2013), as PLs, enquanto campo de estudos institucionalizado 

e legitimado, datam de meio século aproximadamente, muito embora a questão política 

sempre tenha acompanhado a linguagem na história da humanidade.  

As PLs possuem papel fundamental na proposição de ações no campo educacional e 

voltaram ao centro das discussões depois de terem estado às margens do esquecimento 

por um período considerável. Contudo, elas ainda causam grandes controvérsias, 

sobretudo no que diz respeito ao que significam os termos e suas peculiaridades enquanto 

campo de saber.  

Conforme salienta o autor (2013), a PL não se trata de uma ciência exata, regida por 

lógica, regras e leis infalíveis. Por essa razão, não tem relação com a Linguística, ciência 

do século XIX e que teria atingido a efervescência com a publicação do clássico livro 

Curso de Linguística Geral de Ferdinand Saussure em 1916. As PLs referem-se à língua, 

bem como à política, podendo ser pensadas como política “relativa à(s) língua(s)” 

(RAJAGOPALAN, 2013, p. 20), ou ainda:  

[...] a arte de conduzir reflexões em torno de línguas específicas, com o 
intuito de conduzir ações concretas de interesse público relativo à(s) 
língua(s) que importam para o povo de uma nação, um estado ou ainda, 
instâncias transnacionais maiores” (RAJAGOPALAN, 2013, p. 21).  
 

 Os linguistas, entretanto, “têm se esmerado a remar longe dos redemoinhos da 

política na hora de fazer as reflexões sobre a linguagem” (RAJAGOPALAN, 2013, p. 

144) devido ao fato de acreditarem que não estejam produzindo “ciência”, uma vez 

envolvidos nessa empreitada. Creem, por isso, que estão aquém dos colegas 

pesquisadores das exatas, já que a coerência é condição para que a episteme se apresente 

como ciência.  

 O mal-estar gerado em razão do caráter ‘inexato’ das PLs tem origem no século 

XIX, o chamado período de encruzilhada do Iluminismo. O livro “Serendipity: Language 

and Lunacy”, de autoria do escritor Umberto Eco, ilustra esse momento em que a Razão 



32 
 

tenta ocupar o lugar reservado a Deus. É também no século XIX que a Biologia atinge 

uma efervescência jamais antes vista na história da humanidade, haja vista o seu traço 

setorizador e organizacional, condicionando a língua ao mesmo ideal.  

 A necessidade de regulação do mundo também foi retratada por Derrida (1995). 

Em “A escritura e a diferença”, o filósofo pós-estruturalista refuta o conceito de estrutura 

centrada, isto é, a necessidade organizacional da humanidade que consiste em regular 

incoerências, dotando as chamadas estruturas de centro e cientificidade, preenchendo 

espaços vazios: “Até hoje uma estrutura privada de centro representa o próprio 

impensável” (DERRIDA, 1995, p. 230). 

 Embora incompreendidas ou rejeitadas por uma gama de pesquisadores que 

almejam cientificidade, as PLs encontram-se hoje em constante processo de reinvenção e 

aprimoramento, conforme mencionado acima. Contudo, sempre buscaram espaço no 

cenário do ensino e aprendizagem de LI através de diretrizes e legislações em curso e em 

diferentes momentos da história, nem sempre gerando decisões producentes e acertadas. 

 

 

1.2.2 Políticas Linguísticas Implícitas e Explícitas 

 

Segundo a leitura que Tormena (2007) faz de Klinkenberg (2005) as PLs podem ser 

divididas em implícitas ou explicitas. Uma PL que se julgue explícita tem por intenção 

modificar ou banir uma determinada língua, devendo constar em documentos legais, a 

exemplo de constituições, decretos, leis, resoluções, entre outros. O Diretório dos Índios, 

lei instituída no Brasil em 1757, é um clássico exemplo de PL explícita.  

Rajagopalan (2013) afirma que o decreto do Marquês de Pombal no ano de 1757 

representou a primeira medida concreta da ordem de uma PL na história do Brasil, uma 

vez que instituía a língua portuguesa como a única permitida no território da então colônia 

portuguesa na América do Sul. Em contrapartida, a língua-geral, de base tupi, bem como 

toda e qualquer manifestação linguística que não fosse em português foi terminantemente 

proibida: 

[...] será um dos principais cuidados dos diretores, estabelecer nas suas 
respectivas povoações o uso da Língua Portuguesa, não consentindo por 
modo algum, que os meninos, meninas, que pertencerem às escolas, e 
todos aqueles índios, que forem capazes de instrução nesta matéria, 
usem da Língua própria das suas Nações, ou da chamada geral, mas 
unicamente da Portuguesa, na forma, que Sua Majestade tem 
recomendado em repetidas ordens, que até agora se não observaram 
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com total ruína Espiritual, e Temporal do Estado (Diretório dos Índios, 
1757).  

 
 

Há outros grandes exemplos na história: a Gramática da Língua Castelhana por 

Antônio de Nebrija, visou a unificação do território nacional sob a mesma língua; os 

militares à época de Getúlio Vargas decretaram que uma nação unida só se podia fazer 

através de uma língua, não sendo possível falar alemão ainda que se fosse alemão no sul 

do Brasil, entre outros idiomas.  

 As PLs implícitas, por seu turno, estão à sombra das ações principais ou ditas 

‘explícitas’. São, segundo Tormena (2007, p. 21), “[...] programas, parâmetros, 

orientações, recomendações, etc [...]” e tem por objetivo “[...] expor e/ou firmar uma 

língua, ou seja, intervir no seu status e não em seu corpus”. 

 

1.2.3 O traçado histórico das políticas linguísticas para o ensino de língua 

estrangeira no país 

 

Paiva (2003) salienta que o ensino oficial de línguas estrangeiras data de 1837, 

com a criação do Colégio Pedro II. À época, a devoção que era atribuída às línguas 

clássicas, como o latim e o grego, foi aos poucos cedendo espaço ao ensino e 

aprendizagem de outros idiomas, a exemplo da línguas modernas como francês, alemão 

e inglês, de ensino obrigatório. 

Todavia, o modo através do qual as línguas modernas começaram a ser ensinadas 

no Brasil padecia de sérias influências. Conforme aponta Leffa (1999), a falta de uma 

metodologia adequada e problemas de ordem administrativas eram dois grandes 

enfrentamentos: as congregações dos colégios acumulavam funções administrativas, não 

gerindo as políticas para o ensino de línguas com eficiência, ao passo que “a metodologia 

para o ensino das chamadas línguas vivas era a mesma das línguas mortas: tradução de 

textos e análise gramatical” (LEFFA, 1999, p. 13-24).  

Se, por ora, o francês obteve ligeira vantagem em relação ao ensino de inglês, 

tendo em vista a influência da França em nossa cultura e ciência, após a Segunda Guerra 

Mundial, em função da interdependência econômica e cultural entre os Estados Unidos e 

Brasil, a necessidade ou desejo de aprender inglês se intensificou.  

 Ressalta a autora (2013) que, paradoxalmente ao período de efervescência da LI 

no país, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 1961 retirou a obrigatoriedade 
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do ensino de LE no ensino médio. A LDB deixou a cargo dos estados a opção por sua 

inserção nos currículos, destituindo-a de importância, uma vez que a obrigatoriedade de 

seu ensino não podia ser equiparado ao de outras disciplinas, tidas como ‘mais 

relevantes’, a exemplo de matemática, português, geografia, história e ciências.  

 Desse momento em diante, muitos outros impasses foram testemunhados. Em 

1971, por exemplo, houve a redução de um ano no total da escolaridade dos jovens, 

impactando negativamente sobre o ensino de línguas estrangeiras que, por seu turno, 

recebiam a fatia de não mais do que uma hora do calendário de aulas semanais nas escolas, 

quando não eram totalmente excluídas das instituições de ensino. Como consequência, as 

línguas estrangeiras perderam, nas palavras da autora, o ‘poder’ de reprovar, bem como 

ficaram órfãs de uma política de ensino que advogasse em prol de sua importância no 

cenário nacional.  

O parecer de 853/71 de 12 de novembro de 1971 sobre a lei 5.692 implementada 

em 11 de agosto do mesmo ano ratifica o descaso para com o ensino de LI:  

Não subestimamos a importância crescente que assumem os idiomas no 
mundo de hoje, que se apequena, mas também não ignoramos a 
circunstância de que, na maioria de nossas escolas, o seu ensino é feito 
sem o mínimo de eficácia. Para sublinhar aquela importância, 
indicamos expressamente a “língua estrangeira moderna” e, para levar 

em conta essa realidade, fizêmo-la (sic) a título de recomendação, não 
de obrigatoriedade, e sob as condições de autenticidade que se impõe 
(PAIVA, 2003, p. 56). 

  
As resoluções que se apresentaram posteriormente não acrescentaram nada de 

novo no cenário do ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Contudo, conforme 

salienta a autora, ao final de 1996, o primeiro Encontro Nacional de Política de Ensino de 

Línguas (I ENPLE) promovido pela Associação de Linguística Aplicada do Brasil 

(ALAB) desenhou novas perspectivas para o campo. Ao final do evento foi divulgada a 

Carta de Florianópolis e, através dela, a proposição de um plano para o ensino de línguas 

no país. Nas palavras da autora, o documento enfatizava que, 

Todo brasileiro tem direito a plena cidadania, a qual, no mundo 
globalizado e poliglota de hoje, inclui a aprendizagem de línguas 
estrangeiras, e após, outros considerandos, propõe entre outros itens, 
que seja elaborado um plano emergencial de ação para garantir ao aluno 
o acesso ao estudo de línguas estrangeiras proporcionado através de um 
ensino eficiente. O documento defende, explicitamente, que a 
aprendizagem de línguas não visa apenas a objetivos instrumentais, mas 
faz parte da formação integral do aluno (PAIVA, 2003, p. 58).  
 

 Da leitura acima depreende-se que o ensino de LI possui uma estreita relação com 

a cidadania plena, ou seja, com o direito que todo brasileiro possui de aprender a língua 
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estrangeira de forma eficiente. Por eficiente, entendemos o ensino holístico da língua, não 

apenas instrumental ou unilateral. Para além disso, o ensino de LI tem igual compromisso 

com a formação integral do educando, o que pode ser inferido também como a 

aprendizagem de valores através do idioma, o que está, portanto, muito além do domínio 

das estruturas linguísticas.    

 Ainda no mesmo ano de veiculação da Carta de Florianópolis, a LBD promulga a 

lei que torna o ensino obrigatório de pelo menos uma língua estrangeira a partir da 5ª série 

do ensino fundamental. 

Com exceção dos polêmicos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Estrangeira divulgados pelo MEC em 1998, cujo enfoque era dado ao ensino instrumental 

de LE, os demais documentos têm tentado fazer da cidadania plena e formação integral 

do educando a sua bandeira, com o claro intuito de preparar criticamente os educandos, 

de modo a fazê-los conceber a língua em todos os âmbitos.  

 

O texto dos PCNs, além de negar a importância das habilidades orais e 
da escrita e ignorar as grandes modificações advindas da era da 
informática, reproduz o mesmo discurso do parecer 853/71 de 12 de 
novembro de 1971. Justificando a opção pela leitura através de uma 
generalização sobre a ineficácia do sistema educacional, como se as 
condições adversas de muitas de nossas escolas fossem motivo 
suficiente para negar a todos o direito à educação que lhes é garantido 
pela Constituição Federal no artigo 205: A educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho. (PAIVA, 2003, p. 60). 

 
 
1.2.4 Por uma guinada nos rumos do ensino de língua estrangeira: políticas 

linguísticas implícitas na relação com a cidadania 

 

Em 1999, quando confrontado sobre o estado do ensino de línguas e os possíveis 

rumos a que o campo estaria condicionado, Leffa foi categórico ao dizer que, devido à 

busca desenfreada pelo conhecimento, o contexto em que se encontrava certamente era 

de “um grande interesse na educação, de um modo geral, e de uma revitalização do ensino 

de línguas, de modo particular, em que pese alguns percalços, como as sugestões dos 

Parâmetros Nacionais” (LEFFA, 1999, p. 24) já que, em suas palavras, a língua 

estrangeira representa um grande veículo para a divulgação de conhecimento.  
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 Nesse ínterim, foram desenvolvidas algumas outras PLs. Algumas, um tanto 

incipientes, como salienta Pinheiro (2010), mas que, segundo ele, passaram a enxergar o 

ensino atrelado à natureza social da linguagem e a língua aos aspectos sociodiscursivos. 

A formação plena e integral dos educandos também passou a ser ventilada como um dos 

objetivos da escola média para o ensino e aprendizagem de língua. 

De acordo com Rajagopalan (2014), é preciso segui-las, enquanto educador, remar 

junto com os envolvidos diretos na empreitada das PLs, sendo, contudo, atento, crítico ao 

confrontar o que está parametrizado com o que cada um de nós pode depreender de nossas 

realidades particulares, já que “curiosamente, o que falta ainda, e de uma forma bastante 

acentuada é uma política clara e bem elaborada para o ensino de línguas estrangeiras no 

Brasil” (RAJAGOPALAN, 2013, p. 151).  

Em nossa leitura, é preciso, portanto, atuar nas fendas do que propõe a teoria e do que 

pode ser apropriado e pensado para o nosso cotidiano escolar, estando atento, contudo, a 

proposições das quais não podemos nos esquivar enquanto educadores de língua 

estrangeira. Ensinar a língua estrangeira de forma holística, com vistas ao 

desenvolvimento integral e crítico dos sujeitos, ao passo que os preparamos para os 

enfrentamentos do mundo moderno é um desses desafios.  

 

1.2.4.1 Orientações Curriculares para o Ensino Médio - OCEM 

 

As OCEM (2006), Orientações Curriculares para o Ensino Médio, caracterizam-se 

como uma PL, de maneira geral, já que são orientações produzidas pelo Departamento de 

Políticas de Ensino Médio. Enquadram-se, mais precisamente, nas PLs de caráter 

implícito, por razões que já discutimos anteriormente. O capítulo 3, intitulado 

“Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Conhecimentos de Línguas Estrangeiras” é 

de autoria dos professores e pesquisadores Lynn Mario de Menezes e Walkyria Montmór, 

ambos com larga experiência no ensino de LI.  

O documento possui aspectos importantes que devam ser considerados pelo docente 

comprometido com o direito que todo brasileiro tem de aprender uma língua estrangeira 

para além do domínio das quatro habilidades na escola média.  

Com o enfoque em inglês e a clara intenção de retomar a reflexão sobre a função 

educacional do ensino de Línguas Estrangeiras, “reafirmar a relevância da noção de 

cidadania e discutir a prática dessa noção no ensino de Línguas Estrangeiras” (BRASIL, 

2006, p. 87), trazer a tona as consequências da imposição dos valores ‘globalizantes’, 
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exclusão e inclusão, novas tecnologias, letramentos, multiletramentos, hipertexto e 

multimodalidade, o documento sinaliza que focaliza a leitura, a prática da escrita e a 

comunicação oral contextualizadas, mas não da forma em que essas habilidades foram 

tratadas nas políticas anteriores, pois que tem ciência que o ensino de língua estrangeira 

não é e nem pode estar associado ao ensino de quatro habilidades. É preciso expandi-lo. 

Também não pretende trazer modelos prontos e soluções definitivas, mas reflexões.  

Para os autores, as disciplinas escolares, em geral e a disciplina de língua inglesa, em 

particular, têm atribuído demasiada importância para o domínio de aspectos linguísticos 

(conteudismo) quando esse não pode ser o principal esforço a se empreender nas escolas. 

As disciplinas, conforme escrevem, tem de ser meios para a formação de indivíduos, o 

que significa “o desenvolvimento da consciência social, criatividade, mente aberta para 

conhecimentos novos, enfim, uma reforma na maneira de pensar e ver o mundo” 

(BRASIL, 2006, p. 90).  

  

Reiteramos, portanto, que a disciplina Línguas Estrangeiras na escola 
visa a ensinar um idioma estrangeiro e, ao mesmo tempo, cumprir 
outros compromissos com os educandos, como, por exemplo, contribuir 
para a formação de indivíduos como parte de suas preocupações 
educacionais. Em tempo, essa pergunta pode passar a impressão de que 
o ensino de Línguas Estrangeiras voltado somente para o aspecto 
linguístico do idioma não educa. Ele educa, mas contribui para uma 
outra formação, aquela que entende que o papel da escola é suprir esse 
individuo com conteúdo, preenchendo-o com conhecimentos até que 
ele seja um “ser completo e formado”. Quando falamos sobre o aspecto 
educacional do ensino de Línguas Estrangeiras, referimo-nos, por 
exemplo, à compreensão do conceito de cidadania, enfatizando-o. Esse 
é, aliás, um valor social a ser desenvolvido nas várias disciplinas 
escolares e não apenas no estudo de Línguas Estrangeiras.(BRASIL, 
2006, p. 91).  

  

Contudo, falar em cidadania já não é mais tratar de pátria, civismo, patriotismo 

como nas antigas aulas de Educação Cívica, pois que é uma acepção ultrapassada e 

diretamente relacionada a noções perigosas, a exemplo de patriotismo e nacionalismo. Os 

autores (2006, p. 91) pensam o conceito de uma maneira mais ampla e heterogênea: “ser 

cidadão envolve a compreensão sobre que posição/lugar uma pessoa (o aluno, o cidadão) 

ocupa na sociedade”, questionando “[...] de que lugar ele fala na sociedade? Por que essa 

é a sua posição? Quer mudá-la? [...] Nessa perspectiva, no que compete ao ensino de 

idiomas, a disciplina de Línguas Estrangeiras pode incluir o desenvolvimento da 

cidadania”.  
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Com base nos letramentos heterogêneos que, por seu turno, distanciam-se da 

perspectiva de linguagem e cultura enquanto totalidades globais, as propostas 

desenvolvidas para o ensino de LI no ensino médio visam formar um aprendiz capaz de 

compartilhar, (re)criar, (re)contextualizar e transformar, e não de reproduzir 

conhecimentos estanques ou, por exemplo, responder às questões cujas as respostas já 

estão previamente fornecidas, mas construir sentidos a partir de informações que não 

constam em um determinado texto.  

Sobre a leitura, em particular, recomenda-se que possa ser ensinada com vistas a 

ajudar os alunos na preparação para o vestibular, contudo tendo em mente que essa opção 

não pode descartar a perspectiva da leitura enquanto prática crítica e cultural da 

linguagem, bem como um componente essencial para a construção da cidadania e 

formação dos educandos.  

Os autores também levantam a bandeira para as questões de inclusão/exclusão social, 

trazendo para o seio do debate os avanços científicos e tecnológicos. Segundo eles é 

preciso “alfabetizar” para essa nova linguagem tecnológica, mas não tratando os 

aprendizes como meros consumidores dessa linguagem. Mais do que levá-los a conhecer 

uma prática social, letrá-los, atar as suas mãos a um mundo globalizado, é primordial 

tratar a questão de uma maneira mais ampla, sob um ponto de vista da inclusão enquanto 

inseparável de uma consciência crítica da heterogeneidade, diversidade sociocultural e 

linguística. Isso, é claro, está para além de prepará-los para o mercado de trabalho:  

Sem esse discernimento, o raciocínio globalizante poderá conduzir à 
crença de que os conhecimentos sobre informática e sobre a língua 
inglesa (duas ferramentas tidas como imprescindíveis para a entrada na 
sociedade globalizada) bastam para a integração social, uma integração 
que se traduz por emprego e sucesso profissional, melhoria de vida 
material, bem-estar pelo sentimento de pertencimento. Logicamente 
que esses aspectos representam bem sociais e direitos dos cidadãos que 
devem ser proporcionados a todos. Mas acreditamos que a questão da 
inclusão deva ser tratada de maneira mais ampla (BRASIL, 2006, p. 
96).  

 
 No tocante ao ensino de gramática, questão que não poderia passar ao largo das 

diretrizes para a escola média, os autores recomendam destituir da linguagem a sua 

concepção como algo fixo, homogêneo e abstrato, capaz de ser descrito e ensinado. 

Lamentam o fato de que, na tradição do ensino de línguas, a gramática tem sido utilizada 

como algo que precede o uso prático da linguagem quando deveria haver o contrário, 

como em um processo de aprendizagem mais próximo possível do natural.  
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1.2.4.2 Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 

 

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, data de 1998 no Brasil e, como é de 

conhecimento de todos, é uma avaliação realizada pelo Ministério da Educação. Em nossa 

leitura, trata-se de uma PL implícita já que delibera, através de uma matriz curricular 

específica, sobre os destinos da educação no ensino médio. 

Segundo Sandes (2015), a finalidade do ENEM foi alterada pelo MEC em 2009. 

Em 1998, o intuito era o de avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica 

com vistas a contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade. Quase 

uma década mais tarde, o exame passou a ser utilizado para o acesso às universidades 

federais do Brasil e possibilidade real de conclusão do EM, já que garante ao aluno uma 

certificação. A inserção da Língua Estrangeira (Inglês) também foi outra grande 

mudança, o que ocorreu em 2010. 

No plano pedagógico, o autor (2015), respaldado em Faraco (2002) afirma que as 

diretrizes tem mudado significativamente: “deixam de enfatizar o conhecimento de 

formas (que é a maneira testar a programação da língua inglesa) e pautam a avaliação por 

uma competência e por habilidades de uso” (SANDES, 2015, p. 45), o que nos parece um 

ponto bastante positivo.  

Todavia, a prova de LI conta apenas com cinco questões dentre as 180 questões 

cobradas em dois dias de exame, sendo os seus pequenos textos de diferentes gêneros 

escritos em inglês e as instruções e alternativas de múltipla escolha escritos em língua 

portuguesa, o que tem gerado debates acalorados entre os linguistas do campo das Letras 

Modernas.  

 Devido à sua consagração no Ensino Médio no Brasil como meio de acesso às 

universidades do país, o ENEM tem sido uma política que de peso na orientação e 

escolhas do docente brasileiro, de maneira geral, e de línguas, em particular. Contudo, a 

preparação dos alunos para negociação de sentidos, co-construção de saberes, 

reflexividade e criticidade nem sempre se traduzem em rotina no ensino e aprendizagem 

de línguas na relação com essa prova e outras tantas que muito representam para o aluno 

de ensino médio, a exemplo dos vestibulares.  

 

 

 

 



40 
 

1.3 O inglês na escola do século XXI: por entre dizeres e recortes 

  

 A língua inglesa, enquanto insigne tradutora dos processos globais, é considerada 

como a “chave para o sucesso”. Conforme salienta Rajagopalan (2004, p. 12): 

A demanda pelo aprendizado de inglês cresceu em proporções 
geométricas, como fica evidenciado pelo estupendo número de escolas 
de idioma que se proliferaram por todo o país, quase tão rapidamente 
quanto as filiais do MC Donald’s. O conhecimento da língua é 

simplesmente pressuposto por corporações multinacionais quando 
anunciam vagas de trabalho. E o público em geral resignou-se há 
bastante tempo ao fato de que o inglês oferece um passaporte para o 
sucesso profissional.    
 

 O ‘público em geral’ a que se refere o autor (2004), compreende, é claro, 

professores e alunos nas mais diversas instituições espalhadas pelo mundo. Segundo 

Bohn (2013), estes educandos e educadores têm aderido às universalizações e 

normalizações do mercado de trabalho, que, por seu turno, é produtor de abismos entre 

os sujeitos contemporâneos, como salienta De Sousa Santos (2010).  

Dados coletados qualitativa e quantitativamente em 2014 pelo Instituto de Pesquisa 

Data Popular, demonstrados no documento intitulado Demandas de Aprendizagem de 

Inglês no Brasil para o British Council, não só tratam da perspectiva mercadológica de 

inglês no país, como também as necessidades, hábitos e práticas mais comuns entre os 

brasileiros na relação com a língua inglesa. Dessa pesquisa foi possível depreender que a 

maior faixa etária de falantes de língua inglesa encontra-se entre 18 e 24 anos (10,3%), 

caindo pela metade (5,2%) para os que estão entre 25 e 34 anos, segunda maior faixa 

etária apresentada. Entre a população que declara ter conhecimento de inglês, 47% diz 

possuir nível “básico”, 32% nível “intermediário”, 16% nível “avançado” e 5% declara 

não saber mensurar o que sabe. Entre os professores, 81% dos professores de inglês são 

mulheres. 52% são graduados há mais de uma década e 45% do montante total não faz 

capacitação pedagógica, sendo que a maioria dos que já fizeram formação continuada 

tiraram dinheiro de seus próprios bolsos para fazê-lo. 55% dos educadores relataram que 

um dos maiores empecilhos que enfrentam é a “falta de oportunidade para conversar em 

inglês” e a “dificuldade com a língua falada” (22%). 33% dos professores possuem 

certificado de proficiência no idioma.  

No tocante à questões de mercado, 57% dos que estão fazendo curso de inglês acredita 

que o salário melhora através da aquisição do conhecimento da língua, enquanto que 51% 
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dos que pretendem fazer inglês acredita também que terá melhores salários por meio do 

conhecimento de inglês que pretendem adquirir.   

Afirma o autor (2013, p. 88), respaldado em Mafffesoli (2005, p. 88), que a corrida 

em busca de um espaço na universidade economicista e a ênfase na preparação pura e 

estrita para essa conquista têm gerado graves consequências, a que resume dessa forma: 

“Quando o valor da vida dá lugar ao valor da utilidade, assistimos ao triunfo de uma 

degenerescência que, sob o manto do moralismo é, de fato, uma negação ou a denegação 

em seu sentido pleno” (BOHN, 2013, p. 88). 

 Para além disso, o caráter colonial da língua inglesa em suas diversas facetas 

modernas é preocupante. De acordo com Rajagopalan (2004, p. 12), 

“compreensivelmente, cada vez mais pessoas ficam preocupadas quando se dão conta da 

expansão do inglês e do modo arrogante e agressivo como essa língua é comercializada” 

o que, em outras palavras, revela que a língua inglesa não é em si um objeto de rejeição 

sumária em muitos dos casos, mas sua imposição colonizadora o é. 

A escola pública, por sua vez, enquanto microcosmo de sociedade, é atravessada 

pelos enfrentamentos do mundo moderno e está inserida, portanto, no cenário 

supramencionado. Ela representa, nas palavras de Melo (2014), “um espaço público e 

premente para a formação humana, para uma mudança social significativa de muitos que 

ali, diríamos obrigatoriamente, estão se formando” (MELO, 2014, p. 95). 

Todavia, de acordo com Magalhães (2012), os educandos e educandas atuais 

possuem demandas que deixam de ser contempladas em detrimento de uma tradição de 

ensino pautada em colonialismos:  

A herança cultural impõe um autoritarismo que ainda se faz notar nas 
salas de aula com carteiras enfileiradas, num discurso semiótico 
dominado pela mesa do professor ou professora, que continua com um 
peso de autoridade inegável [...] Paira no ar uma desmotivação que 
incomoda a quem quer que conheça a situação. (MAGALHÃES, 2012, 
p. 07).  
 

 No âmbito do ensino de línguas, sobretudo do ensino de língua inglesa, insigne 

tradutora dos processos globais, essa tradição, digamos, colonial, também se manifesta 

através da perpetuação do enfoque, por vezes exclusivo, no ensino do método gramar-

translation, na imposição da norma,instrumentalizando os alunos apenas para a leitura e 

interpretação da escrita, conforme salienta Larsen-Freeman (2000) em Techniques em 

Principles in Language Teaching.  
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 De acordo com a autora (2000, p. 17), o objetivo fundamental do método é fazer 

com que os alunos estejam aptos para ler na língua alvo, “para tanto, os estudantes 

precisam aprender as regras gramaticais e o vocabulário da língua em questão”.  

 As demais pontuações que faz a autora ao longo do capítulo intitulado The 

Grammar-Translation Method ratificam são:  

1. A necessidade de fazer com que os estudantes estejam aptos para traduzir de uma 

língua para outra. Caso consigam fazê-lo, são considerados aprendizes bem-

sucedidos; 

2.  A importância que o modelo atribui às habilidades primárias, a exemplo da leitura 

e escrita; 

3. A irrelevância que se aplica à comunicação, haja vista que, nas palavras da autora, 

a habilidade de se comunicar na língua alvo não é objetivo das instruções em 

língua estrangeira, ou seja, não faz parte da conversação que o professor mantem 

com os alunos; 

4. A figura do professor como autoridade na sala de aula, a importância de fazer com 

que os alunos cheguem à resposta correta, bem como a interação pautada no 

professor e para os estudantes; 

5. A concepção de que é possível encontrar vocabulário equivalente na língua nativa 

para todas as palavras da língua alvo; 

6. A noção de que a aprendizagem é facilitada por meio da análise contrastiva entre 

os elementos das línguas nativa e alvo; 

7. A relevância de aprender a gramática da língua alvo, bem como suas regras através 

de memorização; 

8. A noção de cultura como literatura e fine arts.  

 

 Ademais, a autora revisita as principais técnicas cotidianamente empregadas pelos 

adeptos do método, como, por exemplo, a tradução de uma passagem literária, leitura e 

interpretação de textos, identificação de antônimos, sinônimos e cognatos, explicitação 

de regras gramaticais, exercícios de preencher lacunas; memorização, uso de palavras em 

sentenças e elaboração de redação. 

Fica evidente, quando do enfoque exclusivo nos processos de tradução, leitura e 

interpretação, que a concepção de língua está, nas palavras de Bagno (2011), objetificada. 

De acordo com o autor (2011, p. 359), a padronização ou normatização da língua, a 

criação de um modelo ideal, previstos pelos compêndios e gramáticas, constitui um 
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processo de “objetificação” da língua, desnaturalizando-a, descaracterizando-a, uma vez 

que em seu estado “natural” ela seria sempre flexível, cambiante, heterogênea, mutável. 

Forjar a sua natureza é incorrer em um grande erro, é transformá-la em monumento 

cultural, uma superestrutura, como adverte. 

A atividade docente da professora Letícia, objeto de nossa investigação no 

primeiro momento de nossa pesquisa, no ano de 2015 e não levada a cabo por razões que 

integram o resumo e capítulo três (vide terceira margem para maiores detalhes) leva em 

consideração o enfoque nos processos de transposição de uma língua para outra, como 

ela mesma endossa na entrevista que concedeu à pesquisadora. Suas atividades de rotina, 

bem como as atividades avaliativas por ela elaboradas trazem lista de vocabulário com 

tradução do inglês para o português, a que chama de vocabulist, de modo a ‘ajudar o 

aluno’ na aprendizagem da LI: 
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Figura 1 – Atividade de interpretação de texto utilizada pela professora Letícia  

 

Como é possível notar, a interpretação de texto também não leva em conta 

habilidades de inferência, equacionamento de problemas ou um posicionamento crítico 

em face do que deveria ser lido pelo aprendiz, já que o requisito básico é saber traduzir. 

Nota-se na questão 1D que o aluno deve citar dois tipos de sobremesa em português, de 

acordo com o que foi depreendido do texto lido. Todavia, não é preciso muito, nem 

mesmo ler o texto, já que o vocabulist traz sweets e ice cream com suas devidas traduções 

em língua materna. 
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O tópico gramatical, uma outra grande preocupação da professora Letícia quando 

entrevistada pelo pesquisador, pois precisa ser vencido, liquidado em tempo, é 

exaustivamente repetido em modalidades diferentes de atividades que visam o mesmo 

propósito, em suma. O Simple Present, conteúdo trabalhado pela docente ao longo da 

unidade letiva observada, protagonizou um grande número de exercícios de fixação, 

como é possível observar nas figuras 2, 3 e 4:  

 

  Figura 2 – Exercício de fixação sobre o Simple Present   

 

Figura 3 – Exercício de fixação sobre o Simple Present  
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Figura 4 – Exercício de fixação sobre o Simple Present  

 

Em aulas ministradas em dias diferentes no mês de Julho, a docente Letícia 

introduziu o assunto, primeiramente, através de tabelas de conjugação de verbos nas 

formas afirmativas, negativa e interrogativa, mostrando aos estudantes como deveriam 

proceder com relação a este tempo verbal e suas especificidades. Imediatamente após a 

explicação e apresentação conteúdo, prosseguiu apagando os espaços nas tabelas e 

propondo a conjugação no presente simples de novos verbos por ela fornecidos, para 

posterior correção junto aos alunos. Na semana seguinte, ainda sobre o Simple Present, 

as aulas consistiram na resolução de exercícios do modelo fill in the blanks nas três formas 

supramencionadas. Sob um olhar mais atento, é possível notar que a professora fez 

algumas observações ao lado das questões que deveriam ser respondidas pelos alunos de 

modo a ‘facilitar’ a aprendizagem, como em: “o auxiliar vem no início da frase” ou 

“mantém o verbo na forma normal”.  

Vale lembrar que o enfoque nas habilidades de leitura e escrita foram alvos de 

duras críticas após a veiculação Parâmetros Curriculares Nacionais de Línguas 

Estrangeiras (PCNs) para o ensino fundamental publicados pelo MEC em 1998. Como 

salienta Paiva (2003), “o documento minimiza a importância do ensino das habilidades 

orais, afirmando que ‘somente uma pequena parcela da população tem a oportunidade de 

usar línguas estrangeiras como instrumento de comunicação oral’” (PAIVA, 2003, p. 59). 
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Fica registrado que a leitura é a habilidade que o aluno pode utilizar em seu contexto 

social imediato, atendendo também, por outro lado, às necessidades da educação formal. 

A esse respeito, a autora tece algumas considerações: 

O texto dos PCNs, além de negar a importância das habilidades orais e 
da escrita e ignorar as grandes modificações advindas da era da 
informática, reproduz o mesmo discurso do parecer 853/71 de 
12/11/1971. Justificando a opção pela leitura através de uma 
generalização sobre a ineficácia do sistema educacional, como se as 
condições adversas de muitas de nossas escolas fossem motivo 
suficiente para negar a todos o direito à educação (...) (PAIVA, 2003, 
p. 60). 
 

É válido ressaltar que a ascensão da Linguística Aplicada (doravante LA) em 

muito contribuiu para uma concepção mais ampla de língua igualmente. De acordo 

Kaplan (1985, p.4) apud Menezes (2009, p.1), “a noção de que a língua deve ser estudada 

em relação a um contexto tomou conta do pensamento dos linguistas aplicados”. Nascida 

na condição de disciplina voltada para os estudos de língua estrangeira, de início sob forte 

influência do behaviorismo e estruturalismo linguístico, e sendo hoje responsável pela 

emergência de campos de investigação os mais diversos, a LA inaugura uma perspectiva 

a que Menezes denomina de indutiva, “isto é, uma pesquisa advinda de observações de 

uso da linguagem no mundo real, em oposição à língua idealizada” (MENEZES, 2009, p. 

3). 

Retornando à sala de aula, a professora Letícia acredita que procedendo da 

maneira que costuma fazer está preparando os alunos para a inserção no mercado de 

trabalho. Diz também que o seu fazer diário é todo ele pensado para a preparação dos 

alunos do EM para provas como ENEM:  

 

(...) é uma disciplina que não tem muita importância, embora o mercado 
de trabalho diga que sim e que se ensine, embora o aluno não dê a menor 
importância [...] No caso do ensino médio, a gente trabalha com 
questões de vestibulares, de ENEM. No ensino fundamental, a Prova 
Brasil, que são as avaliações externas. Então PEDE muito pra gente 
trabalhar cobrando esses tipos de questões [...] Uma questão comentada 
que trabalha com música no ENEM, no vestibular e aí a gente vem e 
cobra/ e trabalha com ele em sala. É uma realidade do ensino médio e 
do ensino público porque o ENEM abre portas! Pra ele ter acesso a uma 
faculdade! (Excerto da entrevista com a professora Letícia, anexo 1) 
 

 A resignação à corrida em busca de um espaço na universidade economicista e a 

ênfase na preparação pura e estrita para essa conquista, já mencionados por Bohn (2013), 

está todo tempo a circular em seu discurso professoral, como é possível ver nas imagens 
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abaixo relacionadas, que trazem a perspectiva da preparação para os grandes exames a 

nível local e nacional.  

 

 

Figura 5 – Resolução de questões de vestibulares 

 

 

Figura 6 – Resolução de questões de vestibulares 
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Quando perguntada sobre como o ensino de língua inglesa poderia estar relacionado 

a cidadania plena dos educandos e educandas, a professora demonstrou conhecimento da 

legislação e a ênfase na preparação tecnicista dos alunos como sinônimo de cidadania:  

(...) É na LDB. Nas diretrizes tem lá – não sei precisamente onde, 
quando, porque, como...mas tem lá a questão da língua inglesa, da 
formação do cidadão como ser integral. Bom, é uma língua 
globalizada? É. O mercado de trabalho exige? É. E então como o  ensino 
médio tá voltado para o preparo do aluno para um ser integral e cidadão, 
vamos dizer assim, integral, cidadão, nesse contexto de globalização, 
então a escola coloca o inglês (Excerto da entrevista com a professora 
Letícia, anexo 1). 

 

 A caracterização do ensino de língua inglesa, exemplificado de alguma forma 

através da amostragem in loco apresentada torna pertinente um retorno à questão basilar 

que o New London Group (1996) já empreendia em seus momentos iniciais: “O que 

(seria) uma educação apropriada para todos no contexto de fatores de diversidade local e 

conectividade global cada vez mais críticos?” (ROJO, 2013, p. 14). 

 Segundo Bohn (2013), as práticas escolares, no tocante ao ensino e aprendizagem 

de línguas, são demasiado complexas e precisam ser irrompidas. Há modelos 

homogeneizantes que “desestabilizam a inquieta natureza humana, sedenta de liberdade 

e de autonomia” (BOHN, 2013, p. 79). 

Pautado em Foucault (2006), o autor (2013) sugere a ruptura como modo de verter 

a condução do ensino de línguas no Brasil, o que significa desfazer laços com noções 

ultrapassadas, cedendo espaço (a) às novas concepções de língua(gem).  

Para Rojo (2013), educar para a língua inglesa e para o novo panorama que se 

manifesta demanda uma epistemologia intercultural e uma pedagogia do pluralismo: 

“Uma maneira particular de aprender e conhecer o mundo em que a diversidade local e a 

proximidade global tenham importância crítica” (KALANTZIS & COPE 2006, p. 130 

apud ROJO 2013, p. 14). 
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2 SEGUNDA MARGEM: Filiações teóricas  

 

2.1 Por uma filosofia da práxis 

 

Assim entendida, a práxis é categoria central da filosofia que se 
concebe ela mesma não só como interpretação do mundo, mas também 
como guia de sua transformação (VAZQUEZ, 1968, p. 05). 
 

2.2.1 Introdução à práxis 

 

Reiteramos em Kumaravadivelu (2013) a nossa crença de que para analisar a 

atividade docente é preciso levar em consideração não só os referenciais teóricos- 

metodológicos da formação do professor, mas também as circunstâncias de ordem 

política, econômica e social vigentes.  

 Partindo de um lócus de enunciação que leva em conta a atividade docente e suas 

influências, Freitas (2005) nos propõe pensar sobre o que o professor realiza que lhe 

confere o caráter de práxis, para além da mera atividade docente - o que compreende 

como ações complementares, ainda que muito díspares. Para tanto, recorre aos postulados 

da filosofia de Vázquez (1977).  

 Termo de grande visibilidade no campo dos estudos em educação na atualidade, 

a práxis é um termo de extrema relevância para o marxismo, sendo possível até mesmo 

dizer que atua como marcador de mudança e transição da concepção do marxismo 

clássico.  

Segundo a autora (2005), a sua origem remonta aos antigos gregos e designa ação. 

Aristóteles, em particular, a levou em consideração enquanto uma das três atividades 

humanas fundamentais, ao lado da poesis e theoria. Mais tarde, coube a Marx a sua 

apropriação e ao italiano Antônio Gramsci, a sua reformulação menos ortodoxa, 

revitalizada pela história e pela cultura (KONDER, 1992).  

Sobre a originalidade e pioneirismo de emprego termo, Vázquez (1968) ratifica: 

“Não somos os primeiros a empregar a expressão “filosofia da práxis” (...) A ela recorreu 

sobretudo Gramsci (...) não há dúvida de que Gramsci substitui a palavra marxismo pela 

denominação que melhor correspondia ao seu modo de concebê-lo”.  

O termo alude à filosofia e não à educação, por assim dizer. Todavia, quando 

transposto para o campo educacional, o vocábulo é, no pensar de muitos educadores, tema 
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de bastante controvérsias, confundido com termo “prática”, quando não o pode ser 

tomado assim, simplesmente.  

Se amparados nos postulados marxistas, depreendemos que a práxis se caracteriza 

como “uma atividade humana transformadora, em contínua interação entre teoria e 

prática, na medida em que essa teoria torna essa relação consciente e orienta a ação 

humana, como atividade que produz, a um tempo, objetos e a si mesmo” (FREITAS, 

2005, p. 136).  

Dos postulados marxistas supramencionados, depreendemos que a práxis está 

relacionada a uma atividade muito complexa, mas igualmente importante se transposta 

para o contexto histórico educacional. Trata-se de constituir, nas palavras da autora (2005, 

p.136), “um ser humano cada vez mais humano”, o que, em nossa leitura, só é possível 

através da docência consciente da importância da combinação entre teoria e prática com 

vistas à formação de cidadãos críticos: 

Entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho 
de educação das consciências, de organização dos meios materiais e 
planos concretos de ação, tudo isso com passagem indispensável para 
desenvolver ações reais, efetivas. (VAZQUEZ, 1977, p. 207)  
 

 Fora do caráter transformacional, contudo, não há práxis, propriamente dita, mas 

mera atividade docente ou prática. A prática, por seu turno, faz alusão a uma dimensão 

da práxis, podendo ser pensada como uma atividade de caráter utilitário-pragmático, 

vinculada às necessidades imediatas. Educar tão somente para o mercado de trabalho seria 

um clássico exemplo de prática ou atividade docente. Isso porque, de acordo com 

Vázquez (1977, p. 10), “a consciência comum pensa os atos práticos, mas não faz da 

práxis – como atividade social transformadora – seu objeto, não produz – nem pode 

produzir, como veremos, uma teoria da práxis”. Tomada isoladamente, a prática não 

produz ressonâncias importantes na (trans)formação dos sujeitos, portanto. 

Termo caro ao marxismo, como já mencionado, a práxis, tantas vezes confundida 

com a prática, nos revela um compromisso caro com a cidadania, uma vez que pode ser 

conceituada como “atividade material do homem que transforma o mundo natural e social 

para fazer dele um mundo humano” (VAZQUEZ, 1968, p. 03).  

Essa citação que inaugura a obra Filosofia da Práxis, da autoria de Vázquez 

(1968), deixa entrever o pilar fundamental do tema, bem como as reflexões que se 

desejam a partir da leitura do livro: empreender esforços para tornar tal compromisso 

possível.  
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Tendo sido feitos os gestos iniciais em relação ao termo e obra, nos ocuparemos, 

desse momento em diante, a tratar dos principais conceitos e temas dispersos no capítulo 

introdutório de modo a melhor didatizar o nosso trabalho de pesquisa. Empreenderemos 

esforços para, quando possível, articular o termo filosófico ao objeto de nossa pesquisa, 

a saber, a docência de línguas.  

 

a) Prática x práxis 

 

A escolha e utilização do vocábulo práxis, segundo Vázquez (1968) não se deu à 

revelia. Além do que já foi supramencionado, o autor (1968, p. 04) fez essa escolha 

deliberada e conscientemente para elaborar um conceito filosófico da atividade prática, o 

que só poderia acontecer por meio do abandono do "conceito de “prática” do significado 

predominante em seu uso cotidiano que é o que corresponde (...) ao de atividade prática 

humana no sentido estritamente utilitário e pejorativo (...)”. Justifica-se: “resolvemos 

empregar o termo “práxis”, que ainda que etimologicamente aparentado com o vocábulo 

“prática” não envolve forçosamente as conexões etimológicas que observamos” 

(VAZQUEZ, 1968, p. 04).  

Prático, por seu turno, “é o ato ou objeto que produz uma utilidade material, uma 

vantagem, um benefício (...) o prático é produtivo, e produtivo, por sua vez, do prisma 

dessa produção, é o que produz um novo valor ou mais-valia” (VAZQUEZ, 1968, p. 12). 

Se nos reportarmos ao campo educacional, a educação de línguas que queremos ter se 

assemelha muito mais à práxis, não há dúvidas. A atividade professoral não pode ser 

concebida com o caráter prático-utilitário tão somente e que se pode depreender do 

significado de “prático” na linguagem corrente.  Limitada à atividade material, a docência 

fica reduzida a um conceito econômico.  

 

b) Práxis e atividade  

 

Reiteramos, com base nos postulados de Vázquez (1968, p. 185) que a práxis é, 

em primeiro lugar, uma atividade. Todavia, o contrário não se aplica em todos os casos: 

“toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis (...) Por atividade em geral, 

entendemos o ato ou o conjunto de atos em virtude do qual um sujeito nativo (agente) 

modifica uma determinada matéria-prima (...)”. Complementa: “Nesse sentido amplo, 

atividade opõe-se à passividade e seu âmbito é o da efetividade”.  
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c) A consciência comum  

 

 Segundo o autor (1968), a consciência comum precisa ser abandonada para que a 

práxis possa ser compreendida. Portanto, as posturas do “homem comum e corrente” 

precisam ser reavaliadas, pois que vive num mundo em que o autor denomina de “prático-

utilitário” ou “reino das necessidades imediatas”. Ao lado do filósofo, o homem comum 

e corrente é um dos atores que figuram na parte introdutória de sua obra e pode ser assim 

conceituado:  

 O homem comum e corrente se considera a si mesmo como verdadeiro 
homem prático; é ele que vive e age praticamente. Dentro de seu mundo 
as coisas não apenas são e existem em si, como também são e existem 
por sua significação prática, na medida em que satisfazem necessidades 
imediatas de sua vida cotidiana (VAZQUEZ, 1968, p. 11).   

 

Em diversas outras passagens do texto introdutório o autor (1968) resgata as 

concepções do homem comum e corrente e de sua consciência comum sobre o mundo, 

como é possível observar nos parágrafos seguintes que, embora extensos, são bastante 

elucidativos :  

[...] a consciência comum acredita estar numa relação direta e imediata 
com o mundo dos atos e dos objetos práticos. Suas conexões com esse 
mundo [...] aparecem diante de um plano a-teórico. Não sente 
necessidade de rasgar a cortina de preconceitos, hábitos mentais e 
lugares-comuns na qual projeta seus atos práticos. Acredita viver – e 
nisso vê uma afirmação de suas conexões com o mundo da prática – à 
margem de toda teoria, à margem de um raciocínio que só viria 
arrancar-lhe da necessidade de responder às exigências práticas, 
imediatas, da vida cotidiana (VAZQUEZ, 1968, p. 08-09).  
 
Digamos, entretanto, que enquanto a consciência comum não percorre 
a distância que a separa da consciência reflexiva, que tem na filosofia 
da práxis a sua mais alta expressão, não pode desenvolver uma 
verdadeira práxis revolucionária. A consciência comum da práxis tem 
que ser abandonada e superada para que o homem possa transformar 
criadoramente, ou seja, revolucionariamente, a realidade. Só uma 
consciência filosófica da práxis permite que ela alcance esse nível 
criador (VAZQUEZ, 1968, p. 11).  

 
 

d) O filósofo 

 

Contrapondo o homem comum e corrente há o filosofo que, longe de nos revelar 

o que seja a práxis, ao menos nos mostra a sua essência. Todavia, teóricos como ele são 
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desprezados pelo homem comum e corrente, pois que, no ponto de vista dele, os filósofos 

desempenham uma “atividade parasitária”, haja vista que “especulam ou teorizam sem 

oferecer nada de prático, isto é, nada de utilitário” (VAZQUEZ, 1968, p. 13).  

 

e) Aspirações à práxis 

 

Todavia, o fato de viver em um mundo prático-utilitário não pode tornar o homem 

comum e corrente alheio ao que a práxis possa vir a significar; ele pode desconfiar que 

ela exista e aspirar à práxis, já que está inserido numa perspectiva ideológica, “imbricado 

numa rede de relações sociais e enraizado em um determinado terreno histórico. Esse 

pensamento é reiterado através de diversas passagens em diferentes estágios do texto:  

 

Não podemos dizer, de modo algum, que ele viva num mundo 
absolutamente a-teórico (...) Sua própria cotidianidade está 
condicionada histórica e socialmente, e o mesmo pode-se dizer da visão 
que tem da própria atividade prática (...) por conseguinte, sua atitude 
diante da práxis já implica numa consciência do fato prático (...) Sua 
consciência da práxis está carregada ou penetrada de ideias que estão 
no ambiente, que nele flutuam e as quais, como seus miasmas, ele aspira 
(...) Portanto, a consciência comum da práxis não está descarregada por 
completo de certa bagagem teórica, ainda que nesta bagagem as teorias 
se encontrem degradadas (VAZQUEZ, 1968, p. 09).  

 
 Ou em:  

 
“(...) vemos que esse homem comum e corrente não deixa de ter uma 
ideia da práxis,  por mais limitada ou falsa que ela nos possa parecer. 
Há nele, sem dúvida, uma consciência da práxis que se foi forjando de 
modo espontâneo e irreflexivo, se bem que nela não faltem, como já 
assinalamos, por ser consciência, certos elementos ideológicos ou 
teóricos em forma degradada, grosseira ou simplista (...) no que se 
refere à concepção da própria práxis, ele não vai além da ideia antes 
exposta: práxis num sentido utilitário, individual e auto-suficiente (a-
teórico) (VAZQUEZ, 1968, p. 15).  

 

 Diante do exposto, somos levados a concordar com o autor que “os homens só podem 

garantir para si um futuro verdadeiramente humano num sentido criador, isto é 

revolucionário”. (VAZQUEZ, 1968, p. 47). Sem abandonar as vicissitudes da vida 

moderna, as exigências da sociedade capitalista, o professor, mais próximo do filósofo ou 

ainda que do homem comum que aspira à práxis, deve escolher o caminho do meio, por 

assim dizer. É preciso, para tanto, elevar uma autêntica consciência da práxis nos 

ambientes escolares, espaços esses prementes quando da formação de cidadãos reflexivos 
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e sensíveis. Não hesitamos ao abraçá-la como vertente de nossos estudos e intuito maior 

de nossa docência. Por essa razão reiteramos: por uma filosofia da práxis. 

 

2.2  Os Letramentos Críticos como alternativa para tornar o mundo mais humano  

 

2.2.1 A Pedagogia de Freire na relação com os Letramentos Críticos   

 

Se toda Pedagogia assenta suas bases em uma filosofia, “uma maneira de 

compreender, conceber algo” (MOURA, 2012, p. 101), é possível crer que os conceitos 

fundantes da proposta de Paulo Freire para a educação configuram-se como esteio de uma 

filosofia ímpar no cenário da educação mundial.  

Embora muitos associem a pedagogia de Freire à alfabetização, é bem possível 

afirmar que seu legado vai muito além disso. Conforme Moura (2012), Freire não 

empreendeu seus primeiros esforços nesse campo, propriamente, mas na tentativa de se 

opor a uma educação domesticadora, normativa e que fosse capaz de transformar o 

homem-objeto, ingênuo, em homem-sujeito, dotado de voz e de um agir sobre o mundo.   

Em meados de 1960, tendo construído os Círculos de Cultura, palcos de debates 

acerca de problemas reais de sujeitos voluntários, alfabetizados ou não, Freire o que 

desejava era a democracia em exercício, no cotidiano de pessoas comuns, nas escolas e 

para além dos muros de quaisquer congressos ou repartições. Ele apontava para a 

importância de dar fim ao silenciamento que poderia ser interpretado como submissão, 

adesão ao discurso dominante. 

De acordo Weffort (2008) apud Moura (2012, p.102),  

as atividades nesses espaços eram organizadas em grupos de trabalhos, 
tendo na linguagem o interesse central. A essa estrutura estava 
subjacente a concepção da linguagem como constituinte da interação 
entre os sujeitos, entre estes e a sua circunstância.  

 

Tendo obtido resultados surpreendentes nessa empreitada, foi então por Freire 

pensada a possibilidade de proporcionar aos sujeitos das classes populares o acesso à 

leitura e à escrita como bens culturais, alfabetizando-os nos mesmos padrões, com o 

intuito de transformar ingenuidade em criticidade. 

 Conforme Moura (2012) era imprescindível ao Método Paulo Freire a superação 

da situação-limite que era o analfabetismo sem, contudo, considerar os analfabetos como 

não munidos de um saber. Para tanto,  
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(...) os sujeitos precisavam compreender o mundo, o que só seria 
possível compreendendo-se nele e com ele: era o conhecimento de si 
mesmo, uma exigência de sua contemporaneidade, conforme afirmou 
Freire (1983, p. 29). (MOURA, 2012, p. 108).  
 

 Utilizando-se, de certo modo, de uma práxis intercultural, Freire desenvolveu 

codificações que aludiam ao conceito de cultura junto aos Círculos, não descartando 

qualquer aspecto que surgisse no interior das discussões (MOURA, 2012, p. 108). Nessa 

instância, estava inserido o debate sobre as relações humanas que não podem e não devem 

ser de dominação. 

 Dessa forma, Freire se opôs a uma alfabetização “como ato de depositar 

informações sobre o sistema alfabético, sem que se ultrapassasse a dimensão estrutural, 

emprestando à palavra um sentido mágico, distorcido” (p. 92), fruto de um planejamento 

educacional desconectado da realidade da época. Incomodava-lhe, portanto, a tradição de 

um currículo colonizador, uma vez que domina, subjulga docentes e discentes por meio 

da escravatura da norma.  O educador atribuía a responsabilidade desses entraves a um 

momento histórico muito particular da nação brasileira:  

Herança de uma educação jesuítica fundada no anti-diálogo do 
educando com a sua realidade; anti-participação no processo de sua 
educação, anti-responsabilidade de sua própria vida, seu próprio 
destino. Herança esta que teria tirado do povo brasileiro a possibilidade 
de um espírito de análise e crítica, a paixão pela pesquisa, o debate, o 
diálogo (p.8) (SOUZA, 2001, p. 46). 
 

 De acordo Souza (2001), Freire comungava com os pensadores da época que 

buscavam a elaboração de um projeto nacional de desenvolvimento e era com base neste 

projeto que ele previa a organicidade da educação brasileira. 

Incapaz de abolir do ensino a estrutura silábica no tocante à alfabetização, porque 

não ingênuo, mas muito afinado com uma educação que devesse fazer Ivo ver além da 

uva (FREI BETO, 2014), o educador ressignificou a concepção de palavra. Segundo ele, 

as palavras não deveriam limitar os analfabetos, exercendo funções como “palavra-som”, 

“palavra-depósito”, “com o objetivo de fazer uma “transfusão”, dando ao “enfermo” o 

“sangue salvador” [operando como] textos presenteados, clichês, que em nada se 

relacionam com a realidade dos alunos”. (MOURA, 2012, p. 93).  

Por essa razão, os aspectos da realidade do alunado tinham atenção principal para 

Freire, de modo que, no conhecido caso do vocábulo TIJOLO, não deixou de haver a 

apresentação das perspectivas silábicas para os interactantes, lidas vertical e 

horizontalmente, mas não se resumiu apenas a isso. É importante lembrar que o vocábulo, 
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ou a palavra geradora, da qual se serviu Freire, foi pesquisada e pensada cuidadosamente 

para a época e grupo de sujeitos, construtores de Brasília da década de 1960.   

TA – TE – TI – TO – TU 
JÁ – JE – JI – JO – JU 
LA – LE – LI – LO – LU 
(MOURA, 2012, p. 120) 

 

 De igual modo, o ensino de línguas estrangeiras, com atenção especial à língua 

inglesa, devido ao seu ranço colonial e imposição colonizadora, não pode reduzir-se ao 

ensino repetitivo do léxico ou gramática tão somente, nem deixá-los de lado, contudo, 

posto que, conforme salienta Schmitz (2007), ensinar gramática isoladamente é tão 

irresponsável quanto evitar ensiná-la.    

 O caminho, já há muito apontado por Freire, alude a uma práxis democrática, na 

qual a abordagem intercultural, através do diálogo, configura-se como pauta das agendas 

e currículos do ensino de línguas, de maneira geral. Esses quesitos, muito presentes ao 

longo de todo fazer e produção freireanos, comungam com a necessidade do homem de, 

na condição de educando, conhecer-se e conhecer também o outro, prerrogativas muito 

caras à modernidade, afinal,  

Um dos aspectos mais importantes do nosso agir educativo na fase atual 
de nossa história, será, sem dúvida, o de trabalhar no sentido de formar, 
no homem brasileiro, um senso especial, que chamamos de senso de 
perspectiva histórica. Quanto mais se desenvolva esse senso, tanto mais 
crescerá no homem nacional o significado de sua inserção no processo 
de que se sentirá então participante e não mero espectador. (FREIRE, 
ano, p. 18, apud Moura, 2012, p. 48) 
 

 Como faz lembrar Frei Betto (2014), em carta intitulada Paulo Freire: a leitura 

do mundo: “Paulo Freire ensinou a Ivo que não existe ninguém mais culto do que o outro; 

existem culturas paralelas, distintas, que se complementam na vida social”. Essa, sem 

dúvida, é a postura crítica, democrática e político-ideológica da qual os professores de 

línguas estrangeiras não podem abrir mão -postura também defendida pelos entusiastas 

dos Letramentos Críticos porque influenciados por Paulo Freire (muito embora Freire 

nunca tenha utilizado a palavra letramento). Caso contrário, as práticas que vem 

mantendo o status quo no horizonte do ensino e aprendizagem de LI hão de corroborar 

para a sua eterna marginalização enquanto meros professores de línguas.  
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2.3 Novas epistemes  

 

A Constituição Federal no artigo 205 faz lembrar que “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Por cidadania, Paiva (2003) compreende o ensino de uma língua estrangeira para 

além da leitura, de modo a preparar o educando para interação com falantes, uso da 

Internet, entre outras possibilidades. Respalda o seu argumento nos próprios PCNs para 

jovens e adultos que, no primeiro parágrafo, afirmam que “para exercer a cidadania é 

necessário comunicar-se, compreender, saber buscar informações, interpretá-las e 

argumentar, o que implica o desenvolvimento de todas as habilidades linguísticas” 

(PAIVA, 2003, p. 63).  

Para muito além do conhecimento das quatro habilidades, o letramento crítico 

enfoca o contexto ideológico e cultural do qual os sujeitos fazem parte como necessidades 

que precisam integrar as agendas de ensino e aprendizagem de línguas, uma vez que não 

é mais possível conceber o professor de línguas com um ser acrítico, apolítico, “como se 

as aulas de línguas estrangeiras não fossem corresponsáveis pelo desenvolvimento da 

cidadania crítica tal como as demais disciplinas curriculares”. (DUBOC, 2015, p. 15).  

É por isso que nessa seção nos propomos a discutir a acepção de Letramento 

Crítico, campo do saber eleito por nós quando dos primeiros desenhos desse trabalho de 

pesquisa, ocasião em que traçávamos possibilidades ainda inaugurais de deslocamento da 

prática docente à práxis, propriamente dita.  

Acreditamos que há no LC os requisitos fundamentais para lograr êxito na difícil 

empreitada de ressignificação da condução das atividades do docente de línguas em face 

das demandas atuais e da urgência de promoção de cidadãos críticos. Julgamos existir um 

diálogo muito profícuo entre a Filosofia da Práxis e o campo de saber supramencionado, 

relações que se manifestarão naturalmente ao longo dessa seção, pois que ambos os 

domínios convergem para a ressignificação de nossas práticas. 

Antes de tratar da área de nosso maior interesse, fazemos um traçado das novas 

epistemes que em muito tem contribuído para que enxerguemos a educação e o fazer 

docente com um novo par de óculos.  
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2.3.1 (Novos) (Multi) Letramento(s) (crítico)(s):  

  

 

Segundo Duboc (2015), o tema letramentos tem tido grande visibilidade nos 

últimos tempos no campo de pesquisas sobre o ensino e aprendizagem de línguas, já que 

possui implicações de grande impacto na formação dos professores da área. 

Monte Mór (2013), por seu turno, acredita que o interesse crescente por esse 

campo de estudos em particular se dá em razão da própria legislação que tem advogado 

em prol de escolas que se preocupem o desenvolvimento crítico do educando, habilidade 

premente para a vivência em uma sociedade digital e globalizada. Não tem sido à revelia, 

portanto, que o campo tenha não só crescido em número de pesquisadores, mas também 

em proporções teóricas, o que pode ser visto através o número de correntes a ele afiliadas.  

Na percepção de Jordão (2013), se hoje a teoria dos letramentos comporta uma 

infinidade de abordagens ora aproximantes, ora dissonantes, é necessário esclarecer o que 

cada uma delas significa dentro desse rol de termos que se agigantou e ganhou lugar de 

destaque na educação. Nesse sentido, recorremos aos estudos empreendidos por Duboc 

(ibid.) no intuito de melhor compreender essa seara de epistemes e os intercalamos com 

outras vozes de teóricos, pesquisadores e entusiastas dessas novas epistemes.  

Em linhas gerais, nas palavras da autora (2015), todas as nomenclaturas 

apresentam um denominador-comum que pode ser sintetizado como o apreço pelas 

teorias pós-modernas, o que faz com que cada linha, a seu modo, priorize e legitime 

fatores como diversidade, descontinuidade, conflitos e contradições, premissas da pós-

modernidade.  

Em prefácio ao primeiro número on-line do Journal of Critical Literacy, Menezes 

de Sousa (2007, p. 04) também fala desse mesmo lugar, reiterando que o letramento, em 

primeira instância (e as teorias dos letramentos, por consequência) diz respeito a “uma 

prática sócio-culturalmente situada que envolve a negociação de sentido em curso, em 

lugar de contínua contestação na construção de sentidos”.  

 

2.3.1.1.Os Novos Estudos de Letramento 

 

Sob a prerrogativa de expansão do conceito tradicional de letramento até então 

dominante, eis que surgem, na década de 80, os Novos Estudos de Letramento. Segundo 

Duboc (2015), o letramento de concepção tradicional já não se sustentava em face dos 



60 
 

grandes acontecimentos na seara da linguagem nas últimas décadas, a exemplo da 

pedagogia de Freire na década de 60, a necessidade de reforma curricular nos Estados 

Unidos e a emergência dos estudos socioculturais.  

Contrapondo-se ao modelo de letramento que atribuía à aprendizagem de línguas 

o domínio de um código ou técnica de escrita, Street (1995) propôs a distinção entre o 

modelo autônomo e modelo ideológico de letramento, inaugurando assim, uma quebra de 

paradigmas.  

Na sua leitura de Street (1995), Duboc (2015) compreende o modelo autônomo 

enquanto “um conjunto monolítico de habilidades a serem adquiridas de forma isolada 

do contexto ideológico e cultural do qual os alunos fazem parte”. Em outras palavras, 

trata-se de um domínio individual e estritamente cognitivo, já que a leitura e escrita, nessa 

perspectiva, são vistas como habilidades homogêneas e universais.  

Em contrapartida, o teórico funda também o modelo ideológico, assim lido por 

Duboc (2015): “(...) o modelo ideológico proposto por Street (op.cit.) passa a 

compreender as práticas de letramento como práticas situadas em um determinado 

contexto sociocultural”.   

Dito de outra forma, o modelo ideológico inaugurado vem fundamentar o conceito 

de letramento enquanto prática social (valores, normas, convenções e práticas sócio-

históricas), pois que o conceito ideológico em que se inseria o leitor não integrava as 

agendas do letramento tradicional.  

Conforme salienta a autora (2015), a pioneira dos estudos nessa natureza no Brasil 

de 1980 foi Mary Kato, trabalhando a perspectiva de alfabetismo em face do letramento.  

 

 

2.3.1.2.Novos Letramentos 

 

Os Novos Letramentos na década de 90 trazem uma mudança epistemológica com 

advento das mídias digitais. Lankshear e Knobel, os maiores expoentes do campo, na 

visão de Duboc (2015), ampliam a discussão quando inauguram o termo new literacies, 

aludindo aos letramentos pós-tipográficos e não lineares então possibilitados com o 

surgimento de novas mídias.  

Segundo a autora, o grande acontecimento foi o nascimento de uma nova ordem 

comunicativa, que passou a valorar novas formas de leitura, para além da tipografia das 
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mídias impressas, ao passo que complexificou a noção que se tinha de língua, pedagogia 

e sujeito.   

 

2.3.1.3  Multiletramentos  

  

Os Multiletramentos, por seu turno, atingem também o período de efervescência 

na década de 90. Preocupados com aspectos sociais da linguagem, a exemplo das 

variações linguísticas culturais não hegemônicas, os membros do New London Group dão 

largada a uma série de discussões em torno do letramento sob a ótica do 

multiculturalismo, multilinguismo e multimodalidade.  

Segundo Duboc (2015, p. 88), “em termos educacionais, o grupo sinalizava a 

necessidade premente de pensar uma pedagogia que abarcasse diferentes práticas, textos, 

gêneros, linguagens e variedades, constituindo-se, assim, uma proposta inclusiva”.  

Partindo de um mesmo lócus que valoriza a integração de semioses várias, Rojo 

(2013, p. 7), uma das maiores expoentes de estudos dessa natureza no Brasil, acredita que 

a questão basilar na educação atual é fazer com que a instituição escolar, uma vez 

instrumentalizada para tanto, possa preparar “a população para um funcionamento da 

sociedade cada vez mais digital e também para buscar no ciberespaço um lugar para se 

encontrar, de maneira crítica, com diferenças e identidades múltiplas”.  

Para tanto, a autora (2013, p. 9) elenca um leque de possibilidades de promoção 

dos multiletramentos no bojo da escola, possibilidades que nasceram durante um curso 

de uma disciplina ofertada no Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada do 

IEL/UNICAMP nos idos de 2011. Achamos válido expor na íntegra – ainda que extenso 

– os tópicos que a autora disponibiliza, pois que fornecem um panorama elucidativo das 

variedades de gêneros que circulam em ambiente digital e que o campo supramencionado 

oferece: 

 multiletramentos nos impressos (jornal, revista, charges, tiras, HQs, publicidade 

etc.);  

  multiletramentos nos impressos (jornal, revista, charges, tiras, HQs, publicidade 

etc.);  

 hipermídia baseada em escrita (mini e hipercontos, poemas visuais ou digitais, 

blogs, wiki, fanfics, ferramentas de escrita colaborativa etc.); 

 hipermídia baseada em aúdio (podcasts, rádio(blog)s, (fan)clips etc.); 

 hipermídia baseada em design (animações, games, arte digital etc.); 
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 hipermídia baseada em fotos (photoshoping, fotologs, animações, fotonovelas 

digitais etc.); 

 hipermídia baseada em vídeo (videologs, remixes e mashups, (fan)clips etc); 

 redes sociais (Orkut, Facebook, Google+, Twitter, Tumblr etc);  

 ambientes educacionais (AVA, portais etc.). 

 

Nesse ínterim, destacamos o posicionamento da autora em face também das novas 

epistemes, sobretudo dos letramentos críticos, pois que afirma, nesses termos, que a 

escola tem “por função desenvolver [...] letramentos de cultura participativa/colaborativa, 

letramentos críticos, letramentos múltiplos e multiculturais ou multiletramentos” (ROJO, 

2013, p. 8).  

Assim como Duboc (2015), Rojo (2013) recorre a autores de referência como 

Kalantzis e Cope.  

 

2.3.1.4 Letramento(s) Crítico(s) 

 

Em artigo publicado no primeiro volume do Journal of Critical Literacy, Norton 

(2007) aborda o letramento crítico sob o viés internacional, uma vez que conduziu suas 

pesquisas em escolas no Canadá, Paquistão e África do Sul.    

Como primeiro gesto em seu artigo, pontua duas diferentes perspectivas de 

letramento. Em sua leitura de Luke (1997), o autor (2007) pontua que o letramento, em 

uma acepção estrita, diz respeito a habilidade de ler e escrever tão somente, enquanto que 

o letramento, em uma concepção mais ampla, de dimensões sociocultural e política, é o 

que muitos educadores têm intitulado como letramento crítico. Todavia, reitera que o 

educador interessado nos letramentos críticos não tangencia, em nenhum tempo, 

possibilidades de trabalho com o texto escrito. Para além do material, propriamente dito, 

está interessado em “qualquer outra forma de representação de sentido como lugar de 

luta, negociação e mudança” (NORTON, 2007, p. 06), pressupostos do letramento crítico 

e de um trabalho politicamente engajado, que rema para além dos domínios das 

estratégias cognitivas e habilidades de processamento linguístico.  

Sua pesquisa nos anos de 2001- 2002 foi realizada em Karaschi, Paquistão, e visou 

acompanhar os “reformadores”, estudantes de ensino médio que, através de um projeto 

de iniciativa da University of British Columbia, coletavam agasalhos, mantimentos e 

livros para um orfanato de crianças refugiadas do Afeganistão, bem como ensinavam 
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frases simples em inglês para as crianças afegãs, parte do projeto. Através de entrevistas, 

questionários, observação e troca de e-mails, o pesquisador travou um contato mais direto 

com esses estudantes a fim de investigar quais as concepções de alfabetização que traziam 

consigo. Em linhas gerais, ouviu de mais de um de um sujeito entrevistado e nas palavras 

desses sujeitos que a alfabetização não é apenas uma questão de ler e escrever, mas sobre 

educação, mais amplamente:  

A alfabetização é muito importante porque a educação proporciona 
entendimento para as pessoas. O pensamento de um indivíduo educado 
é diferente e ele pensa apropriadamente sobre seu país e as pessoas. Um 
indivíduo não educado pensa de maneira diferente. Ela pensa em se 
vingar e lutar com seus inimigos, mas uma pessoas educada quer 
solucionar problemas e resolver sua disputa por territórios através do 
diálogo. Elas percebem e analisam a situação e uma pessoa não-
alfabetizada não tem essa habilidade (NORTON, 2007, p. 07).  
 

Em nossa leitura, há algo muito interessante na fala desse sujeito e que está para 

além do fato da supervalorização de quem é escolarizado em face de quem não é 

escolarizado. Em suas palavras, e através da experiência que o projeto lhe proporcionou 

com crianças afegãs, ele deixa entrever a crença de que o espaço escolar é ou deveria ser 

lugar de alteridade, diálogo, entendimento e reflexão, conceitos imprescindíveis ao 

letramento crítico. 

Ainda no Journal of Critical Literacy, Monte Mor (2007), por sua vez, trata da 

questões que aludem ao letramento crítico na perspectiva do Brasil, mais especificamente 

na universidade brasileira.  

Assim como Norton (2007), a autora retoma a discussão sobre letramento na 

perspectiva mais estrita, antes vista unicamente sob o viés da leitura e escrita, e o salto 

que a ela foi dado, haja vista a ampliação desse conceito que passou da mera 

decodificação à habilidade de fazer da leitura e escrita ferramentas de uma prática social.  

Em sua leitura de Luke e Freebody (1997), a autora (2007, p. 41) pontua que os 

leitores precisam ser convocados a “(...) entender as representações textuais, valores, 

ideologias, discursos, demonstrando posições sobre questões sociais e uma visão de 

mundo”, como também precisam estar cientes que “(...) o ato de ler está relacionado à 

distribuição de conhecimento e poder em uma sociedade”.  

Para tanto, sua pesquisa envolveu o trabalho crítico com um documentário acerca 

da TV Globo, encomendado pela TV britânica BBC que abordava o fenômeno de 

audiência que a emissora representava no Brasil e a leitura do conto Morte Constante 

para Além do Amor, da autoria de Gabriel García Márquez. Os gêneros acima 
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relacionados foram apresentados em turmas de graduação da Universidade de São Paulo 

- USP, entre noventa alunos dos dezoito aos vinte e dois anos de idade, subdivididos em 

dois grupos e que nunca haviam participado de quaisquer projetos sobre letramentos 

críticos antes. O objetivo de pesquisa era o de verificar como os jovens leitores brasileiros, 

àquela altura, interpretavam e desenvolviam letramento crítico em face dos materiais 

apresentados. Após as rodadas de discussão a respeito dos gêneros, a autora chegou à 

seguinte conclusão:  

O fato de que muitos destes estudantes universitários não têm essas 
práticas críticas, mas tornam-se professores em escolas primárias e 
secundárias, indica a gravidade desta situação e como os seus aspectos 
negativos podem ser multiplicados e reforçados no sistema escolar. Se 
a consciência, crítica e sentido crítico da cidadania devem se tornar o 
foco da prática pedagógica nos níveis básicos da escolarização, o 
desenvolvimento do letramento crítico e educação dos estudantes 
universitários que serão futuros professores no sistema escolar pode 
fazer toda a diferença (MONTE MOR, 2007, p. 50).  
 

Esses recortes aqui escolhidos e representados pelas pesquisas conduzidas tanto 

por Norton (2007) no Paquistão e demais países mencionados no artigo, quanto por Monte 

Mor (2007) no Brasil, ilustram o quanto os letramentos críticos são prementes em uma 

sociedade grafocêntrica e com tantas demandas, principalmente em face das tecnologias 

e dos desdobramentos da globalização.  

Advogando em prol dessa episteme, Wielewicki (2007. p. 53) pontua:  

 

(...) eu acredito que o principal objetivo de uma educação crítica deve 
ser o de ajudar os estudantes a reconhecer o poder que eles já possuem 
para transformar conhecimento em possibilidades significativas de 
modo a modificar suas realidades, contribuindo, assim, para a 
construção de uma sociedade melhor. 

 

Gregory & Cahill (2009) em Constructing Critical Literacies: self-reflexive ways 

for curriculum and pedagogy, também empenhadas em potencializar o espaço escolar e 

fazer com que suas mudanças contribuam à farta na idealização de uma sociedade melhor, 

promovem uma varredura exaustiva de conceitos e conceituações acerca do letramento 

crítico. 

Segundo as autoras, o letramento crítico envolve “leitura de mundo”, de modo que 

então possamos juntos, na condição de crianças, jovens e adultos, compartilhar essas 

visões, entender as estruturas de poder que nos permeiam e qual a nossa participação 
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nelas. Requer diálogo, conforme pontuam, e nos provê com insumos para a reflexão e 

capacidade de ação.  

Da leitura que empreendem de Comber (2007), Shannon (1995) e Luke & 

Freebody (1997), as autoras (2009) chegam a um panorama sobre o tema. Para o primeiro 

(2007), “o letramento crítico é o uso da língua de maneiras poderosas que orientam o agir 

sobre o mundo, melhoria da vida na escola e questionamento de privilégios e injustiças”. 

Para Shannon (1995), “o letramento crítico é o letramento que traz consigo a liberdade de 

explorar e agir sobre o nosso passado, presente e futuro” enquanto que para os últimos 

(1997), diz respeito ao “ensino e aprendizagem de pontos de vista, normas de ações 

sociais e consequências” (GREGORY & CAHILL, 2009, p. 07).  

Mas há quem se recuse a tratar da politização e engajamento enquanto horizontes 

a serem vislumbrados na confecção de novas agendas para a educação. As razões para 

tanto são várias, podendo estar calcadas no medo do desconhecido, das represálias que a 

luta contra o dominante possam ocasionar, para citar alguns exemplos.  

Rejeitar a tensão que os letramentos críticos desejam instaurar é, na concepção de 

Gregory & Cahill (2009), um ato reducionista e que corrobora para a manutenção do 

estado de cegueira em nós e em nossos estudantes acerca das injustiças que nos rodeiam. 

Significa, sobretudo, deixar que o currículo escolar seja confeccionado à nossa revelia, 

bem como manipular a construção da subjetividade pelos nossos alunos.  

De acordo com as autoras, quando escolhemos não nos engajar, 

 (...) nós nos tornamos complacentes em perpetuar a ideologia 
dominante, empregando uma concepção bancária de educação que nos 
permite, através de nossa instrução, conferir o conhecimento que temos 
para os ditos menos conhecedores, negando a bagagem de 
conhecimento que nossos alunos trazem consigo (...) Estas são as salas 
de aula as quais mantem e perpetuam o dogma que o texto (isto é, os 
materiais impressos) dão sentido, ao contrário de conter um sentido que 
pode ser construído e negociado pelo leitor (...)” (GREGORY & 

CAHILL, 2009, p. 08) 
 

 Compartilhando o mesmo lócus, Mattos & Valério (2010) entusiastas dos 

letramentos críticos, caracterizam a então episteme enquanto perspectiva de trabalho 

indicada pelas OCEM (2006), já que nesse campo de estudos, a língua é encarada como 

um “recurso dinâmico para criação de significados” pelos sujeitos, e a língua materna/ 

estrangeira, mais especificamente, como palco de transformação de si mesmo e da 

sociedade. Trazem, em seu texto, questões pontuais e muito caras aos letramentos, a 
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exemplo da autonomia do aprendiz, lugar da norma e utilização de material autêntico, 

para citar algumas temáticas.  

 Já em seus primeiros desenhos de texto, as autoras (2010) celebram o fato de que 

os letramentos críticos conferem mais protagonismo aos aprendizes, se comparados ao 

ensino tradicional. Porque não engajado, o ensino tradicional, em suas palavras, “está a 

serviço da perpetuação das relações de poder já existentes, promovendo a conformação 

ao privar o indivíduo de oportunidades para questionamentos”. Complementam: “O LC 

tem objetivo inverso ao da educação tradicional, pois promove o empoderamento do 

aprendiz, que é levado a apropriar-se do seu próprio processo educacional” (MATTOS & 

VALÉRIO, 2010, p. 141).  

 Na leitura que depreendemos das autoras, essa liberdade e protagonismo se 

manifestam através de uma sala de aula acolhedora, humana, no sentido freireano do 

termo e que se sabe espaço social e negocia saberes, ao invés de ditar “regras de conduta 

que delegam ao professor o monopólio do saber e do controle das regras interacionais, as 

quais incluem o comando do sistema de troca de turnos (...)” (MATTOS & VALÉRIO, 

2010, p. 140).  

As convicções supramencionadas são igualmente compartilhadas por Jordão 

(2013). A autora postula que, ao contrário da abordagem comunicativa e da pedagogia 

crítica, que centram o conhecimento no professor como exímio conhecedor da língua, 

seja de sua estrutura ou ideologia, no letramento crítico o que há são muitos os sentidos 

e verdades possibilitados pelas ideologias percebidas e aprendidas por alunos e 

professores conjuntamente. “Nesse sentido, o sujeito não assimila passivamente 

conteúdos, opiniões e saberes, mas os “articula, em um trabalho ativo, em relação à sua 

trajetória, seus conhecimentos prévios e seus interesses” (MAGNANI, 2011, p. 4 apud 

JORDÃO, 2013, p. 77). 

 No tocante ao ensino de normas e variedades, assuntos os quais não se furtam de 

discutir à luz desse campo do saber, as autoras (2010) se posicionam favoravelmente ao 

ensino de um sistema linguístico-cultural homogêneo sempre em face de muitas outras 

possibilidades, tendo em vista a heterogeneidade e diversidade de culturas e povos. O 

modelo da norma não deve ser negligenciado, mas “identificado, compreendido como 

elemento transformador, o que pode ser feito por meio da observação e análise desse 

sistema em comparação a outros sistemas linguísticos e sócio-culturais”. A partir desse 

olhar crítico e cuidadoso é que “esse sistema, antes visto como homogêneo e único estaria 

a serviço da educação para a cidadania (...)”, o que concordamos em absoluto.  
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Aliás, esse ponto de vista compartilha muito das recomendações previstas pelas 

OCEM (2006) para o ensino de gramática e que achamos válido recuperar novamente em 

razão dos postulados supramencionados. Os autores dessa política recomendam destituir 

da linguagem a sua concepção como algo fixo, homogêneo e abstrato. Lamentam também 

o fato de que, na tradição do ensino de línguas, a gramática tem sido utilizada como algo 

que precede o uso prático da linguagem quando deveria haver o contrário, como em um 

processo de aprendizagem mais próximo possível do natural. Fica patente, portanto, que, 

em nenhum tempo, tangenciam o trabalho com aspectos linguísticos pontuais, mas 

desejam extrapolá-lo em prol de uma formação cidadã.  

Em Takaki (2012, p. 976, grifo nosso), as mesmas noções quanto ao não 

tangenciamento dos aspectos linguísticos são compartilhadas. O letramento crítico é 

tratado no plural e, enquanto letramentos críticos “requerem um professor que crie espaço 

para diálogos em que a voz do aluno e sua criatividade sejam valorizadas tanto quanto o 

desenvolvimento linguístico”. Isso nos permite afirmar que trata-se de uma atuação 

responsável, já que a competência linguística não é descartada, pois que se encontra 

entrelaçada à formação dos educandos.  

 Em relação à escolha e o uso de material didático em sala, as autoras (2010) 

levantam uma questão da maior importância: o papel do livro didático em face dos 

materiais autênticos. Da leitura que empreendem de Nunan (1999, p. 27), a autenticidade 

se caracteriza como “amostras de língua oral ou escrita que não tenham sido escritos 

especificamente com o propósito de se ensinar uma língua” (MATTOS & VALÉRIO, 

2010, p. 144), o que é da maior relevância em se tratando de letramentos críticos.  

Em nosso entendimento, a autenticidade se vale de materiais adaptados para uma 

proposta de ensino que não se deseja mecânica ou artificial, já que, em contrapartida, as 

invencionices de um texto elaborado para cumprir tão somente o papel de ensinar um 

determinado aspecto não poderia ser capaz de revelar o que a língua é, em essência: uma 

prática social. O parágrafo a seguir, embora extenso, elucida melhor essas concepções:  

A autenticidade para o LC é ainda mais premente, impondo-se como 
fator indispensável para sua realização (...) A compreensão da língua 
como prática social estaria, pois, vinculada a sua gênese em um 
determinado contexto, uma vez que somente esse contexto poderia 
viabilizar a compreensão das relações de poder por ela retratadas, 
mantidas e / ou construídas. Textos, para o LC, devem permitir ao aluno 
compreender a ideologia e as regras socioculturais, discursivas e 
linguísticas de diferentes substratos sociais em diversas situações. Para 
ilustrar essa diversidade, podemos citar as diferentes regras de conduta 
que norteiam o comportamento linguístico de um indivíduo em família, 
em seu trabalho, e, ainda, entre amigos no clube, por exemplo. Como 
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se poderia compreender, então, a utilização de dados inventados para 
informar o aluno a respeito da realização discursiva de diferentes 
segmentos sociais? Como poderia um autor criar uma interação entre 
companheiros de ‘pelada’, por exemplo, sem impor sobre ela seus 

próprios padrões linguísticos, culturais e ideológicos e suas próprias 
perspectivas de interpretação? (MATTOS & VALÉRIO, 2010, p. 145).  

  
 

Caracterizados como “linha de pesquisa independente” ou muito mais como 

“atitude filosófica”, os letramentos críticos ocupam, igualmente, lugar de destaque no 

trabalho de Duboc (2015) no livro de sua autoria, intitulado Atitude Curricular: 

letramentos críticos nas brechas da sala de aula de línguas estrangeiras. 

Leitora de Woolridge (2001), a autora (2015, p. 97) concorda com ela ao postular 

que “o letramento crítico é uma orientação ao letramento: não algo separado do 

letramento em geral (...) o letramento crítico não é uma técnica ou conjunto de estratégias, 

mas, sim, uma pedagogia por trás de toda uma abordagem ou prática de sala de aula”. É 

também levada a concordar com Lankshear e Knobel (1997) uma vez que “o letramento 

crítico surge como requisito para formação de uma “cidadania ativa” para além do 

civismo nacionalista, calcado agora na diversidade dos novos tempos” (DUBOC, 2015, 

p. 99).   

Tendo emergido nos anos 60 por influência dos estudos da pedagogia crítica de 

Freire, os letramentos críticos, em suas palavras, prezam pelo 

 

(...) desenvolvimento de habilidades que capacitem o cidadão a ler 
criticamente as práticas sociais e institucionais e a perceber a 
construção social e situada do texto e da linguagem por meio da 
compreensão das suas fontes, propósitos, interesses e condições de 
produção. Tal proposta busca, portanto, expandir o projeto moderno 
que institui a produção de sentidos como se a relação sujeito-objeto 
fosse neutra, natural, fixa, estável, inocente no intuito de desnaturalizar 
o natural, questionar, problematizar, duvidar, suspeitar (DUBOC, 2015, 
p.93, grifo nosso). 

  

Em nossa leitura, o fato da autora se valer dos letramentos críticos –“letramento 

na forma plural porque busco utilizar diversos gêneros e linguagens; e acrescido do 

modificador “crítico” enquanto  em função da minha preocupação em descentralizar, 

problematizar, perturbar (...) (DUBOC, 2015, p. 101-102)) - enquanto campo que possa 

capacitar o cidadão, nas suas palavras, nos faz pensar no quanto há uma estreita relação 

entre esse domínio e a promoção da cidadania, mote de nosso trabalho e expressão a qual 

já nos reportamos aqui através das OCEM (2006).   
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Todavia, questionamos os autores em Dubóc & Ferraz (2011, p. 22), para os quais 

a noção de letramento crítico traz contribuições da teoria da pedagogia crítica de Freire, 

como já mencionado, mas dela difere-se por não pleitear uma agenda revolucionária “(...) 

na medida em que se pauta numa acepção crítica muito mais voltada para a 

problematização das questões sociais, em detrimento de um projeto emancipatório”, o 

que concordamos em parte. Cremos que há relações de poder que permeiam a linguagem 

e problematizá-las tão somente, sem o forte desejo de romper com elas e quebrar seus 

paradigmas, ainda que gradualmente, não contribui à farta para a formação de cidadãos 

ávido por transformações sociais. 

Entretanto, concordamos com os autores supramencionados, especialmente com 

Duboc (2015, p. 15) para quem o exercício da problematização é questão da maior 

relevância na atividade cotidiana do docente de línguas, uma vez que circula o que ela 

nomeia de uma “(...) visão estereotipada e discriminatória do professor de línguas como 

ser acrítico e apolítico, como se as aulas de não fossem corresponsáveis pelo 

desenvolvimento da cidadania crítica tal como as demais disciplinas curriculares”. Para a 

autora (2015), é preciso, pois, entender, em primeiro lugar e com propriedade, a que 

conceito de crítica estamos nós, docentes, nos reportando. Para tanto, pontua:  

Estudos da sociologia e da teoria crítica vêm problematizar a concepção 
moderna de crítico ao final do século XX ao entender o crítico não 
apenas como discernimento do real, daquilo que supostamente 
encontrar-se-ia pronto ou acabado, mas como um exercício dialético na 
relação desse real com as tensões e conflitos de nosso entorno 
(DUBOC, 2015, p. 94).  

 

Empreendendo esforços na mesma direção, Monte Mor (2013), em seu artigo 

Crítica e Letramentos Críticos: reflexões preliminares, sinaliza que é premente o 

conhecimento da perspectiva de crítica que os letramentos críticos tomam para si.  

Nesse sentido, como gesto inicial em seu texto, a autora celebra o interesse cada 

vez maior por pesquisas no âmbito dos letramentos críticos através das legislações que 

têm se interessado em formar cidadãos críticos. Em tempo, com base nos postulados de 

Vattimo (1990) e Gikandi (2005), Leavis (1969), Barthes (1999), Carraher (1999), Faraco 

e Tezza (2001), entre outros, traça um exaustivo panorama do conceito de crítica, até 

chegar em Ricouer (1997), com quem parece estabelecer laços teóricos mais estreitos. A 

posição que o autor (1997) nos revela sobre crítica está fundamentada na palavra crise: 

“Para ele, a apreensão da relação crise-crítica tem relação direta com o processo de 

ruptura de um padrão tradicional ou do andamento regular de um determinado raciocínio” 
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(MONTE MOR, 2013, p. 39). Portanto, é preciso lançar mão da crise, de uma 

hermenêutica da suspeita, como sugere a autora (2013), com o intuito de desestabilizar 

nossos sentidos e nas nossas visões de mundo.  

Nessa seara, muitos autores têm tentado remar longe dos domínios do modo 

“apropriado” de fazer letramento crítico, o que é claramente justificável, já que não se 

trata de uma ciência exata, não se pode falar em metodologia ou prescrição, os sentidos 

não estão prontos em um determinado texto, bem como não existe uma receita, por assim 

dizer, que nos ensine a prepará-lo em nosso meio. Contudo, há na literatura, certos 

pressupostos que devem ser compartilhados, haja vista a sua função de ambientar 

educadores para vir a fomentar focos de crise e desestabilização em suas salas de aula e 

instaurar possibilidades de agência. Duboc (2015, p. 101), traz alguns questionamentos 

que podem ser feitos em prol de um trabalho crítico:  

O que estou fazendo aqui lendo este texto? De onde o texto fala? Qual 
realidade é apresentada/ construída neste texto? Da perspectiva de 
quem é construída? Como o texto conceitua X? Como X se constitui no 
texto? O que o texto deixa de dizer? O que o texto desconsidera ou 
considera irrelevante? O que coloca no centro? O que deixa às 
margens? Que outras possíveis versões são excluídas? Essas versões 
respondem aos interesses de quem? De que formas (elementos 
linguísticos-textuais) o texto constrói essa realidade? Como o texto 
posiciona o leitor?  

  
 Gregory & Cahill (2009), por seu turno, advogam em prol da adoção de uma 

postura crítica, baseada em quatro orientações fornecidas por McLaughlin and DeVoogd 

(2004) e que devem funcionar simultaneamente. São elas: i) questões de poder; ii) 

problema e complexidade; iii) dinâmica e técnicas adaptadas; iv) perspectivas múltiplas.  

Resulta da nossa leitura sobre as autoras (2009) que as questões de poder é um 

tópico que nos propõe, enquanto interessados no exercício crítico, ter a liberdade de 

escolher uma das temáticas apresentadas pelo autor em uma determinada obra/texto e, a 

partir daí, escolher como as ideias serão tratadas. Sobre essa perspectiva, nós devemos 

“examinar as questões de poder e voz e refletir sobre quais ações são necessárias” 

(GREGORY & CAHILL, 2009, p. 10). Para tanto, o nosso background deve ser acessado.  

Esse tópico nos pareceu mais elucidativo quando as autoras (2009), em um gesto 

didático, buscaram exemplificações em Ciardiello (2004), que propõe possibilidades de 

trabalhar criticamente com crianças questões do tipo: “Quem é o chefe em sua família? 

Alguma vez você já foi o chefe? Você tem qualquer poder na tomada de decisões em sua 

família? As crianças devem ter uma voz dominante na família?” (GREGORY & 

CAHILL, 2009, p. 10). As autoras (2009, p. 10) complementam:  
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Contextualizando questões de poder de uma maneira que diretamente 
bate no esquema, o início de um andaime instrucional pode ocorrer. 
Para ter uma conversa crítica significativa sobre questões de justiça 
social, um caminho deve ser construído por meio de conexões explicitas 
entre questões de poder e o papel que do poder na vida dos leitores.  
 

O problema e complexidade, por seu turno, discute maneiras de tornar possível a 

problematização das questões de poder, dominação e silenciamento, por exemplo, tão 

caros para os letramentos críticos. Um dos caminhos que as autoras (2009) apontam é o 

de ir além dos paradigmas essencialistas, fazendo uma conjunção das realidades dos 

textos usados e das salas de aula. Citando outro exemplo elucidativo, as pesquisadoras 

recorrem a Vasquez (2007) que investigou crianças entre três e cinco anos de idade na 

função de, no ambiente escolar , redesenharem a embalagem de um lanche popular, com 

o intuito de “criar um espaço curricular para crianças para nomear e discutir como 

funciona sobre os consumidores, a desconstruir esse uso da linguagem em textos, para re-

conceituar o uso da linguagem e para examinar as ideologias de um texto todos os dias” 

(GREGORY & CAHILL, 2009, p. 10).  

Sobre dinâmica e técnicas adaptáveis, o principio trata, como o próprio nome 

sugere, sobre as possibilidades de adaptar material para desenvolver uma postura crítica 

em sala. Para tanto, as autoras citam exemplo de fábulas e livro de figuras que têm sido 

usados no trabalho crítico com crianças leitoras.  

Por fim, o principio intitulado múltiplas perspectivas incentiva o uso de diferentes 

materiais com diferentes perspectivas sobre o mesmo tema em pauta. Segundo as autoras, 

tudo isso deve concorrer para que os estudantes conheçam diferentes pontos de vista, 

crença, posições e entendimentos sobre um determinado tema em curso. Todavia, mais 

do que trazer diferentes materiais, é preciso prezar pela autenticidade deles, questão 

também colocada por Mattos & Valério (2010) e enfatizada pelas autoras (2010, p. 11): 

“O conceito aqui é que não só as salas de aula engajadas em promover letramento crítico 

estejam cheias de uma variedade de materiais, como também que esses materiais sejam 

representações autênticas da variedade de vozes relacionadas ao problema em pauta”  
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3 TERCEIRA MARGEM: Constituição do corpus e análise dos registros 

 

3.1 Natureza metodológica da pesquisa  

 

A técnica produzida pelas ciências transforma a sociedade, ao passo que a 

sociedade tecnologizada transforma a própria ciência. E se suas atribuições em meados 

do século XVII antes eram irrelevantes, hoje a ciência possui papel central em nosso 

meio, sendo controlada pelos poderes econômicos e estatais. 

Em Ciência como Consciência, Morin (1998), produz um traçado sobre o 

conhecimento científico, caracterizando-o como ambivalente ou paradoxal, uma vez que 

é através do conhecimento vivo que instaura-se a aventura da descoberta, da vida, do 

homem, que os mistérios são dissipados, que os enigmas são elucidados. Entretanto, ele 

é também responsável por “inconvenientes” em todas as épocas, a exemplo da 

superespecialização do sujeito pesquisador, enclausuramento e fragmentação do saber, 

uma vez que produz especialistas ignorantes em tudo aquilo que não faz parte do seu 

lócus de pesquisa, partejando o crescimento da ignorância e inconsciência.  

Ao tomarmos emprestado o conceito de ciência enquanto paradoxo e 

ambivalência, constatamos que paradigmas que já se supõem ultrapassados ainda 

convivem lado a lado com novas maneiras de conceber a atividade científica. O princípio 

clássico de explicação que concebe um universo estrita e totalmente determinista é um 

exemplo. 

Conforme salienta Morin (1998), o princípio de explicação da ciência clássica 

descartava o observador da observação por acreditar que a inserção direta dos sujeitos no 

bojo das pesquisas ocasionava ruídos na produção de resultados e verdades científicas. 

Todavia, a microfísica, a teoria da informação, a teoria dos sistemas, entre outros campos 

do saber validam a importância no observador na observação e o introduzem, pois que 

não tangenciam a importância do homem, da sociedade e da cultura na atividade 

científica. 

Os mais recentes estudos operam também com as noções de aleatoriedade e acaso, 

fatores antes impensados na produção de conhecimento que, por seu turno, deveria 

incorrer na precisão e exatidão de informações. Todavia, não é de se estranhar o vasto 

número de pesquisas que estão muito servilmente arraigadas às mais tradicionais 

concepções de fidedignidade, veracidade e fidelidade enquanto pilares imprescindíveis 

da atividade científica. 
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Não queremos com isso advogar em prol da ciência enquanto instauração de 

possibilidades tão abertas que possam englobar universalidades e lacunas a um só tempo. 

O que desejamos, respaldados em De Sousa Santos (1989), é aqui nos filiarmos a uma 

movimento de desdogmatização da ciência e que leva em conta um afastamento do 

positivismo lógico, apogeu da axiomatização do campo. 

Compreendendo a ambivalência do campo já supramencionado, bem como as 

múltiplas modalidades do fazer científico, esse estudo insere-se no campo das pesquisas 

de ordem qualitativa, haja vista a complexidade e dinamicidade dos fenômenos humanos 

e sociais, o estudo do fenômeno em seu “acontecer natural” (ANDRÉ, 2012).  

“Qualitativa porque se contrapõe ao esquema quantitativista de pesquisa (que 

divide a realidade em unidades passíveis de mensuração, estudando-as isoladamente), 

defendendo uma visão holística dos fenômenos” (ANDRÉ, 2012, p. 17), o que não 

poderia ser mais apropriado na condução de uma pesquisa que defende uma abordagem 

de ensino também holística, porque centrada na complexidade da formação cidadã do 

educando.  

Nascida no final do século XIX quando da inquietação dos cientistas sociais em 

face dos métodos de investigação positivistas das ciências físicas e naturais, a pesquisa 

qualitativa foi, pouco a pouco, despontando no cenário, ganhando bastante popularidade 

no final do século XX. Como buscava retratar os pontos de vista dos participantes, 

sobretudo dos que não detinham poder e privilégios, os pressupostos desse modelo 

particular de estudo vieram ao encontro dos movimentos democráticos amplamente 

difundidos na década de 60 (ANDRÉ, 2012).  

Na condição de pesquisadora, investigadora e professora do campo, Minayo 

(2012) expõe a sua preocupação em face à pesquisa qualitativa em Análise qualitativa: 

teoria, passos e fidedignidade. Conforme narra a autora, seus pares têm a ela recorrido 

com frequência, demonstrando dificuldades quando do tratamento de achados empíricos 

e documentais de trabalhos de natureza qualitativa, pois que não conseguem analisar se 

as informações recolhidas são válidas e/ou suficientes para a pesquisa.  

Segundo ela (2012), um trabalho qualitativo de boa qualidade começa desde muito 

antes, ainda na definição do objeto e, posteriormente, na compreensão e internalização 

dos termos filosóficos e epistemológicos que fundamentam a pesquisa e o processo de 

análise propriamente dito.  

A autora (2012) também ressalta quão necessário é conhecer os termos mais caros 

à pesquisa qualitativa ainda nos primeiros desenhos de qualquer investigação dessa 
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natureza. Experiência, vivência e compreensão são três dentre uma gama de vocábulos 

listados.  

O primeiro alude ao que “o ser humano aprende no lugar que ocupa no mundo e 

nas ações que realiza”, conceito que toma emprestado de Heidegger. O segundo pode ser 

definido como “produto da reflexão pessoal sobre a experiência” (MINAYO, 2012, p. 

623). Em linhas gerais, todo um grupo pode passar pelas mesmas experiências, mas o 

significado que cada indivíduo atribuí a essas experiências não pode ser igual, pois que 

são suas vivências, portanto, pessoais e intransferíveis.  

A compreensão, por seu turno, é “a capacidade de se colocar no lugar do outro, 

tendo em vista que, como seres humanos, temos condições de exercitar esse 

entendimento”. Todavia, toda compreensão é parcial e inacabada, mesmo a nossa como 

a do nosso entrevistado, já que todos temos um conhecimento incompleto, limitado.  

(MINAYO, 2012, p. 623).  

Em linhas gerais, por ter recebido influências teóricas da fenomenologia, a 

pesquisa qualitativa destaca os aspectos subjetivos do comportamento humano, a 

importância de adentrar o universo dos sujeitos pesquisados e as suas experiências 

cotidianas para compreender o sentido que atribuem às suas realidades, as suas vivências. 

De maneira muito semelhante opera a etnografia, uma de suas influências e ramificações: 

A preocupação da etnografia é com os significados que têm as ações e 
os eventos para as pessoas ou grupos estudados. Alguns desses 
significados são expressos pela linguagem, outros são transmitidos 
indiretamente por meio das ações (...) A etnografia é a tentativa de 
descrição da cultura. Geertz (1973) utiliza o termo “descrição densa”, 

que ele tomou emprestado do filósofo Gilbert Ryle, para designar o que 
pretende a etnografia (ANDRÉ, 2012, p. 20).  
 

Desenvolvida pelos antropólogos e educadores, a etnografia chega às salas de aula 

na tentativa de descrição da cultura enquanto práticas, hábitos, valores, crenças, 

linguagens e significados de um conjunto social. Para tanto, os pesquisadores devem fazer 

uso das técnicas que são tradicionalmente associadas à etnografia, a saber: a observação 

participante, a entrevista intensiva e a análise dos documentos.  

A observação é chamada de participante porque parte do princípio de 
que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação 
estudada, afetando-a e sendo por ela afetado. As entrevistas têm a 
finalidade de aprofundar as questões e esclarecer os problemas 
observados. Os documentos são usados no sentido de contextualizar o 
fenômeno, explicitar suas vinculações mais profundas e completar as 
informações coletadas através de outras fontes (ANDRÉ, 2012, p. 28).  
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 Buscando respaldo nos postulados de Spindler (1955), Green et al (2001), de quem 

trataremos mais detidamente adiante, postula que a etnografia educacional não existia 

antes da década de 50. Passou a ser pensada para esse contexto em específico após uma 

conferência na Universidade de Standford, quando a Associação Americana de 

Antropologia, em parceria com a Escola de Educação e com o Departamento de 

Sociologia e Antropologia, se propôs a melhor explorar as relações entre educação e  

antropologia. Como resultado de um encontro do qual participaram cerca de 22 

antropólogos e educadores, surge o primeiro livro sobre as inter-relações entre as esferas 

do saber supramencionadas: Education and Anthropology.  

 Em todo caso, é preciso levar em consideração que antropólogos e educadores 

possuem metas muito diferentes em face da pesquisa etnográfica (GREEN ET AL, 2001, 

p. 27): “a diferença está, conforme argumentam Green e Bloome (1995), nas questões 

levantadas e nos propósitos delineados para a execução da pesquisa etnográfica”.  

Partilhando um mesmo lócus que considera a etnografia como muito cara ao fazer 

científico, Blommaert (2013), em seu livro Ethnography, Superdiversity and Linguistic 

Landscapes, ressalta a atenção que tem sido dispensada às pesquisas de paisagens 

linguísticas (linguistic landscapes reasearch) nos últimos anos, - tendo elas se tornado 

alvo de interesse de inúmeros pesquisadores - bem como a importância de estudá-las à 

luz dos postulados da etnografia.  

Na tentativa de caracterizar/conceituar o termo paisagens linguísticas, o autor 

(2013) traz à tona desde estudos do grafite, como de casas de chá na Patagônia, 

perpassando pelas paisagens semióticas de aeroportos.  

Como motivos que contribuíram para a ascensão de pesquisas dessa natureza estão 

as relações entre linguagem e espaço e o interesse crescente no multilingualismo, por 

exemplo. O fato de que a linguagem não pode mais ser concebida como algo que existe 

apenas nas mentes dos sujeitos, nas interações orais entre eles ou nos textos escritos, mas 

como parte do espaço em que atuam, fomentaram o surgimento de um novo olhar para o 

campo.  

  Todavia, o autor (2013) atenta para o fato de que as paisagens linguísticas são 

fortemente marcadas pela mobilidade, complexidade e imprevisibilidade. A mobilidade, 

por exemplo, leva em conta o deslocamento conceitual que foi atribuído à linguagem: 

antes vista como fixa no tempo ou espaço, hoje é compreendida como suscetível às 

mudanças sociais.  
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 Em seu ponto de vista, a etnografia é a metodologia talvez mais útil para investigar 

paisagens abertas, complexas e em mutação, como também os seus efeitos não lineares e 

por vezes não facilmente observáveis, pois que acredita que “in order to understand texts, 

signs and discourses, we cannot rely solely on textual analysis; rather we need textual 

ethnographies” (BLOMMAERT, 2013, p. 06). Em outras palavras, precisamos ler as 

paisagens linguísticas à luz de uma imersão etnográfica, pois que essa leitura necessita 

ser densa e profunda, à medida que vai para muito além do texto:  

There are to sides to this: on the other hand, we need to grasp the 
situation and momentary occurrence of a sign in this shop window, on 
this street, at this time; on the other hand a need to situate these 
observations within a much longer historical trajectory, so that we can 
also grasp the layers of history and meaning at play in a sign 
(BLOMMAERT, 2013, p. 06).  

  

Pesquisadoras como Green et al (2001) fazem côro junto aos demais entusiastas 

que prezam pela importância da etnografia enquanto lógica de investigação e abordagem 

em pesquisa educacional.  

Para as autoras, a pesquisa etnográfica é deveras enriquecedora porque “vai além 

da simples descrição e indaga sobre o impacto para os membros do grupo da participação 

em comunidades locais de prática, seja uma aula, um pequeno grupo de leitura, uma 

turma, uma escola ou outra instituição social” (GREEN ET AL, 2001, p. 49).  

Conforme pontuam, é preciso se lançar a uma grande turnê pelo contexto local ou 

mundo social do grupo, da cultura em questão, a fim de identificar os atores, suas 

tradições, com quem é possível interagir, sob quais condições e que possíveis resultados 

se pode chegar. Esse seria o primeiro grande movimento, e que possibilita ao etnógrafo 

“examinar os espaços, momentos, objetos, eventos, atos e as interconexões da atividade 

social, dentre outros aspectos, os quais formam as bases para as análises subsequentes” 

(GREEN ET AL, 2001, p. 31). Nesse sentido, os instrumentos devem ser cuidadosamente 

escolhidos. Se questionários e entrevistas forem adotados, “o pesquisador não deve 

predeterminar as respostas pelo tipo de questões formuladas”, pois que “a entrevista deve 

ser encaminhada de forma a promover a manifestação do conhecimento cultural êmico 

em sua forma mais heurística, natural” (GREEN ET AL, 2001, p. 61).   

É igualmente caro para as autoras que as raízes antropológicas sejam preservadas 

quando da caracterização dessa abordagem, ainda que não haja um consenso sobre o que 

venha a ser etnografia, em termos conceituais. Sabe-se, contudo, que existem muitos 

trabalhos que se pretendem etnográficos, quando não passam de pesquisas de observação:  
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[...] existem várias abordagens à pesquisa de observação que adotam 
maneiras diferentes de registrar seus fenômenos de interesse, a maioria 
das quais não necessariamente envolve a etnografia: sistemas de 
categoria, sistemas descritivos, sistemas narrativos e registros 
tecnológicos (GREEN ET AL, 2001, p. 16).  

  

Como salientam, é comportamento que não condiz com o de um etnógrafo quando 

o observador adentra o campo de pesquisa munido de itens, questões e hipóteses pré-

estabelecidas, com um esquema tão fortemente elaborado que tenha por intenção rastrear 

os comportamentos dos sujeitos de maneira de tal que não permita alterações no trajeto 

previamente delineado. É sempre preciso lembrar que o investigador adentra a cultura 

pesquisada na condição de aprendiz, sem intuito de tornar-se nativo, e sempre atento ao 

que ocorre no interior daquele grupo. Em nossa leitura, os acontecimentos ali é que ditam 

a pesquisa e não o contrário. Portanto, em segunda instância, é preciso estar a todo tempo 

disposto a negociar alterações de percurso, mudanças não previstas para prosseguir a 

turnê. 

 Em sua leitura de Spradley (1980), as autoras (2013, p.18) argumentam que um 

observador é também etnógrafo quando, sempre participando do processo, assume papeis 

variados dentro de um continuum, “desde um envolvimento profundo com o grupo social 

em um determinado momento, até um papel mais passivo de observador e participante”. 

Ademais, para participar efetivamente da construção dos eventos, é sempre 

necessário que etnógrafo faça uso de notas de campo, coleta e análise dos produtos 

confeccionados no interior do grupo, entrevista participante que tenha como intuito 

buscar a interpretação dos sujeitos sobre os fenômenos em andamento, gravações de áudio 

e vídeo. 

 A etnografia, de acordo com as autoras, também se caracteriza como estudo da 

cultura, pois que deseja investigar as ações dos membros locais, dando visibilidade a essas 

ações. Entretanto, a noção de cultura deve estar muito bem explicitada, já que não se trata 

de um ‘mapa preciso’, imutável, que as pessoas possam ler facilmente, mas de um 

conceito que têm de levar em conta a mudança, a modificação através do tempo e dos 

eventos. É como ‘escolas de pilotagem diferentes’, que tem diferentes mares a serem 

desbravados e diferentes terrenos para darem conta, por assim dizer. É preciso saber como 

esses sujeitos nomeiam e categorizam seu mundo. É preciso fazer uma grande turnê pelo 

seu contexto local na condição de aprendiz (GREEN ET AL, 2001, p. 30). Em nossa 

leitura, esse é o momento crucial da pesquisa porque, através da identificação daqueles 

atores, daquelas interações, sobretudo das condições sob as quais as interações 
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acontecem, todo o trabalho que se segue já está bem assentado em bases bastante 

consistentes.  

 Um outro pilar da pesquisa etnográfica é o estudo contrastivo. Contrastar é, na 

visão de Green et al (2001), combinar perspectivas, dados, métodos (gravações em audio 

e vídeo, notas de campo, atividades, entrevistas, artefatos etc.) e teoria, propiciando, 

assim, a triangulação de dados.  Para ilustrar as benesses que a triangulação de dados traz 

ao estudo contrastivo, as autoras recorrem ao exemplo do trabalho realizado por Judith 

Solsken (1992) que contrastou o ato de ler em casa com o ato de ler durante a 

escolarização no intuito de analisar quais eram as reais práticas de letramento. Para tanto, 

utilizou os quatro tipos de contraste acima mencionados e valorados por Corsaro (1985), 

o que em muito validou a sua visão diacrônica.  

 Ademais, a análise contrastiva,  

 

similarmente à triangulação, envolve o uso constante do contraste para 
se construírem interpretações fundamentadas. O uso da relevância 
contrastiva requer dos etnógrafos uma fundamentação de suas análises 
das escolhas das palavras e das ações em que os membros do grupo 
observados se engajam uns com os outros, em meio a atores, eventos, 
momentos, ações e atividades que constituem as ações sociais da vida 
diária (GREEN ET AL, 2001, p. 39).  

  

Ter uma visão holística é também fazer etnografia, na leitura das autoras. Por 

holístico entendemos que se trata de lançar mão de uma certa profundidade no trato com 

a cultura analisada, ainda que seja um “pedaço de cultura” sob análise. Isso requer do 

etnógrafo uma capacidade de correlacionar até mesmo os momentos que não lhe são da 

maior importância, aparentemente. Como exemplo, as autoras (2005) trazem o caso 

fictício de um pesquisador que queira, por ventura, estudar as práticas de leitura em uma 

determinada unidade social. Para tanto, ele deve observar os momentos de leitura, bem 

como os momentos em que não ocorre leitura para traçar um panorama holístico, ou seja, 

em que múltiplas facetas concorram para compor um “todo” significativo.  

 Em suma, no processo interativo-responsivo que a etnografia demanda,  

[...] o(a) pesquisador (a) apresenta um argumento teórico e 
metodológico cujo foco se centraliza em: (a) como o estudo foi 
realizado; (b) porque o(s) métodos foi(ram) apropriado(s) dadas as 
questões colocadas; e (c) o que pode ser aprendido através dessa 
abordagem. Dessa forma o(a) pesquisador(a) apresenta uma maneira de 
compreender a potencialidade expressiva da etnografia e, portanto, as 
contribuições que essa abordagem oferece às pesquisas sobre o ensino 
da língua inglesa e de outras disciplinas (GREEN  ET AL, 2001, p. 70).  
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Nos ocorreu detalhar a pesquisa de natureza qualitativa, sobretudo as discussões 

acerca da pesquisa etnográfica, por acreditarmos que seja necessário um entendimento 

maior do campo a que nos encontramos filiados. Corroborando as palavras de André 

(2012, p. 22), “é preciso discutir mais suas peculiaridades, suas filiações teóricas e seus 

fundamentos epistemológicos”, o que julgamos igualmente relevante.  

 

3.2 Percurso metodológico   

 

De modo a investigar a prática do docente de LI da escola média, objeto desse 

estudo, cogitou-se a possibilidade, a priori, de desenvolver uma pesquisação colaborativa 

em três comunidades do Ensino Médio com características peculiares, levando-se em 

consideração a sua localização geográfica em Vitória da Conquista e o público para o 

qual está voltado.  

Contudo, após algumas negativas de professores da área de língua inglesa da 

educação básica deste município, cujas justificativas centraram-se na falta de tempo para 

planejar suas aulas em razão da presença de um professor pesquisador em sala de aula, 

houve a necessidade de reavaliar a proposição inicial. Aliás, é da natureza da pesquisa 

etnográfica “[...] um plano aberto e flexível, em que os focos da investigação vão sendo 

constantemente revistos, as técnicas de coleta reavaliadas, os instrumentos reformulados 

e os fundamentos teóricos repensados” (ANDRÉ, 2012, p. 30), o que nos ocorreu. 

Na seara dos recomeços, encontramos a professora Letícia, docente do IEA, 

Instituto Educacional Alfa, bem como do CEB, Colégio Estadual Beta. O IEA, através da 

coordenação e direção, nos abriu suas portas cordialmente, permitindo o trabalho de 

pesquisa.  

Através da professora Letícia, nome fictício aqui atribuído à regente no sentido de 

preservar a sua identidade, sua realidade nos foi melhor apresentada. Na contraparte, nos 

reunimos com a coordenação, detalhando-lhes a proposta de trabalho a ser desenvolvida 

em pelo menos duas unidades letivas. Neste encontro foi também entregue documento 

por escrito no qual estava descrita a natureza etnográfica da pesquisa (ANDRÉ, 2012, p. 

27), com a inserção do pesquisador no interior da escola pública, bem como a descrição 

dos seguintes instrumentos de pesquisa para posterior consecução: (a) entrevista livre 

com o professores regente, no intuito de dialogar sobre a sua formação e a maneira como 

conduz a sua prática docente; (b) observação participante; (c) diário de aula; (d) registro 
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fotográfico dos estágios da pesquisa e (e) análise documental, no intuito de entender mais 

profundamente os vínculos e filiações dos fenômenos observados.  

 A fase de observação se deu entre o início do mês de julho e novembro do ano de 

2015, desde o momento em que a docente e eu tivemos o primeiro contato e, desde então, 

passamos a estabelecer uma relação de parceria. A pesquisa teria começado mais cedo se 

não fosse as paralisações docentes, ocorridas sempre às sextas-feiras, os feriados e a 

posterior paralisação das atividades discentes, devido aos movimentos estudantis de luta 

e contestação do aumento de tarifa do transporte público na cidade. 

 O trabalho etnográfico desenvolvido nas comunidades IEA e CEB resultou, 

através de uma amostragem, em uma profunda e também profícua análise sobre como se 

configura a atividade docente de Língua inglesa nas referidas culturas escolares 

investigadas. As observações que se deram durante o período mencionado, bem como os 

artefatos produzidos pelo sujeito docente foram levados ao conhecimento da banca de 

qualificação em meados de setembro, que sugeriu uma intervenção no seio das 

comunidades examinadas, perpassando antes pela formação do professor regente através 

de textos que tratassem dos termos mais caros ao nosso trabalho. No entanto, pouco 

depois, a docente Letícia, pessoa de fundamental importância para nós e nossa pesquisa, 

foi diagnosticada com um câncer de mama em estágio preocupante, resultando na 

impossibilidade de com ela propor caminhos para a nova etapa de pesquisa, pois que 

entrou com um tratamento intensivo e foi afastada das suas atividades regulares.  

 Cumprir o que desejava a banca de qualificação constitui-se, assim, um grande 

desafio a ser vencido, uma vez que as turmas de Língua Inglesa foram rapidamente 

encerradas, tiveram suas notas lançadas e encaminhamentos finais. O ano letivo de 2015 

estava no fim e não restava outra alternativa senão esperar a volta às aulas em 2016. No 

entanto, foi preciso repensar os percursos e medidas a serem deliberadas. Retornar às 

escolas públicas, pedindo autorização de seus professores e respectivos coordenadores 

novamente não nos pareceu a decisão mais acertada devido ao curto espaço de tempo a 

nossa frente e a experiência frustrante que vivenciamos quando das inúmeras negativas 

que recebemos de docentes da área ao ir à campo.  

 Eis que na seara de outros recomeços, encontramos o PIBID de Língua Inglesa 

em pleno funcionamento de suas atividades no interior da universidade, sob excelente 

coordenação, que nos acolheu muito gentilmente e viu bastante propósito em desenvolver 

um trabalho de formação com os seus bolsistas e professor parceiro. 



81 
 

 À priori, o que nos pareceu um encontro bastante feliz, haja vista o momento 

crítico que vivenciávamos na pesquisa, tornou-se muito mais significativo e até 

proposital, quando percebemos o valor dessa interação para ambas as partes.  

 Sem perder de vista as perguntas que orientam o nosso trabalho, ficou deliberado, 

nesse momento, que não descartaríamos a pesquisa realizada no interior da escolas IEA 

e CEB, e que levaríamos a cabo uma proposta de formação e intervenção no PIBID de 

Língua Inglesa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. Mais do que 

isso, tentaríamos fazê-las dialogar no bojo do nosso trabalho de mestrado, caracterizando-

as como Momento 1, em referência à investigação escolar e seus desdobramentos, e 

Momento 2, em alusão à pesquisa do interior do PIBID.  

 

3.2.1 Descrição das comunidades  
 

3.2.1.1 Instituto Educacional Alfa  

 

Em funcionamento há 63 anos, o instituto IEA têm suas históricas páginas 

grafadas com nomes de pessoas que em muito contribuíram e contribuem para a sociedade 

conquistense nos mais diversos setores; todos eles ex-alunos deste que colégio que se 

confunde com a história da cidade, pois que foi pioneiro na modalidade magistério. 

Em 2011, o IEA incorporou o Programa de Ressignificação da Aprendizagem, 

voltado para os alunos desejosos de continuar os estudos sem retenções. Segundo o 

documento escrito, o programa é uma proposta pedagógica da Secretaria de Educação do 

Estado da Bahia e tem por objetivo o fortalecimento dos vínculos do educando com a 

escola, de modo a garantir a sua permanência e interesse nos estudos. Para tanto, o 

programa advoga em prol da formação continuada - uma vez que o professor precisa 

pesquisar a sua prática constantemente - a construção criativa do conhecimento, a 

intensificação do uso das tecnologias de informação e comunicação, a integração da arte, 

da cultura corporal e do lúdico e o respeito à valorização da vida no percurso de 

aprendizagem (BAHIA, 2007). Tudo isso para evitar que os alunos do Ensino 

Fundamental II, Médio e Normal em situação de dependência possam frequentar a série 

anterior sem se deparar com as mesmas metodologias, repetições de conteúdos e práticas 

avaliativas que poderiam se tornar, segundo o documento, desestimulantes.  

No ano seguinte à implementação do programa mencionado, o instituto completou 

60 anos de fundação, celebrando os grandes eventos de sua trajetória, tais como a Virada 
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Cultural, o tradicional desfile de Sete de Setembro, a Semana Social, a Copa Estudantil, 

entre outros, na presença secretário Estadual da Educação, Osvaldo Barreto.  

À época das atividades comemorativas, o colégio contava com cerca de três mil 

alunos e uma equipe formada por gestores democraticamente eleitos e trazia, como lema, 

o compromisso com a educação de qualidade. Nas palavras da gestão, em linhas gerais, 

a educação almejada deveria combinar uma satisfatória formação intelectual aliada aos 

valores afetivos e sociais para uma vida plena e um mundo possível, harmônico, ainda 

que não “perfeito”, vislumbrando o digno desenvolvimento das novas gerações.  

  
 3.2.1.2 Colégio Estadual Beta 
 

 Em funcionamento há pouco mais de 40 anos, o CEB surgiu no cenário 

conquistense para suprir a demanda de uma cidade que crescia também para o lado oeste. 

Trata-se de um grande e tradicional colégio de Vitória da Conquista.  

 Atualmente o CEB conta com 90 professores graduados que atendem à 2800 

alunos da quinta série do Ensino Fundamental ao terceiro ano científico do Ensino Médio, 

bem como à extensão em um bairro carente onde funcionam mais cinco turmas do 

primeiro ao terceiro ano científico. É válido ressaltar que o colégio é ponto de 

convergência de pelo menos nove populosos bairros da cidade e, desse modo, acaba por 

receber alunos oriundos dessas localidades.  

 A escola é referência no esporte, pois que seus corpo discente representou por 

inúmeras vezes o município em campeonatos estaduais, a exemplo dos Jogos Estudantis. 

A sua banda de fanfarra é também outro destaque, uma vez que apresenta-se em muitos 

eventos da cidade, sobretudo no desfile do Sete de Setembro.  

 O colégio orgulha-se em ter um blog em pleno funcionamento, no qual as 

discussões que dizem respeito à escola, os seus movimentos estudantis e docentes, bem 

como noções de cultura, política e educação, ali encontram espaço e são publicizadas para 

a sociedade.    

   

3.2.1.3 PIBID Língua Inglesa – UESB  

 

 O PIBID é o nome pelo qual nos reportamos ao Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência.  
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 Segundo informações fornecidas pelo Portal do Ministério da Educação, o 

programa visa integrar instâncias diversas, tais como as secretarias estaduais e municipais 

de educação e universidades públicas em prol da melhoria do ensino nas  escolas públicas. 

Para tanto, os alunos bolsistas selecionados das licenciaturas, junto aos seus 

coordenadores (professores da universidade e responsáveis pelo programa nesses 

espaços) e professores supervisores – sendo estes últimos os professores da escola pública 

onde os bolsistas vão estagiar – são convidados, ao partilhar do mesmo espaço de 

discussões e a convergir o olhar sobre o objeto que interessa a todos: o exercício da 

docência e seus desafios:  

O programa oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos 
presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, 
quando graduados, se comprometam com o exercício do magistério na 
rede pública. O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros mestres 
e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o Pibid faz uma 
articulação entre a educação superior (por meio das licenciaturas), a 
escola e os sistemas estaduais e municipais.  
 

 A parceria firmada entre a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, 

campus de Vitória da Conquista, e uma escola pública estadual da cidade, a qual não nos 

reportaremos com finalidade de preservar o seu anonimato, bem como a de seu professor 

supervisor, data do ano de2012. 

 Atualmente, o PIBIB de Língua Inglesa promove duas rodas de discussão 

semanais: às quartas-feiras, das 8h30 às 10h30 no interior da escola 

parceira/universidade, visando o exercício da docência de Língua Inglesa na perspectiva 

do Ensino Médio, sob coordenação de uma docente, em específico (LIEMVC); às 

quartas-feiras, das 8h30 às 10h30 no interior da universidade/escola parceira, visando o 

exercício da docência de Língua Inglesa na perspectiva do Ensino Fundamental, sob a 

coordenação de uma outra docente, também integrante do Departamento de Letras da 

universidade supramencionada (LIEFVC).  

O grupo de LIEMVC tem 11 graduandos em Letras, uma professora coordenadora 

(PC) e uma professora supervisora (PS).  

 

3.2.2 Caracterização dos sujeitos de pesquisa  

 

 Nessa seção nos propomos a caracterizar nossos sujeitos entrevistados 

minuciosamente. Devido ao tempo maior que dispensamos na companhia da professora 

Letícia e dos instrumentos de pesquisa utilizados para capturar sua trajetória acadêmica e 
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profissional (gravação informal em aúdio de relato de experiências), cremos ter um 

cabedal de informações mais amplo sobre ela se comparado ao dos sujeitos que integram 

o PIBID – e que foram entrevistados por meio de questionário impresso. 

 

3.2.2.1 Professora Letícia  

 

 A professora Letícia é natural de Itarantim, Bahia, tendo se formado na 

Universidade Federal da Bahia – UFBA, campus de Salvador, Bahia, na década de 80. 

Cursou Letras com dupla habilitação em tempo hábil, trabalhou em colégios particulares 

da cidade em questão, fez curso de idiomas em paralelo aos estudos da faculdade e 

mudou-se para Vitória da Conquista em razão do concurso prestado para professor do 

Estado. Além de exercer suas funções como docente de língua inglesa no Ensino Médio 

nas escolas IEA e CEB durante a semana, é também orientadora através do programa do 

governo intitulado Pacto Nacional pela Fortalecimento do Ensino Médio. Essa uma 

política é uma proposta do governo federal de melhor articular estratégias entre os 

governos estaduais, distrital e a União “na formulação e implantação de políticas para 

elevar o padrão de qualidade do Ensino Médio brasileiro, em suas diferentes modalidades, 

orientado pela perspectiva de inclusão de todos que a ele tem direito”, conforme 

sinalizado no texto que pode ser encontrado no site do FNDE, Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação.  

  

3.2.2.2 Membros do PIBID  

  
 

O grupo do PIBID LIEMVC investigado conta com a coordenação de um 

professor adjunto da referida universidade (PC), graduado em Letras: Português e Inglês, 

com mestrado em Letras e doutorado na mesma área e responsável pelos trabalhos desde 

o ano de 2012.   

Há também a supervisão de uma professora do colégio parceiro, graduada em 

Letras e pós-graduada em Psicologia (PS), em vias de se aposentar de suas funções como 

professora estadual e membro do grupo desde o ano de 2012. Sua função é a de colaborar 

com professor coordenador e de orientar os professores em pré-serviço, que, por sua vez, 

integram um grupo de onze participantes, dentre os quais a maioria recebe auxílio do 

governo por meio de bolsa e alguns participam como colaboradores.  
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Os alunos participantes (doravante B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, 

B11)  são, em maioria, jovens do sexo feminino, oriundas de outras localidades do Estado 

e que encontram-se em diversos semestres do curso de Letras Modernas na UESB. 

Ressalta-se que i) B11 é professor de uma escola de línguas de grande porte da cidade de 

Vitória da Conquista; ii) B10 esteve ausente em todos os momentos em que pesquisa 

ocorreu por ter tido o seu vínculo encerrado, pois foi recentemente aprovada em seleção 

de mestrado na UESB; iii) a professora supervisora (PS) esteve ausente na maioria dos 

encontros pelo fato de ter estado na assistência da mãe adoentada.  

  

 

3.3 Das etapas e percursos: do trabalho prescrito, planificado e realizado  
 
  

As etapas que aqui se apresentarão visam descrever mais detidamente os percursos 

pelos quais a pesquisa percorreu nos espaços e nos dois momentos divergentes já 

sinalizados. Receberam essas nomenclaturas em razão do artigo intitulado “Trabalho 

prescrito, planificado e realizado na formação de professores”, da autoria de Machado 

(2002).  

 No artigo em questão, a autora reitera a profissionalização da atividade docente 

-por muito tempo enxergada tão somente como sacerdócio- e as possibilidades de 

categorizar esse trabalho quando assume a roupagem de uma formação, mais 

precisamente. Por formação entende-se a preparação que um grupo deve receber para 

acolhimento de uma temática, debatendo-a, refletindo sobre ela, aplicando-a no seu 

contexto. 

  Com o intuito de inspirar os demais pesquisadores da educação que, porventura, 

se interessem em lançar mão de momentos de formação no interior de suas pesquisas 

qualitativas, Machado (2002) parte da premissa que o trabalho de formação, em linhas 

gerais, classifica-se em três níveis distintos: prescrição, planificação e realização. Nos 

servimos dessas categorias para nomear as nossas seções de trabalho e melhor didatizá-

las, uma vez que nos servimos dessa estratégia em nossa pesquisa e encontramos pontos 

de convergência entre os postulados da autora e nossos achados - o que tentaremos 

elucidar melhor ao longo da abertura de cada subseção.  

 
 
3.3.1 Do trabalho prescrito ou sobre a grande turnê 
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 Em nossa leitura de Machado (2002), o trabalho docente foi, por muitos anos, 

relegado à condição de sacerdócio, de missão, quando deveria ter sempre sido visto como 

atividade profissional. Todavia, essa atividade que o professor exerce não pode ser 

comparada às demais por um motivo simples: não é mecânica, não visa entregar um 

produto consumível e acabado, haja vista o seu desejo de, com os alunos, transformá-los 

e transformar-se. 

 O trabalho do docente se configura como prescritivo, no entanto, quando as 

ações a se desenrolar no horizonte estão condicionadas a regulações de alguma ordem, a 

algum planejamento, normatização ou conjunto de condutas que podem ser verbais ou 

não verbais -o que há de influenciar no trabalho final (realizado): “Segundo Tardif e 

Lasserre (1999), essa concepção do trabalho educacional permite que distingamos entre 

o trabalho prescrito, homogeneizado (...), envolvendo a organização das classes, a 

distribuição do tempo disponível, as finalidades, as rotinas da interação, etc” 

(MACHADO, 2002, p, 42).  

 Nesse sentido, a autora (2002, p. 41) ratifica que, em linhas gerais, o professor, 

na condição de trabalhador “encontra-se diante de restrições (...) que dão uma 

configuração inicial à sua ação, frequentemente explicitadas em textos instrucionais ou 

procedimentais”.  

 Na perspectiva mais etnográfica possível, porque sempre abertos à 

imprevisibilidade, eis que partimos para o campo de pesquisas nos momentos I e II com 

um roteiro prescritivo que vislumbrava, a priori, traçar as finalidade, rotinas de interação 

e entrevistar os sujeitos participantes, conhecê-los, diferenciá-los. A partir daí, sobretudo 

no momento II, pôr em funcionamento um plano de ação para capturar suas posições no 

início e fim desse plano, que consistia em rodadas de formação, isto é, encontros que 

abordassem os temas e textos mais caros ao nosso trabalho. Eram as nossas prescrições, 

por assim dizer, todavia, estivemos atentos a todo momento sobre possibilidades de 

mudança de trajeto, o que fazemos questão de reiterar. A título de exemplificação, as 

sessões de orientação que passaram a integrar essa pesquisa em sua fase final não foram 

pensadas de pronto, mas somente ao final do encontro de formação realizado em 12/03, 

meados da pesquisa, e em face dos achados oriundos dos instrumentos até então 

utilizados.  
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 Alimentados pelos pressupostos de Green et al (2001, p. 31), partimos ansiosos 

pela “grande turnê pelo contexto local ou o mundo social do grupo, a fim de identificar 

quem são os atores, com quem (...) interagir, quando, onde, sob quais condições (...)”, 

turnê que pôde ser abaixo descrita (tabela 1). Em razão das mudanças pelas quais a nossa 

pesquisa sofreu, daremos ênfase ao Momento II desse ponto em diante, e que trata da 

inserção do pesquisador no grupo do PIBID LIEMVC – UESB, espaço onde o trabalho 

de intervenção pôde ocorrer.  

 

Tabela 1: Momento II 
 

Etapas e 
Instrumentos de 

pesquisa 

Objetivo Resumo/ Avaliação 
dos achados 

Datação de coleta 

Diálogo livre com 
gravação em áudio 

Conhecer os atores 
sociais daquela 

cultura e sob quais 
condições as suas 

relações se 
estabelecem 

- A partir dos 
registros gravados 

em aúdio, o 
pesquisador tomou 
conhecimento da 

realidade que 
assolava o PIBID 

LIEMVC (ameaça de 
suspensão de 
benefícios) e 

estabeleceu laços 
com os bolsistas  

05/03/2016 

Aplicação do 
Questionário 1 

Conhecer o 
significado que os 
sujeitos atribuem à 

sua atividade 
docente, bem como 
rastrear os conceitos 

iniciais que os 
sujeitos trazem sobre 

termos caros à 
pesquisa 

- Valioso 
instrumento. 

Funcionou à medida 
que nos permitiu 

categorizar os 
sujeitos através do 
que diziam e como 

diziam.  

05/03/2016 

Observação 
participante com 

gravação em vídeo 

Motivá-los a uma 
discussão 

introdutória ao tema 
LCs sem mencioná-
lo, lançando mão de 

um gênero 
disparador  

- Interessante. A 
partir do gênero 

disparador os alunos 
se posicionaram 
reflexivamente 

05/03/2016 

Momento de 
formação I (MF1) 
com gravação em 

áudio 
 
 
 

Fornecer insumo 
sobre os LCs, novas 
epistemes e temas 

transversais através 
do texto-base 1, 

recuperando o gênero 

- Muito bom. 
Embora o grupo 
tenha dispensado 
muito esforço nas 

respostas do 
questionário, 

participou 

05/03/2016 
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disparador e 
contextualizando-o. 

ativamente das 
discussões. Outros 

não puderam 
participar ou 

permanecer até o fim 
Observação 

participante com 
gravação em áudio 

Reaquecer a 
discussão em relação 

ao texto-base 1 e 
formação 1 para 

introduzir a formação 
2 e seu texto-base 2;  

- Muito satisfatório – 
muito embora só 

fizeram parte desse 
momento 3 bolsistas, 
tendo em vista suas 

demandas 
acadêmicas 

(avaliações) e 
profissionais.   

12/03/2016 

Momento de 
formação 2 (MF2) 
com gravação em 

áudio 

Fornecer insumo 
sobre o papel da 
crítica na relação 

com os letramentos 
críticos 

- Satisfatória.  12/03/2016 

Orientações para 
elaboração do plano 

de aula com 
gravação em áudio 

 
 

 

Estabelecer 
correlação entre as 

formações I e II 
desenvolvidas em 

face de outros 
gêneros disparadores 
em forma de plano 

de aula 

-Bom. Os alunos 
foram participativos 

e os primeiros 
desenhos de planos 

de aula foram feitos, 
mas não concluídos 
em razão do horário 

avançado e das 
demandas dos 

bolsistas (aulas no 
período consecutivo)  

30/03/2016  

Planos de aula  
 
 
 

Capturar as posições 
dos sujeitos nos 

meandros do nossa 
pesquisa de campo, 
em forma de planos 
de aula elaborados 

por eles 

- Interessante. Foram 
muitos os olhares 

que os sujeitos 
atribuíram aos 

gêneros disparadores.     

17/03/2016 
18/03/2016  
30/03/2016 

 
 

Entrevista em 
modalidade quis 

gravada em áudio e 
vídeo  

 
 

Rastrear a posição 
dos sujeitos em vias 

de finalização da 
pesquisa, 

questionando-os 
sobre as escolhas 

realizadas 

-Valiosa. Legítimo 
instrumento na 

captura das posições 
de sujeito. 

 
        08/04/2016  

Aplicação do 
Questionário 2 

 
 

Rastrear a posição 
dos sujeitos ao final 

da pesquisa, de modo 
a triangular os dados  

- Não se aplica. Em 
detrimento das 
paralisações  na 
universidade e 

aproximação da 
defesa de dissertação 
da pesquisadora não 
foi possível concluir.  

--- 
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Tabela 2: Participação dos sujeitos nas principais etapas da pesquisa 

 

ATIVIDADES 

 

SUJEITOS 

QUESTIONÁRIO 

1 

(Q1) 

MOMENTO DE 

FORMAÇÃO 1 

(MF1) 

MOMENTO DE 

FORMAÇÃO 2 

(MF2) 

ENTREGA DOS 

PLANOS DE 

AULA 

ENTREVISTA 

B1 X X X NÃO NÃO 

B2 X X X X X 

B3 X X X X NÃO 

B4 X X X X NÃO 

B5 X X NÃO X X 

B6 X X NÃO NÃO NÃO 

B7 X X NÃO X X 

B8 X X NÃO X X 

B9 NÃO NÃO NÃO X X 

B10 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

B11 NÃO NÃO NÃO NÃO X 

       PS X NÃO NÃO NÃO NÃO 

       PC PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE NÃO PRESENTE 

 

Na nossa grande turnê, que contou com a utilização de instrumentos variados ao 

longo do processo, a meta foi a de “propiciar visibilidade de práticas culturais e seus 

princípios para outros indivíduos que não são membros do grupo investigado” (GREEN 

ET AL, 2001, p. 32), neste caso, os nossos possíveis leitores.   

Nesse momento de prescrições, mais uma vez seguimos tentamos seguir à risca a 

sugestão de conduta das autoras quando do primeiro contato com aquela cultura (2005, 

p. 32): “a posição que o etnógrafo assume ao negociar a sua entrada e ao interagir no 

contexto é do aprendiz que estuda junto com pessoas dentro de um grupo local, em busca 

do conhecimento cultural que frequentemente é implícito ou invisível para os membros”.  

 Essa postura nos permitiu perceber, através de diálogo livre, os reais 

enfrentamentos do PIBID LIEMVC em sua segunda reunião do ano de 2016. Os bolsistas 

chegaram muito tensos e, ao mesmo tempo, aliviados ao encontro após um momento de 

muita aflição, pois que na reunião anterior haviam recebido a notícia da possibilidade de 

corte das bolsas que lhes auxiliam nos estudos e da provável extinção desse programa, 

que sabemos tão relevante à universidade, professores em pré-serviço das licenciaturas e 

colégios públicos de todo país.  
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 Os relatos de alívio dos bolsistas em face da notícia de manutenção de suas bolsas 

até o fim do prazo de vigência das mesmas nos fez ficar consternados, ao passo que nos 

enchemos de coragem e entusiasmo para promover uma excelente manhã de formação ao 

nos darmos conta que se desenhava ali, diante de nossos olhos, uma nova página na 

história do grupo.  Poder fazer parte daquele instante apenas fortaleceu o nosso 

compromisso perante a todos e a nossa empatia mútua, tornando mais fácil as negociações 

que naturalmente faríamos ao longo da pesquisa, pois que:  

No que tange ao acesso, o(a) pesquisador(a) precisará negociar um tipo 
de contrato social com seus membros, que será negociado durante o 
desenvolvimento do estudo etnográfico. Além disso, um conjunto de 
papéis e relações precisa ser considerado, presumido e/ou negociado 
desde o início da fase de estudo, admitindo-se, igualmente, que tais 
papéis e relações sofrerão mudanças através dos tempos e dos eventos” 

(GREEN ET AL, 2001, p. 69).  
 
 

3.3.1.1. Dados do Questionário de Pesquisa (Q1) 

 

 Em um segundo momento, promovemos a distribuição do Questionário 1 (anexo 

2), a fim de tomar conhecimento dos sujeitos e os significados que atribuem à sua 

atividade docente, bem como rastrear os conceitos iniciais que traziam sobre termos caros 

à pesquisa.  

 No que tange à geração e análise de dados, o bloco 1, relativo às informações 

pessoais dos sujeitos investigados (bolsistas e professor supervisor), apontou para a uma 

maior representatividade das mulheres no grupo PIBID LIEMVC, que reivindicam para 

si a fatia de um pouco mais de 60% no número total de participantes. No tocante ao 

gênero, a participação um pouco mais expressiva das mulheres em relação aos os homens 

no que diz respeito à ocupação desse lugar de docência (PIBID LIEMVC) reitera os dados 

da pesquisa encomendada pelo British Council em 2014, anteriormente citados neste 

trabalho.  

Os bolsistas, em sua maioria, são oriundos de outras cidades do Estado, estão na 

faixa etária dos 21 aos 34 anos de idade e encontram-se nos mais variados estágios do 

curso de Letras Modernas da UESB (III, IV, VI e VIII semestres). Coincidentemente ou 

não, os sujeitos entrevistados nesta pesquisa estão entre as duas maiores faixas de falantes 

de inglês no país, como também demonstrado através dos dados registrados pelo 

documento do British Council. 
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 Quando perguntados no bloco 2 acerca de sua experiência docente, mais 

especificamente sobre os seus objetivos ao planejar as aulas, 12,5% (B8) forneceu uma 

resposta vaga, que consistia em “colocar os alunos para trabalhar e desenvolver o máximo 

o aprendizado da língua inglesa”. 37,5% dos bolsistas (B1; B4; B5) mencionaram 

priorizar alguma forma de conteúdo, a exemplo de “aspectos culturais”, “pronúncia”, 

“aquisição de vocabulário”, “tradução”, enquanto 50% (B2; B3; B6; B7) demonstraram 

preocupação maior em gerenciar os aspectos emocionais em sala de aula. Foi recorrente 

Nos registros escritos desse último grupo a utilização de vocábulos e expressões do tipo 

“engajamento”, “despertar o interesse”, “aula cativante, aceitável”, “atividades 

interessantes”, “conhecimento para a vida”.  

 Destacam-se dois posicionamentos antagônicos: enquanto B5 parece apresentar 

um conceito de língua mais estrito (“trabalhar com os alunos atividades que envolvam o 

exercício da pronúncia, aquisição de vocabulário, tradução e aprofundamento de maneira 

geral, os conhecimentos acerca da língua inglesa”), B6 registra um posicionamento mais 

emancipatório, progressista e que nos interessa, pois que não visa a aprendizagem de 

línguas na relação prática-utilitária: obter nota e aprovação (“objetivo de que os alunos 

aprendam a língua inglesa (na medida do possível) de forma que esse conhecimento 

adquirido se leve para a vida e não “decorar” momentaneamente para alcançar uma boa 

nota e assim uma aprovação”). B4, por sua vez, cita, dentre outras coisas, que parte de 

um “planejamento unilateral”, o que nos chama atenção, pois pressupõe-se que o sujeito 

em questão compreende que o exercício de planejar parte do professor para o aluno e é 

solitário.   

  Quando perguntados sobre como descrevem o exercício da docência, 75% (B1; 

B2; B3; B4; B5; B6) dos bolsistas recorreram à adjetivos/expressões positivas para 

descrevê-lo, tais como “MARAVILHOSO!”, “importante”, “troca”, “incentivo à 

reflexão”, “gratificante”. Apenas 25% (B7; B8) deles fizeram uso de expressões 

positivas com ressalvas, a exemplo de “trabalhoso, mas gratificante” ou “desafiador, 

mas nos remete à responsabilidade de formar cidadãos [...]”.  

Nota-se mais uma vez em B6 uma valorização da reflexão e o tangenciamento da ideia 

prática-utilitária de língua quando diz: “O exercício docente para mim é uma espécie de 

incentivo à reflexão, uma janela que se abre para o conhecimento, auxiliando e 

questionando, a fim de exercitar a interação e induzir ao pensamento de forma não 

mecânica”. B7 segue uma linha de pensamento muito parecida quando afirma que “O 

exercício da docência, além de desafiador, nos remete à responsabilidade de formar 
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pessoas, cidadãos. Exercer o papel de professor é despertar o pensamento crítico e 

desenvolver habilidades conscientes no ser humano”. Nota-se o uso da palavra cidadãos 

e pensamento crítico, o que significa muito para nós. Todavia, a construção do 

pensamento final com a utilização da partícula “no” em “[...] desenvolver habilidades 

críticas no ser humano” denuncia uma perspectiva de crítica que a bolsista tem em mente 

e que se faz de A para B e não de A com B como na Pedagogia Crítica de Freire.  Mais 

uma vez destacamos o posicionamento de B4 que parece estar querendo chamar a nossa 

atenção para algo ao complementar que, no exercício de troca que a atividade docente 

significa para ele, “alunos e professores aprendem um com o outro, embora isso não 

exima o educador de se posicionar como figura principal do levantamento de discussões”, 

o que nos remete à Duboc (2015) quando postula que o professor não está mais para a 

figura de um negociador de sentidos em sala.  

Mattos & Valério (2010) também comungam com o pensamento de que deva 

haver mais protagonismo por parte dos aprendizes, se comparados ao ensino tradicional. 

Porque não engajado, o ensino tradicional, em suas palavras, “está a serviço da 

perpetuação das relações de poder já existentes, promovendo a conformação ao privar o 

indivíduo de oportunidades para questionamentos”. Complementam: “O LC tem objetivo 

inverso ao da educação tradicional, pois promove o empoderamento do aprendiz, que é 

levado a apropriar-se do seu próprio processo educacional” (MATTOS & VALÉRIO, 

2010, p. 141).  

 Na leitura que depreendemos das autoras, essa liberdade e protagonismo se 

manifestam através de uma sala de aula acolhedora, humana, no sentido freireano do 

termo e que se sabe espaço social e negocia saberes, ao invés de ditar “regras de conduta 

que delegam ao professor o monopólio do saber e do controle das regras interacionais, as 

quais incluem o comando do sistema de troca de turnos (...)” (MATTOS & VALÉRIO, 

2010, p. 140).  

As convicções supramencionadas são igualmente compartilhadas por Jordão 

(2013). A autora postula que, ao contrário da abordagem comunicativa e da pedagogia 

crítica, que centram o conhecimento no professor como exímio conhecedor da língua, 

seja de sua estrutura ou ideologia, no letramento crítico o que há são muitos os sentidos 

e verdades possibilitados pelas ideologias percebidas e aprendidas por alunos e 

professores conjuntamente. “Nesse sentido, o sujeito não assimila passivamente 

conteúdos, opiniões e saberes, mas os “articula, em um trabalho ativo, em relação à sua 
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trajetória, seus conhecimentos prévios e seus interesses” (MAGNANI, 2011, p. 4 apud 

JORDÃO, 2013, p. 77).  

O professor, portanto, não precisa centralizar o planejamento em suas mãos, 

fazendo dele uma atividade “unilateral” nas palavras de B4. Ser negociador de sentidos 

junto aos alunos não o exime da função de professor, preocupação de B4.  

B5, por sua vez, que apresentou uma concepção bastante estrita de língua nas 

questões anteriores, afirma, nesse questão, que a docência é “algo de extrema e 

fundamental importância para a formação do caráter, da natureza e do intelecto humano 

[...] só através dela conseguiremos construir um país melhor para nós e para as futuras 

gerações”, o que nos revela o quanto ele parece ciente do compromisso que a profissão 

requer.  

Questionados se os conteúdos trabalhados em sala de aula possibilitam uma 

relação direta com o contexto do aluno e de que forma, ficamos surpresos com as mais 

variadas respostas. Através de um questionamento dessa natureza, desejávamos saber em 

que medidas aqueles professores em pré-serviço compreendiam a sua função de letrar 

criticamente o aluno, já que é premente que o professor desenvolva “habilidades que 

capacitem o cidadão a ler criticamente as práticas sociais e institucionais e a perceber a 

construção social e situada do texto e da linguagem” (DUBOC, 2015, p. 93), pois que o 

texto, os gêneros, a linguagem não são inocentes e suas fontes, propósitos e condições de 

produção precisam ser contextualizados, trabalhados em conjunto, o que para nós é ponto 

crucial da docência.  Ademais, como salienta a autora (2015), ainda que o trabalho 

docente se rotule como crítico, se desenvolver estratégias objetivas e distantes da 

realidade do aluno, terá um outra concepção de criticidade, próxima da Antiguidade 

Clássica, que tem por objetivo o Cogito e o esclarecimento de verdades de um texto – o 

que não interessa aos letramentos críticos.  

Como a questão dividiu opiniões, assim categorizamos as respostas: 25% (B3; 

B4) não respondeu; 12,5% (B7) mostrou descrença ao registrar “em muitos casos não”; 

25% (B1; B6) revelaram que “nem sempre” ou “depende” e 37,5% (B2, B5 e B8) 

afirmaram que “sim”, sendo que B8 apenas registrou “Sim” em sua resposta, sem as 

explicações que a questão requeria.  O bolsista que registrou “em muitos casos não”, 

acredita que isso deve ao nosso modelo atual de ensino, pois que “limita a relação dos 

conteúdos transmitidos em sala com a realidade do aluno” uma vez que são “ensinados 

de maneira fria, imparcial e distante” e que nossa função, enquanto educadores, é a de 

“transpor essas barreiras que nos são impostas”, mas não cita de que maneira devemos 
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proceder. Nota-se que apenas B6 fornece uma resposta sobre como fazê-lo, na sua 

opinião: “trabalhar com música, séries, filmes... coisas que sejam do cotidiano do aluno”. 

Quando da nossa análise, as noções de contexto e de como atuar nas brechas do conteúdo 

na relação com o contexto do aluno precisam ser revisitadas, já que não há consenso sobre 

a possibilidade de fazê-lo, sobretudo um registro claro do sujeitos sobre de que maneira 

o docente pode fazê-lo. 

Indagados sobre o lugar do livro didático na sua vivência de docência, observamos 

respostas divergentes: 12,5% (B1) declarou que não sabe utilizar, mas o considera 

“legal”; 12,5% (B2) disse que não utiliza, “mas é um suporte” 12,5% (B4) o caracterizou 

como “não tão importante”; 12,5% (B8) acredita que “não deve ser utilizado”; 50% 

(B3; B5; B6; B8) declaram que é “bom”, um “aliado” e que não deve, respectivamente, 

“assumir o papel de agente de ensino”, “prender e limitar” o trabalho do docente ou “ser 

a única ferramenta em sala de aula”, enquanto que 25% (B2; B7) acredita que deve o livro 

didático deve condicionar o fazer docente, pois que “é um lugar onde o aluno poderá 

entender [...], de fato, o que é apresentado pelo professor em sala de aula” e “exerce o 

papel apenas de direcionar e organizar os conteúdos e determina a ordem em que estes 

são ensinados”.  

Do montante geral, nota-se que 6 dentre os 8 sujeitos entrevistados, o que 

representa 75% do grupo de bolsistas que respondeu ao questionário 1, utilizam de 

ressalva para posicionar-se, recorrendo à conjunção “mas” para externar seus pontos de 

vista. Os vocábulos que usam para caracterizar o livro didático, em linhas gerais, são: 

“recurso”, “suporte”, “lugar”, “ferramenta”, “aliado”, “companheiro”, “instrumento”, 

muito embora os termos “material” e “ferramenta” tenham sido mais citados. Os dados 

gerados nos levam a crer que embora qualificado como “bom” na maioria das respostas - 

pois que “é um dos poucos recursos que o aluno e professor dispõe” (B1; B4), o livro 

didático é indesejado. Compreender o seu papel precisa ser pauta de discussões mais 

amplas, uma vez selecionado ou até mesmo tangenciado pelo professor.  

Contudo, imaginamos que essa escolha talvez encontre filiação nos pressupostos 

de Mattos & Valério (2010) quando as autoras mencionam a escolha e o uso de material 

didático em sala em face dos materiais autênticos. Nos valendo da visão holística 

preconizada pelos estudos etnográficos, percebemos, em conversa informal entre os 

sujeitos e fora do áudio, que os bolsistas mencionaram produzir muitos materiais 

autênticos junto ao professor coordenador (PC) e professor supervisor (PS).  
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Da leitura que empreendem de Nunan (1999, p. 27), as autoras (2010) 

caracterizam a autenticidade como “amostras de língua oral ou escrita que não tenham 

sido escritos especificamente com o propósito de se ensinar uma língua” (MATTOS & 

VALÉRIO, 2010, p. 144), o que é da maior relevância em se tratando de letramentos 

críticos.  

Em nosso entendimento – como já mencionado antes - a autenticidade se vale de 

materiais adaptados para uma proposta de ensino que não se deseja mecânica ou artificial, 

já que, em contrapartida, as invencionices de um texto elaborado para cumprir tão 

somente o papel de ensinar um determinado aspecto não poderia ser capaz de revelar o 

que a língua é, em essência: uma prática social.  

Interpelados sobre o que se deve priorizar na/para a elaboração das aulas, 25% 

(B2; B7) do grupo mencionou que sua preocupação maior é com a satisfação e aceitação 

da turma; 25% (B2; B3) citou perfil/ nível/ faixa etária; 37,50% (B2; B4; B5) disse 

priorizar gramática, gêneros textuais, vocabulário, pronúncia e conteúdo; 37,50% 

(B3; B6; B7) mencionou contexto, “familiarização dos alunos com o conteúdo” e 

“gêneros próximos da vida dos alunos”. O bolsista B8 (12,5%) apresentou uma resposta 

que não conseguimos mapear, uma vez que registrou apenas “o aprendizado do aluno”, 

aprendizado esse que não podemos traçar filiações e conceitos. Nos chama atenção, 

contudo, a maneira pela qual B2 caracteriza o diálogo entre professor e aluno: “[...] o 

conteúdo que será exposto, porque deve haver algum aprendizado por parte do aluno 

(ainda que de forma indireta, através de uma simples conversa”. Em nossa leitura, o 

diálogo, pensado como “conversa” é algo “simples”, talvez menos importante porque é, 

no dizer do sujeito, uma “forma indireta” de levar o aprendizado. Ao revés disso, podemos 

também pensar que, muito embora o diálogo seja algo “simples”, representa um espaço 

potencial de aprendizado que não deve ser tangenciado.  

Pode-se concluir que B5 mantém as crenças sobre suas concepções de língua já 

mencionadas, ao passo que a maioria dos sujeitos estão divididos em dois grupos 

distintos: entre a priorização de conteúdo ou priorização de contexto. É válido 

recuperar o que postula Duboc (2015, p. 15) quando do docente que ensina conteúdos 

meramente, sem um trabalho crítico, nas “brechas”: ele contribui para uma visão 

estereotipada de professor de língua estrangeira “como ser acrítico, apolítico, como se as 

aulas de línguas estrangeiras não fossem corresponsáveis pelo desenvolvimento da 

cidadania como as demais disciplinas curriculares”.  
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Sobre o processo de planejamento e como o descrevem, muitas foram as 

denominações empregadas: “momento fundamental de repensar”, “complexo”, 

“essencial para uma boa aula”, “produtivo”, animador-frustrante”, importante”, repetição 

“dos mesmos vícios de nossos professores”, “momento de organizar” e “organização”. 

25% (B5; B7) mencionam que é o momento de selecionar os conteúdos para serem 

trabalhados. B6, por seu turno, diz-se preocupada em repetir “os mesmos vícios” de 

nossos professores, pois que seguem o “tradicionalismo”. É nesse processo que ela então 

se pergunta como fazer diferente, “como me planejar para levar algo diferente para a sala 

de aula, algo que talvez fizesse falta em meu tempo de aluna”. 

O sujeito B6 nos chama atenção para um dos temas da filosofia da práxis: a 

aspiração à práxis. B6 desconfia que há uma maneira de fazer diferente que se opõe ao 

tradicionalismo. O que B6 aspira é a práxis, mas provavelmente não sabe. Isso se deve à 

sua cotidianidade condicionada sócio historicamente (VAZQUEZ, 1968), o que 

interpretamos como a sua condição de universitário na busca por conhecimento para a 

refletir sobre a sua docência e gradativamente “melhorá-la”, por assim dizer:  

Não podemos dizer, de modo algum, que ele viva num mundo 
absolutamente a-teórico (...) Sua própria cotidianidade está 
condicionada histórica e socialmente, e o mesmo pode-se dizer da visão 
que tem da própria atividade prática (...) por conseguinte, sua atitude 
diante da práxis já implica numa consciência do fato prático (...) Sua 
consciência da práxis está carregada ou penetrada de ideias que estão 
no ambiente, que nele flutuam e as quais, como seus miasmas, ele aspira 
(...) Portanto, a consciência comum da práxis não está descarregada por 
completo de certa bagagem teórica, ainda que nesta bagagem as teorias 
se encontrem degradadas (VAZQUEZ, 1968, p. 09).  

 

Acerca dos recursos/estratégias disponíveis utilizados na interação face a face com 

o aluno, 37,5% (B1; B2; B6) mencionou o diálogo; 50% (B2; B5; B4;B7) destacou 

lousa/aparelho de áudio/ material didático/ sala de vídeo/ quadro/ piloto/ recursos 

gráficos/ colagens; 12,5% (B3) destacou o contexto, ao mencionar que tenta “relacionar 

o que é ensinado às suas vivências”, 12,5% (B8) disse “tudo o que puder ser utilizado”, 

o que não conseguimos caracterizar, uma vez que a sua resposta se resume assim. B4 é o 

único ao mencionar que faz uso apenas de piloto e voz. O contexto parece precisa ser 

melhor definido já que é premissa dos letramentos críticos.  

Em relação a como os bolsistas avaliam o seu conhecimento da língua inglesa, 

37,5% (B1; B2; B3) avalia negativamente o que sabe da língua da língua inglesa, 

recorrendo aos vocábulos e expressões “precário”, “poderia ser bem melhor”, 

“preciso, a cada dia melhorar”; 12,5% (B4) acredita que seu conhecimento é 
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avançado; 25% (B5; B6) disse que era intermediário, mas que está em transição 

devido ao curso de Letras e apontam, respectivamente, que adquiriu “certas noções de 

gramática que me ajudaram no aprimoramento sobre a língua inglesa” e que “minha 

percepção e meu vocabulário teve um avanço considerável” ; 12,5% (B7) julga seu 

conhecimento como “intermediário e suficiente” e 12,5% conceitua como “básico” o 

seu entendimento da língua inglesa. Em linhas gerais, desse montante, apenas 25% (B4; 

B7) verbaliza estar satisfeito com conhecimento que possui. Os dados estabelecem uma 

relação com a pesquisa encomendada pela British Council, uma vez que a maioria dos 

que disseram falar inglês – não necessariamente professores de LI – julga-se insatisfeita 

com o nível de proficiência que possui.  

 A proporção em que falam inglês em cada aula foi assim mencionada pelos 

sujeitos, respectivamente: “pouquíssimo, apenas quando vou ler [...] ou quando os alunos 

perguntam”; “mais ou menos metade da aula, pois os alunos não possuem conhecimento 

suficiente da língua para que sejam ministradas em inglês”; “05%”, “falo sempre que a 

turma perde o foco”; “de 0 a 10 [...] nível 4”; “apenas palavras que serão trabalhadas e 

chamo atenção para a pronúncia”; “numa proporção que me permite uma comunicação 

que esteja no nível dos alunos” e “na proporção das atividades propostas”. Nenhum dos 

sujeitos registrou falar mais da metade do tempo ou em tempo integral.  

 Desse momento em diante, trataremos dos achados no bloco 3, cujos 

questionamentos direcionados aos sujeitos foram de ordem conceitual, que visou 

compreender os sentidos que os entrevistados atribuíam à alguns termos relevantes de 

nossa pesquisa.  

 Perguntados se já ouviram falar de política linguística para o ensino de língua 

inglesa no Brasil e, em caso afirmativo, que se posicionassem, 75% (B1; B3; B5; B7; B8) 

dos sujeitos disseram nunca ter ouvido falar; enquanto que 25% (B2; B4) conceituou o 

campo, respectivamente, dessa maneira: “Não com essa mesma definição, porém há uma 

seção nos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) que aborda essa temática (este eu 

tenho conhecimento) e “Trata-se de ações que poderiam ser adotadas para melhorar o 

aprendizado de uma língua estrangeira”, o que nos convida a refletir. Nota-se que B2 cita 

um exemplo de política linguística implícita, ainda que diga que não tem segurança em 

conceituar o termo, enquanto que B4 acredita que as políticas, indiscriminadamente, 

contribuem para melhorar o aprendizado da língua. Essa visão unilateral das políticas 

linguísticas também precisam ser abordadas, haja vista o capítulo 1 de nossa dissertação, 
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que evidenciou os caminhos tortuosos e por vezes conflituosos que algumas das políticas 

linguísticas tomaram e continuam a percorrer.  

 Indagados sobre se já ouviram de letramentos críticos, 25% (B1; B3) disse que 

sim, mas não sabe conceituar, todavia B3 arriscou um posicionamento: “mas acredito 

que esteja relacionado à capacidade dos sujeitos se expressarem criticamente sobre os 

diversos acontecimentos, temáticas que o circulam”; 25% (B2; B4) verbalizou que sim e 

o conceituou, cada um à sua maneira desse modo: “sim e concordo plenamente com ele. 

Conheci o letramento através de uma professora e ultimamente venho estudando sobre 

isso. Ele nada mais é do que capacitar os alunos para que estes consigam discutir sobre 

temas atuais sem nenhuma dificuldade” enquanto que B4 declarou que acredita ser “a 

capacidade de reagir/ opinar/ entender textos”. A maioria dos bolsistas, 50% (B5; B6; B7; 

B8), revelou que não conhece o que chamaram de “texto”, “tema”, “termo”. “Capacitar 

os alunos” também nos remete à concepção bancária de Freire da qual já nos reportamos 

anteriormente. 

 Sobre o que se deve ensinar hoje de inglês e se isso já foi diferente antes é antes 

importante sinalizar para o nosso leitor que trata-se de duas perguntas distintas (anexo 2). 

Do montante de entrevistados, 50% (B2; B4; B6; B7) respondeu apenas à primeira 

questão, isto é, sobre o que se deve ensinar de inglês hoje; 37,5% (B1; B3; B5) forneceu 

resposta completa, ou seja, respondeu à primeira e segunda questões, enquanto que 

12,5% (B8) deu uma resposta que não soubemos categorizar, ao declarar tão somente 

“acho que não”.  

 Os bolsistas que responderam também à segunda questão, se remeteram ao 

passado dizendo que se ensinava muito “os conteúdos gramaticais” (B3) e “gramática” 

(B1). B5 não exemplificou o que se ensinava antigamente, ao registrar a seguinte resposta: 

“Acredito que não devemos abrir mão das coisas que sempre foram ensinadas sobre a 

Língua Inglesa, pois tratam-se de conhecimentos essenciais e fundamentais para o 

estabelecimento da língua na cabeça do falante”, o que nos faz recordar da concepção 

bancária de Freire a partir do emprego da partícula “na”, pois que o professor deposita 

conhecimento no falante. Os bolsistas que responderam tão somente à questão primeira 

(O que se deve ensinar hoje de inglês?), elencaram os seguintes aspectos: “aspectos 

culturais” (B1); “contexto” (B2; B7; B3); “letramento crítico” (B2); “direcionar para 

acúmulo de vocabulário” (B6); “mudar a forma de abordar os conteúdos” (B5); 

mudar a forma de perceber o inglês “como só mais uma disciplina que está no currículo 

porque o MEC “prevê” e “obriga” (B4). Destacamos os posicionamentos de B2 e B4, pois 
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que o primeiro menciona e valoriza os letramentos críticos enquanto que o último 

encontra-se refletindo sobre maneiras de contestar a maneira pela qual a língua inglesa é 

vista. Em nossa leitura, os bolsistas verbalizam um desejo de romper experimentar coisas 

novas, problematizar e romper com relações de poder, mas demonstram não saber como 

promover uma transformação de fato.  

 Tendo sido interpelados sobre se em termos conceituais, haveria alguma diferença 

entre os termos práxis e prática, 25% (B1; B3) não respondeu; 12,5% (B2) disse estar 

em dúvida se são semelhantes; 12,5% (B6) declarou que não sabe contra 50% (B4; B5; 

B7; B8) que acredita que significam a mesma coisa. Destacamos que B7, ao 

complementar sua resposta, arrisca um conceito: “[...] Creio que Práxis e Prática, em 

conceito, signifiquem prática, realização de trabalhos”. Através dos dados gerados, 

concluímos que é premente que os conceitos devam ser melhor trabalhados na perspectiva 

filosófica, que os distingue.  

 Questionados sobre para que o aluno do Ensino Médio precisa/deva aprender 

inglês ou se não deve/precisa, 87,5% dos sujeitos (B2; B3; B4; B5; B6; B7; B8) afirmou 

que sim, que os alunos devem/precisam aprender inglês no Ensino Médio, contra 12,5% 

que declarou que “talvez não precise”, isto é, que o ensino de língua inglesa não seja 

necessário. Quem sinalizou que o ensino de inglês é importante, forneceu as seguintes 

justificativas: “porque o inglês está presente na vida deles mais do que pensam” (B2); 

“para se inserirem de modo mais proveitoso nas esferas sociais (trabalho, relações com 

o outro, lazer) que, hoje em dia, muito se faz o uso da língua” (B3); “para se comunicar 

com o mundo e entender certos temas que o cercam e irão cercá-lo durante a vida” 

(B5); “porque é legal” (B4); “para adquirir vocabulário e aprender interpretar textos, 

que é mais interessante, vendo que vestibulares não são cobrados assuntos de gramática”, 

mas sim um conhecimento mais amplo da língua” (B6); “porque permite que o aluno se 

insira em um vasto universo de conteúdos e vivências” (B7). Mais uma vez não 

conseguimos categorizar o posicionamento de B8: “O aluno do ensino médio se ele tiver 

mesmo interesse em se especializar em inglês ele deve e precisa aprender”.  

 Por fim, indagados sobre o que têm a dizer sobre o termo formação cidadã, várias 

foram as versões apresentadas, oriundas, em nossa leitura, de diferentes visões do que a 

cidadania representa. 50% (B1; B2; B4; B5) dos bolsistas relacionaram a expressão à 

vocábulos como “questões sociais”, “sociedade”; 25% (B1; B3) correlacionaram à 

profissão no que tange as “posturas profissionais e cotidianas”. Foram também 

elencados termos e expressões como “formação da identidade do ser humano” (B5); “ser 
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cidadão do mundo” (B4); tomar “posicionamento de forma autônoma” (B2). Nota-se 

em B7 uma preocupação com o ser humano em primeira instância, o que nos remete de 

imediato à epígrafe que abre a nosso trabalho de dissertação, pois que se posiciona assim: 

“Creio que a formação cidadã refere-se à formação do aluno quanto cidadão e ser 

humano, não apenas como alguém que aprendeu e reproduziu um 

conteúdo/ensinamento”. Mais uma vez não conseguimos encontrar lugar para o que 

registra B8, uma vez que organiza a sua resposta, na íntegra, da seguinte maneira: “Para 

mim é um termo que designa boa formação do cidadão”.  

 

3.3.2 Do planificado  

 

Assim, é fato que, em qualquer atividade de trabalho institucional ou 
empresarial, o trabalhador encontra-se diante de restrições provenientes 
das instituições/empresas, que dão uma configuração inicial à sua ação, 
freqüentemente explicitadas em textos instrucionais ou procedimentais. 
Esses textos, de acordo com o Grupo LAF (2001), definem as tarefas 
de cada trabalhador, os objetivos, as condições materiais, o 
desenvolvimento temporal, os resultados que delas são esperados, 
prédefinindo as responsabilidades dos agentes envolvidos. Portanto, 
pré-figuram as ações do trabalhador. É nesse conjunto de textos pré-
figurativos que incluímos os textos de planificação, que explicitam o 
conjunto de tarefas, seus objetivos, suas condições materiais e a forma 
de desenvolvimento das ações projetadas pelo próprio trabalhador para 
atingir seus objetivos, indicando-nos um terceiro nível de trabalho a que 
devemos atentar, o do planificado (MACHADO, 2002, p. 41).  
 

 Pensando a nossa condição de pesquisador comparável ao do trabalhador que 

segue prescrições para ir ao campo de pesquisa em primeira instância, eis que passamos 

à planificação ou “conjunto de textos pré-figurativos (...) que explicitam o conjunto de 

tarefas, seus objetivos, suas condições materiais e a forma de desenvolvimento das ações 

projetadas pelo próprio trabalhador para atingir seus objetivos” (MACHADO, 2002, p. 

41). 

Nessa seara, para fazer cumprir com os objetivos que traçamos, distribuímos o 

texto a que chamamos de gênero disparador, intitulado Do you think this is a situation of 

explicit racism? (anexo 3) para que os bolsistas pudessem analisar se e como o utilizariam 

nas salas de aula de ensino médio da escola parceira.  

Como é possível notar, o texto trata-se de um fórum de discussões levantadas no 

site Quora. Entretanto, é um estrangeiro que lança olhar sobre um fato polêmico que 

ocorreu no Brasil durante os festejos de carnaval do corrente ano e pergunta aos demais 
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participantes (também estrangeiros) se o acontecido poderia ser enquadrado como 

questão de racismo ou não. O casal na foto, oriundo de Belo Horizonte, Minas Gerais, 

teria se fantasiado de Aladin e Jasmine, vestindo também o seu filho adotivo, negro, com 

a fantasia do melhor amigo de Aladin, um macaco. 

  

3.3.2.1 Warm –up  

 

 Munidos do gênero disparador, os alunos foram convidados a abrir uma roda e 

empreender as primeiras reflexões acerca dele. A pesquisadora (PE) solicitou, à título de 

melhor visualização, que levantassem as mãos e dissessem se utilizariam aquele gênero 

em sala de aula. Por unanimidade, todos os sujeitos ali presentes sinalizaram que 

utilizariam o texto, incluindo o professor coordenador (PC) e professor supervisor (PS).  

 No que diz respeito à forma de abordagem do mesmo, o sujeito B3 sugeriu o 

seguinte: “Eu acho que a aula deveria ser iniciada com a foto [...] já que toda a questão 

se desenvolveu a partir da foto postada na internet [...] Com toda certeza os alunos, ou 

pelo menos uma parte dele já viu a foto”.   

B2 expressou não querer trabalhar esse texto de maneira isolada, mas na relação 

com uma gama de outros textos: “Eu pensei em comparar, na verdade, com os alunos e 

eles próprios, os alunos, decidirem, em conjunto, se houve ou não racismo. Eu usaria, 

propositalmente [...] colocaria textos que ficaria comprovado que houve racismo para 

ver se eles [os alunos] chegariam nessa conclusão”.  

Nota-se que a perspectiva inaugurada por B2 têm relação, em primeira instância, 

com o fato dele ter percebido que o gênero disparador traz uma visão unilateral do 

assunto, uma vez que colhe apenas depoimentos de pessoas que não enxergaram racismo 

na foto amplamente divulgada pelos veículos de comunicação durante o carnaval no 

Brasil. Em segunda instância, o sujeito pesquisado, ainda que não o saiba, se reporta a um 

dos quatro pilares para o desenvolvimento de uma postura crítica, orientações de 

McLaughlin and DeVoogd (2004) intitulado múltiplas perspectivas. É válido relembrar 

que essa orientação, em especial, leva o uso de diferentes materiais com diferentes 

perspectivas sobre o mesmo tema em pauta. Na leitura de Gregory e Cahill (2009), tudo 

isso deve concorrer para que os estudantes conheçam diferentes pontos de vista, crença, 

posições e entendimentos sobre um determinado tema em curso, o que é uma experiência 

bastante enriquecedora, premente quando nos reportamos aos letramentos críticos.  
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 Mais motivado, B2 foi além: “Você lendo uma coisa, tá certo (...) eu queria saber 

se as pessoas que escreveram são negras ou não”. Esse posicionamento motivou os 

outros sujeitos a manifestarem suas opiniões e, a partir de então, muitos dos bolsistas 

foram levados a acreditar na importância de saber quem está por trás do texto.  

Essa assertiva formulada por B2 nos remete de imediato às orientações de Dubóc 

(2015, p.101) que traz alguns questionamentos que podem ser feitos em prol de um 

trabalho crítico:  

O que estou fazendo aqui lendo este texto? De onde o texto fala? Qual 
realidade é apresentada/ construída neste texto? Da perspectiva de quem 
é construída? Como o texto conceitua X? Como X se constitui no texto? 
O que o texto deixa de dizer? O que o texto desconsidera ou considera 
irrelevante? O que coloca no centro? O que deixa às margens? Que 
outras possíveis versões são excluídas? Essas versões respondem aos 
interesses de quem? De que formas (elementos linguísticos-textuais) o 
texto constrói essa realidade? Como o texto posiciona o leitor?  

  

Dentre outras questões, tratamos de negociar os sentidos do texto profundamente, 

tentando compreender que os pontos de vista dos principais envolvidos havia sido 

tangenciado. É válido mencionar que, muito naturalmente, acabamos por fugir da 

perspectiva de trabalhar o texto enquanto professores pensando em possíveis abordagens 

para os seus alunos, para então empreendermos o que podemos chamar de uma sessão de 

letramento crítico em conjunto, enquanto parceiros e negociadores de sentido.  

Muitos dos bolsistas aproveitaram o espaço para expor que sofreram alguns tipos 

de preconceito, a exemplo da homofobia e a ditadura do cabelo liso, para citar algumas 

temáticas. Outros se debruçaram a elocubrar sobre o uso da palavra macaco, a origem 

pejorativa do termo e a vitimização da sociedade, entre outros assuntos. A professora 

supervisora (PS), por sua vez, contou que casos de preconceito e discriminação são 

recorrentes no seu cotidiano e que, na semana anterior, havia presenciado uma situação 

dessa tipo no ambiente escolar, com seu aluno de origem indígena de outra localidade, 

que teria se mudado para Vitória da Conquista e que se veste preservando os costumes de 

seu povo. 

 

3.3.2.2. Momentos de Formação (MF 1 e MF2) 

 

Em seguida ao warm-up, fizemos uma manhã de formação (MF1), intitulada Os 

letramentos críticos, com base no capítulo dois do livro Atitude Curricular: letramentos 

críticos nas brechas da sala de aula de línguas estrangeiras, da autoria de Ana Paula Duboc 
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(2015). O livro, a que já nos reportamos mais vezes em nosso capítulo dois/ segunda 

margem tem, por objetivo e missão, como exposto na orelha que o apresenta, “(...) 

ressignificar o ensino de línguas por meio da ideia de atitude curricular nas brechas da 

sala de aula, resgatando-se o poder de agência do professor com vistas à prática docente 

comprometida com uma educação linguística, crítica, ética e responsável”.  

 A formação primeira (MF1) durou cerca de uma hora e meia. Discutimos slides 

referentes às novas epistemes e o lugar dos letramentos críticos (anexo 4). Foram 

abordados temas transversais, a exemplo de Novos Estudos do Letramento, Novos 

Letramentos Multiletramentos, e as principais postulados dos Letramentos Críticos na 

concepção de Dubóc (2015). Encerramos o encontro com um lanche coletivo e a sensação 

de que os bolsistas se interessaram bastante pelos assuntos abordados. A manhã, bastante 

frutífera, contou com a participação de pelo menos oito bolsistas. Como demanda para o 

posterior formação, solicitamos a leitura do texto Crítica e letramentos críticos: reflexões 

preliminares, da autoria de Monte Mór (2013), presente no livro Língua Estrangeira e 

Formação Cidadã: por entre discursos e práticas, sob a organização de Claudia Hilsdorf 

Rocha e Ruberval Franco Maciel.  

No encontro seguinte (MF2), discutimos slides referentes às mais variadas noções 

de crítica, aquela que os letramentos críticos tendem a abraçar (anexo 5) na perspectiva 

de Monte Mór (2013).  

Julgamos interessante fazê-lo, em primeira instância, pelo fato de haver, nas 

palavras da autora (2013), um sem número de entendimentos do que a crítica representa. 

Em segundo lugar, também nos servindo das palavras de Monte Mor (2013), pelo fato de 

a globalização ter demandado da sociedade várias habilidades, dentre as quais o 

desenvolvimento crítico.  

Após esse segundo momento de formação, apresentei-lhes alguns outros 

materiais. Foram exibidos o vídeo da performance do Formation (anexo 8), novo hit de 

Beyoncé, lançado durante a mesma semana em que o carnaval e a polêmica do garoto 

fantasiado de macaco acontecia no Brasil; um outro vídeo (anexo 9) sobre a interpretação 

de sua performance na relação com os movimentos ativistas negros e mais um terceiro 

vídeo (anexo 10) a respeito de uma sátira envolvendo o nome da cantora e que pode ser 

assim traduzido para o português: “O dia em que Beyoncé se tornou negra”.  

Julgamos relevante associar esse material ao gênero disparador de que fizemos 

uso para que os bolsistas pudessem construir as tramas da temática através de uma visão 
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holística dos fenômenos, uma vez que, na mesma época, no Brasil e nos Estados Unidos, 

polêmicas envolvendo racismo estavam em pauta.  

A título de explicação, a cantora Beyoncé lançou em fevereiro desse ano o hit 

Formation, no qual celebra as suas origens, descendência, traços do rosto (“nariz negro 

com narinas do Jackson Five”) e cabelo afro de sua filha, por exemplo. Critica a repressão 

policial no vídeo clipe dessa música e, em performance durante os jogos do Super Bowl 

americano, teria, junto às suas dançarinas, dançado o hit com farda militar, coturno, 

cabelos ao natural, em alusão ao movimento ativista Black Panters, grupo 

extraparlamentar, socialista e revolucionário que entrou em confronto com a polícia na 

década de 60 em defesa da liberdade de direitos, como a circulação dos negros e negras, 

o fim da exploração dos negros pelos brancos americanos.  

Algumas músicas que trabalham a temática de alguma maneira também foram 

apresentadas, tais como Black or White, da autoria de Michael Jackson (anexo 11); 

Formation, de Beyoncé (anexo 12) e Ebony and Ivory (anexo 13), da autoria de Paul 

McCartney e Stevie Wonder. Esta última, deixa revelar o desejo de brancos e negros 

vivam em harmonia como as teclas do piano. O desejo foi o de despertar a curiosidade 

dos bolsistas para a elaboração de seus respectivos planos. Cuidamos para que as canções 

fossem diversificadas no tocante à melodia, léxico, gênero, por exemplo, pensando na 

diversidade de turmas e alunos e gostos musicais.    

 

3.3.2.3 Dados dos Planos de Aula 

 

Após os momentos de formação, os bolsistas foram lançados à tarefa de, em casa, 

elaborar um plano de aula que pudesse conjugar, se desejassem, os materiais apresentados 

e sugeridos em meio a outros escolhidos pelo próprio sujeito. Na verdade, não foi nossa 

intenção em nenhum momento, ditar os recursos que devessem entrar no planejamento 

dos pesquisados. Apenas enviamos o modelo de preenchimento do plano para houvesse 

uma padronização das elaborações (anexo 14). O que fariam e como o fariam foram 

tarefas que delegamos que os sujeitos executassem livremente, à revelia de nossas 

sugestões, se assim o desejassem.  

Os dados revelam um grande número de filiações ao tema, o que podemos 

observar através das escolhas lexicais feitas pelos sujeitos (grifos nossos). No texto de 

B8, por exemplo, há um apreço pela valorização do ser humano que nos reporta a uma 

citação muito cara, presente na Filosofia da Práxis.  
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Termo caro ao marxismo, como já mencionado, a práxis, tantas vezes confundida 

com a prática, nos revela um compromisso caro com a cidadania, uma vez que pode ser 

conceituada como “atividade material do homem que transforma o mundo natural e social 

para fazer dele um mundo humano” (VAZQUEZ, 1968, p. 03).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 -  Plano de aula B2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 8 – Plano de aula B3 

Figura 9 – Plano de aula de B4 
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                                             Figura 10 – Plano de aula de B5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Figura 11 – Plano de aula de B7 

 

                                      Figura 12 – Plano de aula de B8  

   

 

   

 

 

                        Figura 13 – Plano de aula de B9  
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3.3.2.4 Dados da Entrevista  

 

 Para a entrevista, foram confeccionados cartões coloridos contendo questões 

relevantes no tocante às escolhas realizadas pelos sujeitos na elaboração de seus planos 

de aula. A ideia inicial foi a de que os cartões pudessem funcionar como um quiz coletivo 

de perguntas e respostas, dando nova roupagem e ludicidade ao gênero entrevista. Ao 

“liquidarmos” o primeiro cartão (amarelo) -o que deveria ser decidido em consenso - 

passaríamos para o segundo (amarelo) e assim por diante.  

 De modo a contemplar a todos e lidar melhor com a variedade de ausências dos 

sujeitos em momentos diferentes, como possível ver na tabela de participação dos sujeitos 

nas atividades, as primeira pergunta procurou averiguar, nesses termos, quem havia 

elaborado os planos de aula. Desejávamos com isso que, até mesmo os que não haviam 

entregue o plano de aula antes, verbalizassem essa resposta e pudessem nos dizer os 

motivos pelos quais não o fizeram à época da solicitação.   

 Para melhor elucidar os dados encontrados, adotamos o sistema de tabela e cores 

para reproduzir as perguntas e respostas contidas nos cartões– o que nos parece mais 

lúdico. Acompanhemos: 

 

 

 

 

 

 CARTÃO 1 - Para início de conversa e também partilha de ações 
individuais, peço que cada um informe se elaborou um plano de 
aula e, em caso afirmativo, que sintetize brevemente as apostas 
realizadas 

SUJEITOS RESPOSTAS 

B2  (levantou a mão em afirmação) 

“Conscientizar o aluno sobre o momento atual e capacitar ele para 
descobrir sobre o assunto”. 
 

B5 (levantou a mão em afirmação) 

“A principal aposta foi essa também (...) de conscientização, né? 
Sobre o tema recorrente, atual”. 
 

B7 (levantou a mão em afirmação) 

“Eu pensei em trabalhar essa questão sobre a conscientização do 
cidadão, sabe? Acho que mais ou menos todo mundo pensou a mesma 
coisa, uma abordagem geral do assunto”. 
 

B8 (levantou a mão em afirmação) 

“A valorização do ser humano. Para fazer eles perceberem a 
valorização do ser humano”. 
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    Tabela 3 – Cartão 1 

 

Gesto de análise: nesse dia, quando perguntados através dos blocos de cartões 

coloridos que cada um recebeu, em mãos, cinco dentre os seis alunos haviam entregue os 

planos de aula.  

Entre os que elaboraram a atividade, objetivos como conscientização, valorização 

do ser humano e promoção de provocações em sala de aula foram apontados pelos 

sujeitos.   

B11 foi aquele que não elaborou a atividade. De imediato, B11 justifica que, 

embora não tenha feito a atividade, teve contato com as sugestões de materiais que PE 

enviou por e-mail. Demonstra também, de pronto e sem indução do pesquisador e colegas, 

que não está muito afeito à uma proposta política, o que por nos pode ser interpretado 

assim quando ele diz ter gostado do trabalho com a música de Michael Jackson justamente 

por não haver esse tipo de elemento. Complementa, conforme destacamos acima, que seu 

objetivo ao promover uma aula com essa temática seria a ludicidade, “sem pensar nesse 

tipo de assunto”.  

Percebemos uma cisão entre os objetivos dos bolsistas que entregaram a atividade 

e o objetivo de B11. Enquanto os primeiros demonstraram uma preocupação claramente 

 

B9 (levantou a mão em afirmação)  

“Fazer provocações para que eles saibam falar sobre o assunto, 
escrever uma redação sobre o assunto, para eles entenderem o que se 
passa, criar argumentos que sejam plausíveis (...)”. 
 

B11 (abriu seu computador pessoal e justificou-se): 

“Na verdade eu não fiz aquele plano detalhado que a gente leva pra 

sala de aula não. Eu fiz ele (...) eu fiz um PROJETO de plano de aula, 
um projeto”.  
 
“Eu não tive muito contato com o assunto não. Só com o que foi 

enviado por email (...) eu gostei muito da proposta de trabalhar com 
o clipe de Michael Jackson, Black or White, por conta que a letra é 
muito bacana e retrata de uma forma natural, sem muita política, 
numa visão mais humana, que todo mundo pode viver mais em paz, 
sem pensar nesse tipo de assunto. Seria mais isso, o uso do lúdico 
mesmo”.  
 
PE: Seria seu objetivo principal na sala de aula? 
 
B11: Isso. 
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política, expressa através dos termos conscientização, problematização e valorização do 

ser humano, B11 estava oposto à isso ao verbalizar a sua preocupação tão somente com 

a lúdica da aula.  

          

  Tabela 4 – Cartão 2 

 

Gesto de análise: nesse bloco, os três dentre os seis sujeitos pesquisados disseram 

que problematizar, gerar discussões e politizar foram foco das nossas formações nos 

encontros anteriores.  

Nos chama atenção o fato de que B2 e B5 demonstraram crer que existem questões 

específicas para fazer letramento crítico, ao responderem “questões mais voltadas para 

as minorias, questões de homofobia”, enquanto que B5 disse “questões que possam gerar 

discussões”.  

Ficamos inquietos e provocados a voltar ao primeiro dos postulados de Mc 

Laughlin & De Voogd (2004), pois que questões de poder é um tópico que os autores nos 

propõe, enquanto interessados no exercício crítico. Em outras palavras, isso significa  ter 

a liberdade de escolher uma das temáticas apresentadas por um autor em uma determinada 

obra/texto e, a partir daí, escolher como as ideias serão tratadas. Sobre essa perspectiva, 

nós devemos “examinar as questões de poder e voz e refletir sobre quais ações são 

necessárias” (GREGORY & CAHILL, 2009, p. 10).  

 CARTÃO 2 – Considerando a sua participação nos encontros 
formativos, gostaria que cada um sumarizasse o que, a seu ver 
foi o foco de nossas discussões: 
 

SUJEITOS RESPOSTAS 
B2  “problematizar (...) questões mais voltadas para as minorias, 

questões de homofobia (...)” 
 

B5 “colocar questões que possam gerar discussões” 
 

B7 “politizar (...) despertar mesmo para as questões que eles não veem no 
dia a dia (...) que passa batido, sabe? Que é despercebido. Tão 
recorrente que passa despercebido. Acho que seria mais a função de 
olhar com atenção” 
 

B8 (não  se posicionou) 

B9 (não se posicionou)   

B11 (não se posicionou)  
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Acreditamos que seja válido trabalhar e explorar melhor essa perspectiva da 

adequação ou não de temáticas para desenvolver letramentos críticos. É válido investigar 

se as questões de poder podem ser vistas em alguns determinados materiais e não em 

outros. Desde já, acreditamos que não e acabamos por exprimir esse ponto de vista mais 

adiante, em um bloco e cartão, quando PE expressa, sem imposição de sua opinião, que 

uma análise hipotética de um rótulo de alimentos em uma lição de um também hipotético 

material de inglês fomentaria as bases para um excelente trabalho de letramento crítico 

na perspectiva da conscientização alimentar.   

 

Tabela 5 – Cartão 3 

Gesto de análise: Essa questão contou apenas com a participação ativa de B7. 

Segundo o sujeito, seus planos de aula tiveram ressonâncias das formações ocorridas no 

interior do PIBID. Uma vez que participou dos momentos de formação, acredita que agora 

“vai ficar mais fácil perceber como abrir espaço para isso em sala”, referindo-se ao 

trabalho com os letramentos críticos  

Todavia, nos chama atenção o fato de o sujeito levantar a hipótese de que caso 

não tivesse havido os encontros de formação, talvez ela trabalhasse o gênero “na questão 

do inglês, só”. Não afirmamos que o sujeito assim o pense, mas desconfiamos que ela 

carregue crenças de que os letramentos críticos (LCs) seja algo separado da Língua 

 CARTÃO 3- Seu plano de aula teria, a seu ver, alguma 
ressonância das formações ocorridas no interior do PIBID nas 
últimas semanas? Se sim, como? Se não, por quê?   
 

SUJEITOS RESPOSTAS 
 

B2  (não se posicionou)  

B5 (não se posicionou) 

B7 “Acho que sim. Porque acho que se a gente não tivesse tido essas 

formações sobre o assunto, talvez o plano ficasse mais restrito à 
linguística, de como trabalhar aquilo ali, aquele gênero na questão do 
inglês, só. Mas acho que como a gente teve esses momentos, vai ficar 
mais fácil perceber como abrir espaço para isso em sala (...) fugindo 
um pouco da questão linguística e englobando todas essas questões 
que e gente viu”.  
 

B8 (não se posicionou) 

B9 (não se posicionou)  

B11 (não se posicionou) 
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Inglesa (LI). Pensando ao revés disso, tendo ela visto os LCs, ela não só trabalhou o inglês 

mas o Inglês + os LCs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 – Cartão 4 

Gesto de análise: entre as facilidades sinalizadas pelos sujeitos, podemos citar a 

possibilidade de dar voz ao aluno e a quantidade de assunto que pode surgir do tema. 

 CARTÃO 4 – Que tal pontuar facilidades e dificuldades em 
elaborar esse seu plano de aula? 
 
 

SUJEITOS RESPOSTAS 
B2  “Acho que a dificuldade é a aceitabilidade do aluno. Ou porque vai 

dar muito certo e vai comprar a proposta ou porque vai dar muito 
errado e pode não render a aula e ninguém querer falar. A aula não 
poderia fluir” 
 
“(...) talvez seja uma ótima oportunidade para dar voz ao aluno, mas 
talvez ele possa se sentir desconfortável”. 
 

B5 “Talvez poderia ter aluno que poderia pensar assim “se não faz parte 
da minha realidade, pra quê que eu vou discutir isso?” 

B7 (não se posicionou durante a atividade)   

B8 “Também pode ser que o aluno seja muito vitimizado e não queira 
tocar no assunto também”.  
 

B9 “Uma facilidade é que você tem muito a falar do assunto em sala de 
aula e uma dificuldade é que (...) é a de você manter o foco. São 
muitas opiniões, várias ideias e se você não conseguir ali, aquele 
foco, pode facilmente sair”. 
 
“Tinha também que ser um plano muito bem pensado porque 
qualquer palavra que você vai dizer (...)” 
 
“(...) acho interessante e poderia ser feito assim (...) um júri que teria 
as pessoas de defesa e acusação”.  
 

B11 “É um tema bastante difícil e você trabalhar isso (...) a divergência 
entre as pessoas vai sempre existir. EU MESMO PENSO 
COMPLETAMENTE DIFERENTE. Eu mesmo penso que o 
excesso de politização... a gente tira a humanidade do assunto. Ah, 
isso é errado (...) Ah, isso é correto, sabe?  
 
PE: Você acha que a gente não deva problematizar tanto? 
 
B11: Tanto não. Já tem muita politização por aí (...) negro só pode 
falar de negro e branco só pode falar de branco, cada um no seu 
lugar. Você tá separando o ser humano por categoria e não tá vendo 
ele de igual para igual (...) Eu acho que o excesso, o EXCESSO 
causa problema. As pessoas só precisam se ver como pessoas, mais 
nada. A politização acaba problematizando 
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Entre as dificuldades, que foram listadas em maior número que as facilidades, os bolsitas 

(BS) mencionaram a aceitabilidade do aluno, receio de a aula não flua, receio de que o 

aluno se sinta desconfortável para tratar do tema, receio de que o aluno não queira discutir 

determinado tema por acreditar que não faça parte de sua realidade, medo de perder o 

foco, de não ser pontual no tratamento do tema, medo das palavras que possam usar 

inadequadamente para tratar do assunto, insegurança ao gerenciar o conflito oriundo da 

divergência de opiniões em sala de aula e o excesso de politização.  

Nos chama a atenção a recuperação da posição que B11 já havia exposto 

inicialmente em resposta ao cartão 1 (amarelo). Ele reitera que pensa 

“COMPLETAMENTE DIFERENTE” e, como já havia deixado entrever em relação à 

música Black or White, não gosta da politização. Mais do que isso: “A politização gera 

problematização”.  

Lembramos, ancorados nos pressupostos de Gregory & Cahill (2009) que a 

problematização é um termo muito caro aos letramentos críticos. Acredita-se que através 

da problematização, da crise, da implosão das certezas que levamos conosco, da 

desestabilização dos sentidos é que podemos contribuir, na condição de educadores, para 

um mundo mais um humano através da formação de um cidadão crítico: 

(...) nós nos tornamos complacentes em perpetuar a ideologia 
dominante, empregando uma concepção bancária de educação que nos 
permite, através de nossa instrução, conferir o conhecimento que temos 
para os ditos menos conhecedores, negando a bagagem de 
conhecimento que nossos alunos trazem consigo (...) Estas são as salas 
de aula as quais mantem e perpetuam o dogma que o texto (isto é, os 
materiais impressos) dão sentido, ao contrário de conter um sentido que 
pode ser construído e negociado pelo leitor (...)” (GREGORY & 

CAHILL, 2009, p. 08) 
 

Analisando mais detidamente a resposta de B11, nos questionamos se ele não 

estaria entendendo politização enquanto partidarismo ou polarização de ideias, ao 

mencionar “Já tem muita politização por aí (...) negro só pode falar de negro e branco 

só pode falar de branco, cada um no seu lugar. Você tá separando o ser humano por 

categoria e não tá vendo ele de igual para igual (...)”.  

Com a saída de B9 para tomar água, B7 fez um desabafo sobre suas “dificuldades 

de manter o foco”, “ser pontual em um determinado assunto”. Sobre isso, B5 opinou, 

dizendo que não “acha que deve ter uma maneira correta de abordar o tema” e que nem 

há como terminá-lo, uma vez que esgotar um tema como esse é, na sua concepção, algo 

impensado: “O que existe é discussão, posicionamentos diferentes”.  
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Nos propusemos a pensar, porque veio a calhar, se daria para desenvolver trabalho 

hipotético de letramento crítico em uma lição, também hipotética, sobre rótulos de 

alimentos do livro didático High Up, utilizado pela escola parceira. Perguntei-lhes se 

existe tema determinado para desenvolver letramento crítico.  

 Em resposta, B2 disse ser complicado fazer uma atividade de letramento crítico 

com rótulo, já que “foge um pouco do que a gente ensina”. Complementou: “para 

entender o rótulo precisa entender cada coisinha daquela”. B7 rebateu: “Não é algo 

totalmente desconhecido deles. Pelo menos um item daquele (...)”, mas recupera “Ia ser 

difícil a princípio. Ia fugir do que a gente faz”.  

B2 pede licença para trazer à mesa algo que lhe ocorreu: ele estava se 

questionando se todas as aulas então tem que ser baseadas no letramento crítico. Além 

disso, externou que realmente não via o gênero rótulo dentro dessa possibilidade, o que 

destacamos aqui, devido a relevância do exposto:  

Eu acho assim, que (...) esse é um tipo de aula que, na minha cabeça 
(...) eu tava assim (...) todo material do livro deveria ser trabalhado a 
partir da perspectiva do letramento crítico? Porque esse tipo de 
conteúdo eu usaria pra trabalhar o que a gente já tá habituado a fazer 
aqui no PIBID, uma coisa bem manual, de colagem, até pra fugir um 
pouco do (...) pra falar “hoje a gente vai descansar, a gente não vai 

discutir não, a gente vai trabalhar uma coisa diferente aqui. Eu não 
penso esse gênero, rótulo, como um gênero bom pra trabalhar 
letramento crítico (...), mais questões manuais.  

 
Em nossa leitura do exposto, B2 acredita que o diálogo é a mola propulsora dos 

letramentos críticos (LCs), mola esta que exclui a possibilidade de trabalhos manuais, 

como que destacado dessa possibilidade.  

B5, levado a crer que B2 estaria correto sobre a impossibilidade de trabalhar o 

gênero na relação com os LCs, pontua: “É porque todo mundo tem uma noção do que é 

saudável e o que não é”. Nesse momento eu lhes provoquei, colocando o meu recente 

estado de saúde em pauta. Eu lhes expliquei que eu mesma só olhava calorias até algum 

tempo atrás, mas que tendo tido infecções urinárias preocupantes nos últimos tempos, 

estava observando também a quantidade sódio nos rótulos por recomendações médicas, 

por conta da minha ignorância sobre o que era saudável para mim, no meu contexto.  

Expliquei a B9, assim que retornou à sala, o que estávamos fazendo naquele 

momento, ao que ela emitiu sua opinião: “Depende do objetivo da aula. Conscientizar 

sobre a saúde dá, né?”. B8 e B11 não se posicionaram a respeito. B7 também acredita 

que é preciso despertar “(...) a noção de que eles saibam o que eles estão consumindo”.  
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Pontuei, fechando, que havia gostado da discussão que acabamos fazendo 

despretensiosamente, mas não por acaso. B2 também concordou comigo e acrescentou 

que foi algo informal, que por instantes “nem tinha visto o celular ali”, referindo-se ao 

aparelho IPod que registrava a entrevista.  

 

Tabela 7 – Cartão 5 

 

Gesto de análise: entre os sujeitos presentes, apenas B2 havia participado no 

momento de formação 2 (MF2), mas disse não conseguir resgatar muito do que havíamos 

trabalhado com o tema crítica. Ele diz estar mais habituado aos letramentos críticos que 

à noção de crítica. Isso talvez porque já tenha visto a temática com a temática com uma 

professora da graduação, como nos relatou no questionário 1 (Q1), ou por não ter tido se 

recordado muito bem do trabalho realizado no MF2, realmente, se comparado ao trabalho 

feito no MF1 e que recebeu o título de Os Letramentos Críticos. 

Já prevendo isso ao ter formulado a entrevista, orientei-lhes que lessem o cartão 

seguinte, na cor branca, que não continha uma pergunta, mas um recorte feito por mim; 

uma sumarização da noção de crítica nas palavras de Paul Ricouer (1977) e nos 

postulados de Monte Mór (2013) (anexo 14). Após a leitura em conjunto, complementei 

explicando melhor a afiliação de Monte Mór aos postulados de Ricouer, o que foi 

observando com atenção por B11.  

 

 CARTÃO 5 – Considerando que dedicamos uma manhã para 
dialogar sobre noções de crítica, você conseguiria 
resgatar/rememorar alguma provocação?  
 

SUJEITOS RESPOSTAS 
B2  “Eu não consigo muito não. Mais de letramento crítico que eu tô mais 

habituado”. 
 

B5 (não se posicionou) 

B7

  

(não se posicionou) 

B8 (não se posicionou)  

B9 (não se posicionou) 

B11 (não se posicionou) 
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     Tabela 8 – Cartão 7 

 

Gesto de análise: através do exposto, nos questionamos se o conceito de crítica 

teria ficado claro. Os bolsistas B7 e B9 deixaram entrever que estão mais preocupados 

com o diálogo que a crítica em si, o que é preocupante. Monte Mór (2013) pontua no 

texto disponibilizado para os alunos no MF2 que há muitas noções de crítica e que é 

precisa saber de que lugar estamos falando quando nos reportamos à crítica nos 

letramentos críticos. A título de exemplificação, há pelo menos duas noções importantes 

que já são apresentadas nas primeiras páginas:  

A referência ao ser crítico permite vários entendimentos. Dois deles são 
aqui tratados, dada a evidência observada nos dados que subsidiam as 
análises apresentadas neste texto. Um dos mais frequentes associa o 
desenvolvimento crítico com a escolaridade, tendo como premissa a 

 CARTÃO 7 – Agora que retomamos a discussão em torno de 
crítica, crise e exercício da suspeita, se jogue para dizer se 
você fez uso desses elementos (mesmo que com mais ou 
menos consciência) no planejamento de sua aula.  

SUJEITOS RESPOSTAS 
B2  “Tipo, crítica ou letramento crítico? Porque eu voltei mais pra o 

letramento crítico, que é a problematização em si. São coisas 
diferentes (...)  
 

B5 (não se posicionou) 

B7 “Acho que com menos consciência eu tenha colaborado no meu. 
Não com essa consciência de crise, crítica e exercício da suspeita. 
Mas a partir do momento que eu penso em promover uma discussão 
em relação a isso (...) porque eu não penso em crise, eu penso mais 
em dialogar. Penso mais em diálogo do que CRÍTICA mesmo, 
sabe?  Do (...) desses termos. Então como menos consciência eu 
diria que teria elaborado o meu. Talvez botando em prática o que 
eu planejei (...)  
 

B8 (não se posicionou)  

B9 “Ah, gente, eu acho que indiretamente sim, né? Porque fala aqui 
[lendo] que pode gerar crise nos sentidos e nas visões de mundo, 
desestabiliza as certezas (...) acho que a provocação em si já gera 
isso, né? Você jogar isso na sala de aula e falar, discutir já (...) aí 
um ouve a opinião do outro e já vai mudaaaando aquilo ali (...) “ah, 

é! E se for assim...” 
  

B11 (não se posicionou) 
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ideia de que a crítica se situa em patamares altos da escala de estudos. 
O outro remete à capacidade de percepção crítica que cidadãos têm 
sobre a sociedade em que vivem, capacidade esta que não se atrela, 
necessariamente aos altos níveis da escolarização (MONTE MOR, 
2013, p. 33).    

 

 
 CARTÃO 8 – Você planejou tematizar algum aspecto 

linguístico na aula? Por favor, justifique.  
 

SUJEITOS RESPOSTAS 
B2  “Na primeira aula que era o debate, eu lembro que eu não tinha 

colocado nada. Era só o debate puro (...) Daí Walkyria que, eu acho, 
é que aborda isso (...)que não é só o letramento crítico. Você tem 
que unir ele ao conteúdo pragmático. Daí eu modifiquei o plano e 
eu coloquei o uso de elementos como “in my opinion”, “I think” pra 
eles defenderem para eles dizerem se eles achavam que era racismo 
ou não achavam que era racismo. Trabalhar as expressões”.  
 

B5 “Achei que teria a possibilidade de trabalhar o Simple Past. Porque 
o que vi assim, por cima, dos textos, tem muito verbo no passado. 
Dava pra trabalhar no texto”. “Mas é só UMA possibilidade! O que 
B2 colocou é muito interessante. TRABALHAR LETRAMENTO 
CRÍTICO UTILIZANDO ESSAS EXPRESSÕES. Que não foque 
precisamente ((confuso)) Se eu pegar Simple Past, eu podia pegar 
qualquer texto no passado, no caso. MAS NO CASO DESSE 
TEXTO, posso problematizar a questão trazendo aspectos 
linguísticos, que não seja assim, é (...) ancorados somente na 
questão de (...) um conteúdo programático específico, sabe?”  
 
PE: “Só pra pontuar o que você tá me falando (...) Você acha que no 

texto pelo texto, você poderia trazer qualquer texto” 
 
B5: “Sim. Mas é melhor a partir de um texto como esse, que existe 
tanto debate, tanta discussão”.   
 

B7 “Eu coloquei as questões dos adjetivos, acho que alguém colocou 
também (...)” 
 

B8 “Eu também coloquei adjetivo. Verbo e adjetivo”  
 
“(....) porque verbo é sempre bom trabalhar, né? Sempre bom. 
Adjetivo também pelo fato da caracterização do menino, o que ele 
tava vestido...” 
 
PE: “Descrever a figura, talvez?”  
 
B8: “É”.  
 
B7: “Descrever também a situação, descrever os temas presentes na 

discussão (...) racismo, valorização, igualdade, esse tipo de coisa” 
 

B9 (não se posicionou) 

B11 (não se posicionou) 
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Tabela 9 – Cartão 8 

 

Gesto de análise: Nota-se, através do exposto, que um grande número de sujeitos 

lançaram mão de algum aspecto linguístico para trabalhar na relação com os letramentos 

críticos. B2 não tangencia essa íntima relação e fundamenta seu ponto de vista em Monte 

Mór. Devido ao fato de ele ser o único no grupo a ter tematizado sobre o letramento crítico 

no questionário 1 (Q1) pelo fato de já ter trabalhado com uma de suas professoras na 

graduação, não sabemos a que texto de Walkyria Monte Mór ele se reporta. As OCEM 

(2006), por exemplo, da autoria de Menezes de Souza e Monte Mór, sugerem que o 

trabalho com a gramática e demais aspectos linguísticos não devam ser negligenciados 

no trabalho de formação crítica, o que realmente valida a resposta de B2.  

A título de exemplificação, os aspectos linguísticos pensados pelos bolsistas 

foram os seguintes: expressões, Simple Past, verbo e adjetivo.  

Em Takaki (2012, p. 976, grifo nosso), as mesmas noções quanto ao não 

tangenciamento dos aspectos linguísticos são compartilhadas. O letramento crítico é 

tratado no plural e, enquanto letramentos críticos “requerem um professor que crie espaço 

para diálogos em que a voz do aluno e sua criatividade sejam valorizadas tanto quanto o 

desenvolvimento linguístico”. Isso nos permite afirmar que trata-se de uma atuação 

responsável, já que a competência linguística não é descartada, pois que se encontra 

entrelaçada à formação dos educandos.  

Destacamos aqui a credibilidade que B5 dá aos letramentos críticos ao dizer que 

poderia trabalhar um texto qualquer para abordar o passado simples em inglês, mas que 

um texto como aquele seria “melhor”. Essa sua assertiva nos reporta, de imediato, à 

importância do uso de materiais autênticos, pauta das autoras Mattos & Valério (2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARTÃO 9 – Qual o impacto de discussões como essas de hoje 
para sua atividade docente? Provocando um pouquinho mais, o 
que seria, para você, esse hoje? Como você vislumbra um daqui 
pra frente? 
 

SUJEITOS

  
RESPOSTAS 

B2  “”Hoje” como essas temáticas atuais?” 
 
PE: “Sim. Eu queria ouvir vocês, inclusive, sobre o que é esse hoje 

pra vocês” 
 
B2: “Sim... porque tem o assunto que a gente discutiu no dia ou o 
que está sendo discutido, tipo, agora?” 
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B5 “”Hoje em dia” ou hoje, HOJE?  
 
PE: “O que o hoje suscitou em vocês”  
 
B5: “Suscitou fé na vida!” ((risos)) 
 
PE: “Fé no homem, fé no que virá!?” ((risos)) 
 
B5: “A gente fica muito preso (...) só na questão, né? CONTEÚDO, 
CONTEÚDO... PROGRAMÁTICO... que, obviamente, é 
importante, tipo (...) é um foco (...) mas não é só um dos focos, né? 
Acho que não tem que ser só um dos focos na escola, mas você tem 
que trabalhar, obviamente, né? Porque faz parte do seu 
planejamento, do calendário e tal (...)” 
 
PE: Vocês se lembram daquela figura da capa do livro de Ana Paula? 
Tem o passeio, rachado, uma rachadura (...) e uma flor! Ela pretende, 
com o livro, com isso, trabalhar nas brechas da sala de aula. 
Trabalhar nas brechas, vamos pensar, trabalhar entre o conteúdo 
programático e mais o que o precisa capacitar para uma formação 
humana, cidadã, responsável, através da Língua Inglesa. Então a 
gente deve trabalhar no meandro entre as possibilidades (...) o 
conteúdo tá lá. Eu não posso tangenciar. Mas tem outras coisas 
importantes que o aluno me traz que eu não posso dizer “olha, isso 

aqui é pra outro dia porque agora eu preciso terminar os adjetivos. 
A GENTE TEM um papel social muito importante e a gente tá 
marginalizando isso, nosso papel social. Estamos sendo meros 
professores de línguas a partir do momento que a gente faz isso (...) 
a gente se posiciona onde, quando, como, por quê? Ou não se 
posiciona? É pra ter CRISE! CRISE IDENTITÁRIA, profissional...  
 

B7 “Várias. Acho que eu até falei dessa questão de conseguir se 
articular. Pra mim essa discussão gerou esse impacto de fazer 
perceber que eu tenho essa dificuldade mesmo. Que não dá pra eu 
fazer isso”  
 
PE: “Aquela questão de pontuar?”  
 
B7: “Sim, de pontuar, articular. Falar de maneira clara, que eu tenho 
que (...)ter um desenvolvimento, um meio, um fim. Outra coisa que 
gera (...) o fim assim, entre aspas, que eu sei que não vai ter fim esse 
questionamento, né” 
 
“É como se houvesse um ontem e um hoje, um antes e depois das 
discussões de introdução ao letramento crítico, que era um tema pra 
mim que era totalmente desconhecido”  
 
“Um daqui pra frente? Eu acho que, a partir de hoje eu não posso 
dar uma aula só por dar uma aula. Tenho que me preocupar em me 
posicionar (...) porque eu acho, viu, eu tô falando por mim (...) porque 
eu acho que eu PRECISO me (...) não “me inteirar desses assuntos” 

(...) “ter propriedade” (...) também não (...)é, ter propriedade pra 
falar estudando, sabendo tô que eu tô falando mesmo, sabe? 
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Suscitar uma provocação como o racismo só por suscitar a 
provocação. Sem puder orientar de maneira que demonstre que eu 
(...) SAIBA do que tô falando. Não sei se deu pra entender (...)”  
 
PE: “Entendi, entendi. Fica do daqui pra frente uma ideia de criar 

uma mesa farta (...) quando eu digo “mesa farta” é de bagagem (...)”  
 
B5: “Aí quando tem a brecha, você tem a manha de inserir o assunto 
de maneira coerente. Quando você perde a brecha, como é que você 
vai fazer depois, tipo, “gente, esse caso lá”. Isso acontece comigo 
muito no dia a dia, no relacionamento com meus amigos (...) aí todo 
mundo me pergunta: “por que você tá falando disso agora?” ((risos))  
 
BS: ((RISOS))  
 

B8  (não se posicionou)  

B9 “Acho que o hoje não é nem HOJE, mas desde quando se começou 
a falar sobre esses temas. Que existiu sempre, né? Mas que as 
pessoas começaram a falar dessa temática, problematizar sobre 
isso” 
 
B5: “E você acha que ficou pior depois que as pessoas começaram a 
falar sobre isso?” 
 
B9: “Não! Acho que não. Acho que tem que falar mesmo!”  
 
B5: “Porque tem um vídeo, uma entrevista com Morgan Freeman que 
as pessoas perguntam como ((confuso)) “o que você pensa sobre o 

racismo” e ele diz “pô, não falem mais sobre isso”, entendeu?” 
 
B11: “Certamente porque quando você problematiza demais, acha 
mais problema, você acaba causando problemas, acaba defendendo 
uma bandeira demais você acaba separando o que (...)” 
 
B5: “Quando você falou aquela hora eu lembrei justamente desse 
texto” 
 
PE: “E você levaria isso pra sua sala de aula?” 
 
B5: “Sim”. 
 
B11: “Eu tava (...) tava na Netflix vendo um seriado chamado 
Cooked, vendo as perspectivas da culinária baseado nos elementos 
fogo, ar, água e com a terra. Quando ele fala do fogo que ele vai falar 
do churrasco, ele tá falando com descendentes de escravos do Texas, 
ee tá falando que quando a gente colhia o fumo, a gente colhia e 
juntava os negros e os brancos e tinha que ser muito rápido porque 
a folha do fumo (...) ela perde muito (...) e quando era bem-sucedida 
a colheita do fumo, todo mundo se junta pra comemorar em forma de 
churrasco. Era o único momento da história dos Estados Unidos 
daquele período no Texas que negro se juntava com branco pra fazer 
alguma coisa. Ele retrata essa parte humana e na hora ninguém tava 
pensando quem era branco, quem era preto, quem era pobre, quem 
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Tabela 10 – Cartão 9 

 

Gesto de análise: acreditamos que o cartão nove tenha fomentado as bases para 

muitas análises.  

A priori, julgamos necessário explicar os motivos pelos quais nos servimos do 

jogo de palavras com o vocábulo hoje. Ao deixarmos uma certa ambiguidade no ar, 

deliberadamente, pretendíamos contemplar todos os sujeitos que estariam presentes na 

etapa de entrevista; tanto os que frequentaram as formações MF1 e MF2, como também 

os que não o tiveram essa mesma oportunidade. Pensamos que um hoje colocado de 

maneira dúbia nos traria a possibilidade de contemplar as variáveis da frequência nos 

momentos da pesquisa: i) o hoje enquanto momento em que se fala poderia ser um 

excelente recurso para incorporar os bolsistas (BS) que não participaram das formações, 

era rico (...) Justamente por uma necessidade humana de se 
alimentar, comemorar. Eles precisavam colher todo mundo junto pra 
ter os rendimentos mensais (...) então eles se sentavam na mesa. A 
gente sabe que as histórias dos Estados Unidos, esse momento na 
história do Texas era pesado! Ninguém pensava (...). Então por uma 
necessidade humana eles sentavam e comemoravam. Foi um 
descendente de escravo falando isso que era “ah, era um momento 

que meu avô me contava, que era um momento que o branco e negro 
sentava na mesa todo mundo junto, visto de igual pra igual. Eu 
gosto muito dessa perspectiva, de ver o lado humano das coisas” 
 
PE: “Acho muito rico. E você levaria essa discussão que você trouxe 

para sua sala, do jeito que você pontua aí?”  
 
B11: “Sim”.  
 
PE: “E você levaria essa posição (...) Olha só que interessante. E a 

gente trata dessas questões escravocratas nos Estados Unidos, da 
separação do norte e sul, da colonização? Será que eles conhecem 
isso? Essa perspectiva de cisão?” 
  

B11 “Quando você fala no hoje, eu penso nesses assuntos. Eu nunca 
gostei, sabe, de levar a gramática pela gramática, a língua pela 
língua. Então quando você fala desse hoje, ESSA PREOCUPAÇÃO 
aumentou em mim, sabe? A partir de hoje eu vou estar sempre 
preocupado em como trazer o letramento crítico para a sala de aula 
exatamente para o aluno começar a esmiuçar os textos. Não ver o 
texto só pelo idioma em si, o inglês pelo inglês. O inglês pelo inglês 
mas com a noção da crítica! AHHH, EU ACHO que é ba- 
BACANA! Você trazer, é (...) se eu fosse trabalhar esse vídeo mesmo, 
na sala de aula, acho que é uma oportunidade de você discutir o 
horizonte de um outro país que a gente não conheça, porque aquilo 
aconteceu (...)” 
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mas que estariam tendo um tipo de formação outra NAQUELE MOMENTO de entrevista 

de alguma maneira – ao passo que ela, a entrevista, estaria impactando nas suas atividades 

docentes daí pra frente; ii) um hoje enquanto novas epistemes, contemplaria os bolsistas 

que estiveram nas formações MF1 e MF2,haja vista a correlação mais fácil que fariam 

com essa expressão que por nós foi muito utilizada durante os encontros anteriores para 

tratar dessa gama de novas alternativas à educação crítica, engajada.  

Naturalmente, como prevíamos, muitos dos BS se questionaram sobre se estavam 

realmente entendendo a questão. Não lhes fornecemos a resposta, mas, como em um 

exercício de crítica, deixamos que problematizassem o termo.  

 Sem dúvidas, um dos grandes ganhos da discussão foi ter ouvido B5, que trazia 

consigo concepções tão restritas de língua em Q1, ter revelado que as discussões haviam 

suscitado nele “fé na vida”, já que, enquanto professor, se vê muito “preso” aos conteúdos 

programáticos. Ele revelou que tem ciência do lugar e da importância do conteúdo 

programático no calendário da escola, no planejamento, mas que sabe que não é só esse 

o foco – o que deu oportunidade para que PE discorresse sobre a capa do livro de Ana 

Paula Dubóc e, sobretudo, a noção de trabalho nas brechas, nos meandros entre o 

conteúdo programático e o desenvolvimento da habilidade crítica como elementos 

inseparáveis. Curioso foi notar que, quando B7 relatou ao grupo o impacto das discussões 

de hoje sobre sua atividade docente e elencou a tomada de consciência que agora já tinha 

de que era preciso estudar os assuntos para promover boas discussões, B5 fez uma 

verdadeira atuação nas brechas, se servindo do vocábulo brecha: “Aí quando tem a 

brecha, você tem a manha de inserir o assunto”, o que julgamos muito valioso. “Ter a 

manha” seria, em nossa interpretação, ter bagagem/estudo/formação/conscientização 

suficientes para atuar nas brechas.  

 Outro aspecto positivo foi ouvir o relato de B7 sobre o que considera um antes e 

depois de sua atividade docente com o advento do conhecimento sobre os letramentos 

críticos: “É como se houvesse um ontem e um hoje, um antes e depois das discussões de 

introdução ao letramento crítico, que era um tema pra mim que era totalmente desconhecido”. 

Ainda que ela revele uma necessidade de controlar o momento de desenvolver os LCs em 

sala, pois acha que precisa controlar o “principio, meio e fim da discussão”, ela parece 

ciente de que tem de estudar pois que a crítica não emerge do texto unicamente. 

 B11, por seu turno, reitera a sua posição inicial quando em “Certamente porque 

quando você problematiza demais, acha mais problema, você acaba causando problemas, 

acaba defendendo uma bandeira demais você acaba separando o que (...)”. Reiteramos a 
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nossa crença de que seja preciso um ajustamento da noção de política, aqui retratada por 

ele, novamente, enquanto partidarismo, polarização ou algo que remeta à uma afiliação 

de um indivíduo a um dos lados em uma determinada situação. Os LCs postulam 

exatamente o contrário disso; advogam em prol das múltiplas perspectivas (MC 

LAUGHLIN & DE VOOGD (2004)) e não da afiliação a uma corrente de pensamento, ou 

a uma verdade, pois que não há verdades, mas sentidos em negociação.  

 Há de se mencionar, entretanto, que o último turno de fala de B11 neste bloco 

representou um grande passo rumo à aceitação de novas possibilidades e fazeres enquanto 

docente.  Ainda que faça uma confusão entre os termos supramencionados, ele gosta “de 

ver o lado humano das coisas”, como demonstrou ao contar sua experiência com o 

seriado assistido. Ao fim do turno, revela:  

Então quando você fala desse hoje, ESSA PREOCUPAÇÃO aumentou 
em mim, sabe? A partir de hoje eu vou estar sempre preocupado em 
como trazer o letramento crítico para a sala de aula exatamente para 
o aluno começar a esmiuçar os textos. Não ver o texto só pelo idioma 
em si, o inglês pelo inglês. O inglês pelo inglês mas com a noção da 
crítica! AHHH, EU ACHO que é ba- BACANA! 

  

 Finaliza pensando na possibilidade de trabalhar os letramentos críticos na relação 

com uma perspectiva cultural: Você trazer, é (...) se eu fosse trabalhar esse vídeo mesmo, na 

sala de aula, acho que é uma oportunidade de você discutir o horizonte de um outro país que a 

gente não conheça, porque aquilo aconteceu (...)”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARTÃO 10 – Uma outra possibilidade para refletirmos sobre 
o/um hoje e o/um daqui pra frente poderia ser considerando a 
ideia de novas epistemes, também tematizada em um dos nossos 
encontros de formação, quando avaliamos os impactos de 
adjetivações e prefixações a partir do conceito de letramento(s) 
como em: multiletramentos, novos letramentos, letramento do 
professor e letramento(s) crítico(s). Você se reconhece nessa 
paisagem? Opine, por favor.  
 
 

SUJEITOS RESPOSTAS 
B2  “Perdido. Até porque não são só esses. Vão surgindo sempre 

mais novos letramentos. Por isso eu me acho nessa de meio 
perdido. Porque você não sabe se fica só em um, se vai pra 
esse, depois você tem que ter toda uma base pra você poder 
iniciar (...) trabalhar em algum letramento, então (...)”. 
 

B5 “Procurando me situar ainda. Porque eu não sei por onde 
começar exatamente. Até quando devo me estender em um 
letramento, em uma forma de abordar a crítica”. 
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  Tabela 11 – Cartão 10 

 

 Gesto de análise: nota-se, através do exposto, que devido a ideia de novidade que 

as novas epistemes despertam, a contar com os letramentos críticos (LCs), muitos dos 

sujeitos entrevistados se veem “perdidos” nessa paisagem que muda constantemente, 

conforme sinalizou B2. Todavia, há também quem tenha expressado entusiasmo em ler 

mais, conhecer melhor o arcabouço literário do tema, a exemplo de B5. 

 B11 se reporta à PE perguntando se ele estaria falando de novos recursos, o que 

revela seu pouco contato com a temática, haja vista a sua não participação em nenhuma 

das etapas de pesquisa anteriores.   

 

 

 

“Nessa paisagem eu tô mais ali como uma pessoa tá 
procurando saber mais como trabalhar isso, mais textos, 
sabe? Buscando mais textos pra eu entrar em contato, ler, 
entender essas nuances do letramento. Até me apoiar mais 
em material teórico, sabe, pra saber o que tem sido feito, 
desenvolvido ao longo da história, em termos literários, sobre 
os letramentos críticos, trans, tudo mais” 
 
PE: “Está como entusiasta?” 
 
B5: “É”  

 

 

 

 

 

 

 

B7 

 
B9: “É porque isso modifica, né? O nosso planejamento de 
aula (...)”  
 
PE: “Isso é bom ou ruim?”  
 
B9: “Bom. Acho bom ativar o pensamento do aluno com 

provocações, coisas que acontecem no dia-a-dia, que eles 
veem, presenciam, mas nem se dão conta de presenciar de fato 
(...)”  
 
(não se posicionou) 

B8 (não se posicionou)  

B9 (não se posicionou) 

B11 “Quando você fala isso, você tá falando de novos recursos?”  
 
PE: “De novas EPISTEMES. Novos, multi, letramentos  
transnacionais...”  

 CARTÃO 11 – A Constituição Federal em seu artigo 205 prevê 
que “a Educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
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Tabela 12 – Cartão 11 

 

Gesto de análise: Questionados, os sujeitos B5 e B11 afirmaram que os 

letramentos críticos tem uma relação estreita com a cidadania. Ao estar atento ao que os 

colegas diziam sobre os seus planos de aula, B11 foi levado a acreditar que a “a questão 

do letramento crítico já passa por isso (...)”, levando-se em conta o “isso” enquanto 

remissão ao vocábulo cidadania.  

A resposta de B5 merece destaque, haja vista a sua crença de que na 

problematização (ou seja, através do desenvolvimento dos LCs junto aos alunos), somos 

levados, portanto, a colaborar para o exercício/promoção da cidadania.  

 

 

 

sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho”. Na sua opinião, através do seu plano de aula, você 
acredita que tenha colaborado para o exercício da 
cidadania? Se sim, como? Se não, por quê?  
 

SUJEITOS RESPOSTAS 
B2  (não se posicionou)  

 
B5 “A discussão que a gente viu aqui (...) ela meio que (...) ela já 

favorece uma formação cidadã (...) você desenvolver habilidades 
necessárias para saber conviver em sociedade (...) humanizar-se” 
 

B7 “Penso que sim, com toda certeza” 
 

B8  (não se posicionou) 

B9 (não se posicionou) 

B11 “Acho que de todo mundo aqui. Todo mundo que comentou (...) os 

comentários todos (...) Acho que a questão do letramento crítico já 
passa por isso, né?” 
 
PE: “Cidadania?” 
 
B11: “É (...) a consciência que o indivíduo tem, então, de que ele tá 
inserido em algo muito maior e saber, exatamente lidar com todas 
essas questões que o envolvem (...)” 
 
PE: “É uma prática social, né?” 
 
B11: “Exatamente! É uma rede de relações (...)”.   

  CARTÃO 12 – Para muito além do conhecimento das quatro 
habilidades, o letramento crítico enfoca o contexto ideológico e 
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    Tabela 13 – Cartão 12 

cultural do qual os sujeitos fazem parte, como necessidades que 
precisam integrar as agendas do ensino e aprendizagem de 
línguas. Isso porque não é mais possível conceber o professor 
de línguas como um ser acrítico, apolítico, “como se as aulas de 

línguas estrangeiras não fossem corresponsáveis pela cidadania 
crítica tal como as demais disciplinas curriculares” (DUBOC, 

2015, p. 15).  
 
Quero muito ouvir de você: 

a) Você acha que essa discussão procede? Você 
concorda/discorda com a autora? Em que proporção?  

b) Você acha que seu plano de aula considera ou enfoca o 
“contexto ideológico e cultural” dos seus alunos?  

 
SUJEITOS RESPOSTAS 
B2  (apenas levantou a cabeça em afirmação quando perguntado sobre a 

questão A)  
 
(sobre a questão B): 
“Considera. A partir do momento que é um debate (...) que o aluno 

vai colocar a opinião dele (...) então (...)  
 

B5 
(apenas levantou a cabeça em afirmação quando perguntado sobre a 
questão A) 

(sobre a questão B):  

“Sim, porque o aluno, às vezes sempre quis falar sobre isso, mas 
achou que ninguém queria ouvir(...) a partir do momento que você 
coloca essa discussão, você encoraja ele”  

 
B7 (sobre a questão A): 

“Acho que eu falei isso mais cedo, de eu não desenvolver um 

conteúdo por um conteúdo. Sabendo o que eu tô falando, sabe? O 
porquê daquilo” 
 
B9: “Mas eu acho que é aquilo assim (...) quando o aluno percebe 

que você também não tem tanto conhecimento sobre o assunto, ele se 
sente mais à vontade porque sabe que vocês estão construindo aquilo 
juntos” 
 

B8 (apenas levantou a cabeça em afirmação quando perguntado sobre a 
questão A) 

B9 (apenas levantou a cabeça em afirmação quando perguntado sobre a 
questão A) 
 

B11 (apenas levantou a cabeça em afirmação quando perguntado sobre a 
questão A) 
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 Gesto de análise: por unanimidade, todos os sujeitos demonstraram concordar 

com a opinião colocada pela autora (2015). Todavia, ninguém, com exceção de B7, 

desenvolveu um pouco mais de sua resposta, conforme a questão solicitava.  

 Destacamos o posicionamento de B5 em referência à questão B: ele acha que seu 

plano enfoca o contexto ideológico e cultural do aluno porque fala diretamente com eles, 

por assim dizer e, ao fazer isso, os encoraja a revelar seus posicionamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERGUNTA  14 – E agora? Vamos a alguns desdobramentos: 
a) Lembrando-se da sua realidade de aluno da educação 

básica, você acha que o professor de línguas pode 
colaborar com o apoliciticismo? Se sim, de que 
modo/quando e a assumindo que determinadas 
posturas?  

b) Pensando, agora, na sua realidade de professor(a) na 
iniciação à docência, você acha que pode colaborar com 
o apoliticismo? Se sim, de que modo/quando e 
assumindo que determinadas posturas?  

c) Levando em consideração os conceitos de práxis e 
prática, reflita sobre o seu plano de aula, atualizando os 
conceitos. Fique à vontade pra take a look no card da 
citação.  

d) Em que medida sua aula contribui ou não para “tornar o 
mundo mais humano”? 

 
SUJEITOS RESPOSTAS 
B2  (não se posicionou sobre a questão A) 

(não se posicionou sobre B)  
 
(sobre a questão C):  
“Acho que foi mais práxis (...) Acho difícil um plano de aula sem 
pensar na práxis, sem pensar nas questões: O QUE ELE leva pra 
vida e também como ele vai utilizar isso (...) acho que vai ser sempre 
o meio”  
 
 
(sobre a questão D): 
“Como a gente vai mudar a vida do aluno” 

 

 

B5 

 

(sobre a questão A):  

“O professor na minha época, na nossa época no caso (...) ele, ele 

colaborava com o apoliticismo quando ele apresentava os conteúdos 
programáticos (...) cabou (...) você tinha que atingir uma nota 
mínima pra poder passar (...) cabou (...) depois tem (...) na escola 
em que eu estudei nunca teve esse negócio de o professor perguntar, 
sei lá, minha opinião sobre (...) eu sentia falta disso. Eu ficava muito 
puto às vezes! Ele não vai dar a brecha pra eu falar sobre uma coisa 
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que ele falou em questão de segundos. Ele não quer saber! Ele só 
quer falar o que ele tem falar ali e dar o conteúdo programático. 
Por isso que eu não gostava muito da escola mesmo (...) porque era 
(...) vou falar logo a verdade.  

(não se posicionou sobre B) 

(sobre a questão C):  

Acho que foi práxis e prática (...) meio que os dois.  
 

 

 

 

 

B7 

 
(sobre a questão D): 
 
“Quando o professor dá exemplo, né, de que ELE se interessa pelo 

outro” 
 
 
(sobre a questão A):  
“Eu acho que eles colaboravam com o apoliticismo, mas não por 
uma questão consciente, não conscientemente. Por uma razão de, 
simplesmente, acreditar que o “dar aula” é transferir conteúdo. Não 
transferir bagagem política, ideológica sobre alguma coisa, mas 
transferir conteúdo prático, que visava visar concluir conteúdo 
(...)” 
 
PE: “Uma unidade? Uma nota?” 
 
B7: “Sim, sim! Acho que dessa forma se contribui para o 
apoliticismo”.    
 
B7: “(...) mais do que uma questão de conteúdo didático, ele 
contribui para o apoliticismo quando ele não, por exemplo (...) não 
me oferece capacidade para eu pensar porque que eu devo me 
comportar daquela forma em sala de aula (...) como o fato de eu ser 
mulher (...) em sala de aula (...) de você brincar com os meninos da 
sal (...) só como exemplo”.  
 
 B7: “Não tô também generalizando não! Na minha escola lá em 

Itapetinga eu tinha uma professora de história fantástica, sabe? 
Daquela do tipo que bota você pra pensar mesmo, discutir mesmo 
sobre o assunto! Que não me fazia me sentir estúpida por tá 
perguntando alguma coisa que podia ser estúpida. Ela tornava aquilo 
uma (...) negócio legal de ser respondido e compartilhado com todo 
mundo, entendeu?” 
 
(sobre a questão B): 
 
“Acho que sim. Quando me acomodo com tais posturas, só levar as 
coisas pra ir pra escola e meu aluno (...) e ir pra casa (...) recolho o 
material (...)  
 
(não se posicionou sobre C) 
(não se posicionou sobre D)  
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Tabela 14 – Cartão 14 

  

Gesto de análise: antes da entrega do cartão de número 14, foi entregue um cartão 

vermelho trazendo a perspectiva da práxis na concepção de Vázquez (1968). O mesmo 

cartão revelava a concepção de prática. É válido ressaltar que ambas são atividades (anexo 

16) e capítulo 2, seção Por uma Filosofia da Práxis). Esse é o ponto de convergência entre 

ambas as concepções. O apoliticismo, por seu turno, é contrário à práxis, já que essa leva 

em conta a reflexão como um dos seus pilares para tornar o mundo humano. Aquele, por 

sua vez, acredita que a reflexão não contribuição social, já que nessa seara é preciso 

produzir objetos prático-utilitários - o que a reflexão não consegue fazer, seguindo-se essa 

segunda linha de pensamento.  

 

B8 

 
(não se posicionou sobre a questão A)  
(não se posicionou sobre B)  
(não se posicionou sobre C)  
(não se posicionou sobre D)  
 

B9 (não se posicionou sobre a questão A) 
(não se posicionou sobre B) 
(não se posicionou  sobre C) 
(não se posicionou sobre D)  
 

B11 (sobre a questão A):  
“Com certeza! Era estudou, copiou, fez dever no caderno, pá, pá, 
pá, fez tarefa, prova o ano inteiro. Deu nem tempo de perguntar pra 
o aluno porque vocês estuda então inglês e não francês? Porque 
espanhol e não italiano? Por que o inglês americano? Por que não 
o britânico? Só o fato de você não discutir isso, você já tá 
começando errado, então (...)  
 
“Acho que esse discurso a gente vê impregnado nas escolas (...) que 

inglês não reprova, que inglês não é importante (...) pra quê que eu 
vou fazer isso? Vem disso: do apoliticismo das aulas de inglês! 
Porque o aluno já tá acostumado a ver a língua daquele jeito, “não 

sei porque tô estudando”. 
 
(sobre a questão B):  
 
“É perigoso porque é uma tendência (...) pelos problemas que a 
gente passa (...) a gente tem muita coisa e acaba se prendendo por 
isso e deixa a essência (...) é muito fácil ir por esse caminho assim 
(...)” 
 
(sobre C):  
 
“É quando a gente vai colocar a questão do coletivo” 



129 
 

Depois de lido o cartão, os bolsistas (BS) foram perguntados se o professor de 

línguas pode contribuir com o apoliticismo. Apenas B5, B7 e B11 responderam à essa 

questão. Todos eles acham possível que o professor de línguas possa contribuir para tanto. 

B5 acredita que isso ocorre quando o professor apresenta conteúdos programáticos e não 

tem intenção de querer saber o que pensa e o que diz o seu aluno. Ademais, declarou já 

ter tido um professor assim e que por essa razão não gostava da escola mesmo. Segundo 

ele, seu professor não dava brecha para ele falar de um determinado assunto. B7, por sua 

vez, acredita que o professor contribui com o apoliticismo quando acredita que “o “dar 

aula” é transferir conteúdo” e não “bagagem política sobre alguma coisa”, mas “um 

conteúdo prático”. Faz ressalvas, no entanto. Diz que teve uma professora de história que 

realmente fazia com que todos refletissem verdadeiramente sobre os assuntos que 

colocava em pauta e, sobretudo, se interessava em saber as opiniões dos seus alunos, não 

desprezando o que comentavam.  

B11 traz posicionamentos muito ricos no tocante ao essa temática. Segundo ele, 

em seu tempo de aluno, o apoliticismo que pregava o professor se fazia representar tão 

somente através das cópias dos exercícios em sala, resolução de tarefas em casa, etc. De 

acordo com ele, algumas questões ficavam sem resposta porque nunca eram trabalhadas, 

a exemplo do aluno não ser esclarecido sobre o porquê de aprender inglês e qual 

perspectiva de inglês, por exemplo. Se o aluno não sabe o motivo pelo qual aprende desse 

ou daquele jeito ou não vê reprovação em inglês, esses são fatores que, na sua opinião, 

na sua opinião, corroboram para uma postura acrítica do professor.  

Sobre a questão B, B7 e B11 se expõe. Acham, respectivamente, que podem 

colaborar com o tangenciamento de uma postura crítica quando se acomodam com as 

posturas já mencionadas ou seguem essa tendência, que qualificam como caminho mais 

fácil.  

Sobre C, B2 se manifesta. Refletindo sobre os conceitos de prática e práxis à luz 

de Vazquez (1968) para pensar o seu plano de aula, ele acha que se apropriou mais da 

práxis, mas reformula: “acho difícil pensar um plano de aula sem pensar na práxis, sem 

pensar nessas questões”. Portanto, ele acha que deve existir o caminho do meio, uma vez 

que não há como fugir de pensar a aula de línguas com uma utilidade. B5 fez um pouco 

dos dois, segundo ele. Lançou mão da práxis e prática, a um só tempo.  

Sobre D, pergunta muito cara à nossa pesquisa, apenas B2 e B5 colocam suas 

opiniões em pauta. Acreditam que suas aulas de línguas contribuem para um mundo mais 

humano na medida em que têm por objetivo mudar a vida do aluno (B2) e quando o 
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professor é o primeiro a dar o exemplo de que se interessa (em ouvir o outro) pelo outro 

– reflexão essa muito tocante, em nossa opinião.  
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4 DO REALIZA(DO/VEL) OU DA (IN)CONCLUSÃO 

 

(...) é apoiando-se nessas normas e, às vezes, nesse planejamento, que 
o trabalhador desenvolve o chamado trabalho realizado, isto é, o 
conjunto de condutas (verbais ou não verbais) efetivamente observáveis 
na situação (...) (MACHADO, 2002, p. 41).  
 
 

Voltando o nosso olhar para trás e para frente, acreditamos que realizamos aquilo 

que nos propusemos e/ou desenhamos quando das primeiras rotas e projeções para um 

mapa do realizável, ainda no início de nossa pesquisa.  

Contudo, não nos lançamos ao terreno alheio sem muito estudo do panorama geral 

– o que justiça-se por meio da elaboração dos dois primeiros capítulos desse trabalho de 

dissertação. 

Já no capítulo terceiro, através do prescrito, calculamos meticulosamente as 

intempéries, as entradas, posturas enquanto pesquisadores, recorrendo aos postulados de 

autores e autoras de renome e experiência no campo das pesquisas de ordem qualitativa 

e etnográfica. Tentamos fazer uma grande turnê no universo dos sujeitos de modo a “(...) 

promover a manifestação do conhecimento cultural êmico em sua forma mais heurística, 

natural” (GREEN ET AL, 2001,  p. 61), muito embora estivessem conosco a todo tempo 

os recursos de gravação, instrumentos de pesquisa que pudessem cercear suas liberdades 

ou alertá-los, de quando em vez, que estavam sendo pesquisados.  

Os dados encontrados no Questionário de Pesquisa (Q1), por exemplo, 

manifestam, qualitativa e quantitativamente, o que podemos chamar de recorte de 

docência em língua inglesa. Saltam aos nossos olhos as (des)estabilizações em curso - 

como nos propomos à investigar quando de nossos objetivos específicos. 

Por meio do planificado, desejamos fomentar as bases para confeccionarmos 

engrenagens potentes e promissoras, os planos de aula. Para tanto, recorremos aos 

momentos de formação 1 e 2; textos-base e slides impressos e às horas de discussão.  

A entrevista serviu de teste, pois nos mostrou o potencial de nossas engrenagens 

e o que ainda há de ser feito para melhorá-las. Nos revelaram qual o processo que os 

sujeitos percorrem na confecção dessas engrenagens e como repensá-las. É certo que 

retornaremos para aplicar o Q2 em momento em oportuno, o que não foi feito em função 

das paralisações das atividades na referida universidade da qual os sujeitos fazem parte. 

Então é que, tendo trabalhado com algum afinco, nos sentimos de algum modo seguros 

para responder às perguntas que nos lançamos ainda no início de toda essa empreitada.  
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A docência de Língua Inglesa no ensino médio está à deriva, em meio a muitas 

questões relevantes. Através dos recortes de docência que obtivemos em momentos 

diferentes da pesquisa, a saber, através da observação das comunidades IEA e CEB, bem 

como no PIBID LIEMVC – UESB (acompanhando sujeitos em serviço e pré-serviço), 

notamos que ainda circulam algumas concepções preocupantes de língua; receios de 

repetir os mesmos erros dos demais professores de idioma; adesão à centralidade do papel 

do professor em sala de aula; questionamentos acerca da representatividade que o livro 

didático tem em sala de aula; insatisfação em relação à proficiência; parco conhecimento 

de políticas linguísticas para o ensino de línguas, letramentos críticos, prática e práxis, 

entre outros temas; a aversão a politização e problematização; preocupação em perder o 

foco, a linha de pensamento, o controle da aula. Mais importante; o Q1 nos revelou uma 

realidade que pode ser a de muitos outros docentes de línguas: o desconhecimento da 

finalidade do ensino de Inglês. Crescem, contudo e sobretudo através de momentos de 

formação continuada, a esperança de fazer diferente, a fé na vida, a satisfação em poder 

contar com alternativas à promoção de cidadãos críticos, a exemplo do desenvolvimento 

dos Letramentos Críticos (LCs). 

À luz dos postulados dos LCs, muitos ganhos foram registrados. Houve quem 

verbalizasse que ter sido apresentado à temática serviu como divisor de águas, um antes 

e depois, impactando sobre a sua maneira de agir, desestabilizando suas certezas quanto 

a noção de politização, o fazendo acreditar que há uma estreita relação entre a episteme e 

a cidadania, e que os textos autênticos dos quais nos podemos servir celebram a crítica, a 

liberdade de escolha de materiais. Entretanto, também trouxe inquietações, como a 

necessidade de estudar contínua e incessantemente de modo a desenvolver letramento 

crítico com mais propriedade e contribuir com a formação de cidadãos. Foram igualmente 

mencionados a impossibilidade de enxergar outros temas que não os já consagrados para 

um trabalho dessa natureza; as crenças sobre o letramento crítico enquanto que destacado 

do ensino de Inglês e a supervalorização do (mero) diálogo em face da crítica.   

Sabemos que depois do horizonte há muitos outros horizontes, uma vez que há 

muito ainda a ser desbravado. Porém, na nossa passagem pelas comunidades listadas, 

cremos que imprimimos, de alguma forma, a nossa marca, abrimos passagem, 

inauguramos brechas, ou significamos a brecha nas manhãs e tardes de nossos sujeitos 

entrevistados.  

À medida que pusemos a Filosofia da Práxis como paisagem vislumbrada, bem 

como objetivo a ser alcançado e os Letramentos Críticos como bússola a orientar as 
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nossas ações, à docência foi, a todo instante, barco. Não foram poucas suas ancoragens, 

uma vez que navegou por entre as margens desse texto. Já esperamos, ansiosos, pelas 

próximas incursões...  
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ANEXO 1 - Entrevista com a professora Letícia 

 

Diálogo livre, gravado sobre sua formação e prática docente no Ensino Médio 

 

Pesquisador: Bom dia! Bom, então vamos lá, Letícia? Eu gostaria que você falasse um 

pouco sobre a sua trajetória na relação com a língua inglesa... Como você achar melhor. 

Podemos falar sobre a sua formação e, em seguida, sobre a sua atuação? Que você acha? 

Como você achar melhor, sim?  

 

Letícia: Minha formação...Vim de uma educação pública e, por opção, fiz vestibular para 

Letras com Inglês e fui logo [...] ahn, na federal. Passei na federal com Letras com Inglês, 

cursei no tempo regular, embora naquele tempo tivesse/houvesse muitas greves [...] mas 

eu concluí o curso no tempo mínimo [...] Fiz o estágio em escola pública, de língua 

estrangeira [...] uma com Literatura e o outro com inglês propriamente dito. Depois disso, 

já entrei no mercado de trabalho, numa escola particular, que é uma realidade totalmente 

diferente...mas só pra não deixar de falar aqui: o que eu aprendi de inglês na faculdade, 

ou melhor, o que eu não aprendi era exatamente o oposto do que tinha na escola [...] quer 

dizer, eu não aprendi o que a escola cobra! Tá entendendo...a faculdade ensina uma coisa, 

mas não o que a escola tem. É uma realidade diferente. A universidade é mais um 

bacharelado do que uma licenciatura. Exatamente! Eu fiz língua inglesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8. Todo semestre a gente tinha língua inglesa. Mas era uma coisa muito técnica, muito 

acadêmica! Mas a prática, a realidade dentro de uma escola [...] você toma um choque! É 

um choque térmico mesmo! Porque o que tá se cobrando na escola, o que os parâmetros 

curriculares cobram, o que o PPP cobra, nada tem a ver com o que você viu na faculdade. 

Então você toma um choque e você aprende na cara dura! Então, paralelo a faculdade, eu 

me vi obrigada a fazer um curso de inglês que foi o ACBEU. Gente! Gente! Eu sofri 

naquele lugar! Só tinha dondoca! Eu tava lá só! Tupiniquim! Da roça! (risos) Mas enfim, 

mas depois, lá em Salvador, já no mercado de trabalho, eu não entrei na escola pública. 

Eu entrei na escola particular! E aí é que tive que me desdobrar estudando SO-ZI-NHA! 

Com o material que a escola disponibilizava, com o que eu estava aprendendo no curso 

de inglês e com meu estudo. Lembrando que naquele tempo não tinha Internet! Era na 

livraria/biblioteca. E eu ia pra Biblioteca Central porque não tinha o livro pra estudar em 

casa! Eu tinha que ir pra Biblioteca Central para pegar as fontes de estudo lá, até de 
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atividades pra elaborar. O recurso que se usava na época, no máximo, era ahn, é::: como 

é que é? Era cd, não [...] vídeo cassete! FITA CASSETE! O único recurso que tinha era 

um somzinho pra tocar, portátil, pra você trabalhar música, a audição, o listening, pronto! 

Só isso. Então o aprendizado da licenciatura, do magistério mesmo, veio com a prática. 

No dia-a-dia da sala de aula. Então eu fiz o concurso do Estado e aí passei no concurso 

do Estado pra Língua Estrangeira.  

Daí a história acabou. Isso foi em 1981, logo depois que terminei o curso. Não 

tive dificuldade de arranjar emprego, arranjei com facilidade porque a área é carente em 

professores de língua inglesa. As leis também favoreceram porque hoje você precisa ter 

a licenciatura específica para trabalhar a disciplina porque antes não era assim. E::: aí do 

trabalho de Salvador para o interior você sente a diferença de público. Pra trabalhar. 

Porque a realidade de lá é outra. É um pouco mais pesado, digamos assim. O jovem. Aqui 

acaba ficando uma família. Você conhece o pai do aluno. Você sabe, relativamente, onde 

que ele mora, o que ele faz, onde ele trabalha porque todo mundo conhece tudo aqui [...] 

os espaços e tal [...] Com relação à disciplina, ainda hoje é uma disciplina que não tem 

muita importância, embora o mercado de trabalho diga que sim e que se ensine, embora 

o aluno não dê a menor importância à disciplina. É um descaso! Exceções [...] Hoje, que 

já tem a facilidade dos recursos, por exemplo, a pós-graduação que eu fiz em Metodologia 

da Língua Inglesa, tem todo um recurso... você amplia o leque de possibilidades pra 

trabalhar na escola pública. Mas o que acontece é que nem todos os meios chegam de 

forma igual e para todos ao mesmo tempo. A gente tem que trabalhar essa possibilidade. 

Falar “é tão comum, todo mundo tem celular”, “na escola tem internet”, wifi do professor 

e do aluno, acesso livremente. Mas em casa ele pode não ter. A wifi do professor é a 

matrícula. A do aluno é a matrícula também. Então... tem essas facilidades. Mas o descaso 

com o aprendizado da disciplina ainda é grande, embora o mercado de trabalho exija.Hoje 

se usa muito aquela “práxis”, né? “O que se faz, o que se ensina” [...] ficou muito chique 

um tempo e agora caiu de moda (risos) Né, hoje você tem que adequar à realidade do 

aluno, aos interesses do aluno, aí você tem um livro didático, mas o livro didático também 

não contempla e se você se limitar a ele você não trabalha o interesse do aluno. Gramática 

ele não consegue acompanhar, a do livro didático. Então você faz uma adaptação. É como 

se o professor recriasse, elaborasse o material para o trabalho. Então a gente elabora as 

apostilas, partindo de textos que a gente tem no livro, em outros livros, em outras fontes. 

Então a gente elabora as questões com aquilo que é possível ou foi possível trabalhar em 

sala de aula. No caso do ensino médio, a gente trabalha com questões de vestibulares, de 
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ENEM. No ensino fundamental, a Prova Brasil, que são as avaliações externas. Então 

PEDE muito pra gente trabalhar cobrando esses tipos de questões. Mas, no decorrer da 

sala de aula, pra você prender a atenção desse aluno, não é fácil. Porque a vida toda ele 

viu o verbo tobe, mas não aprendeu até hoje. Ele entra na quinta série e vai pro terceiro 

ano e ainda não sabe. E isso se deve [...] ele não tem interesse. NÃO é da realidade dele, 

digamos assim.O que é da realidade dele? Uma vez eu fiz uma pesquisa com eles 

perguntando assim: quando vocês abrem a página da internet o que tá escrito lá que te 

chama atenção? O que você acessa? “Facebook”, “Rede Social”. Coisa que nem sei que 

existe eles sabem. Então ninguém pesquisa. De vez em quando. Ninguém lê um jornal 

online, uma coisa assim [...] As turmas são em média de 40 alunos [...] Todos têm o livro 

didático. E quando você cobra em nota – porque o aluno quer nota, embora, vamos dizer 

assim, pede-se muito pra você avaliar mais qualitativamente que quantitativamente, o 

aluno só tá interessado no quantitiativo: “Vale ponto? Eu trago”. “Vale ponto? Eu faço!”. 

“Não vale? Não me interessa”. Então é tipo uma barganha. Você tem que barganhar com 

o aluno o livro e as atividades. “Tem visto? O visto vale ponto?”. Então o aluno entrou 

nessa cultura do valer ponto. Se valer, faz [...] Tem exceções. Aqui na escola tem bons 

alunos. Alunos que não sei como estão no nível em que eles estão de língua inglesa sem 

ter nunca passado por um CURSO DE LÍNGUAS. E como é que eles aprendem? 

Aprendem com música. Já falaram. Esses que tem facilidade de aprender língua inglesa, 

eles aprendem ouvindo música. Aí vem um outro confronto: é um tipo de música que eu 

não escuto. Na grande maioria. É um funk, é um rap, é um reggae. Eu não gosto desse 

tipo de música. Não é a minha praia! Mas a gente trabalha com música. De que forma? 

Com aquelas músicas que caem no ENEM, por exemplo. Que tá na mídia, que bombou 

no momento e tem possibilidade de ser colocada, cobrada. A gente trabalha com isso. 

Uma questão comentada que trabalha com música no ENEM, no vestibular e aí a gente 

vem e cobra/ e trabalha com ele em sala. É uma realidade do ensino médio e do ensino 

público porque o ENEM abre portas! Pra ele ter acesso a uma faculdade! E um outro 

questionamento que a gente tem feito bastante é que desses nossos alunos, os que tem 

interesse de fazer licenciatura: ninguém. Então eu não sei quem serão os futuros 

professores, mas nós já temos grandes dificuldades em trabalhar hoje com esse público, 

adolescente, que envolve essa questão social. Aqui ninguém, ninguém quer. Então você 

tá ensinando... Mas pelo menos, no mercado de trabalho...Vamo’ contextualizar: vamos 

falar de saúde no texto, porque saúde é um assunto que interessa todo mundo. Então vamo 

buscar no texto. Então hoje eu busco no texto e trabalho a interpretação de texto, mesmo 
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porque ENEM e vestibular é à base de texto: é um texto e uma questão. Um texto e uma 

questão. Então a gente tenta balancear dessa forma TAMBÉM. Mais com interpretação 

de texto. E aí, o que acontece é que a gente pega um texto com um assunto que é amplo, 

vamos falar assim, a questão interdisciplinar, né? Por exemplo, “droga”... é do interesse 

de todos, é um assunto comum a eles. Sexualidade...alimentação...bullying e vamos 

trabalhar esses textos no contexto em que já existem livros na internet e revistas. Eu 

particularmente tenho a questão da newsweek, então... houve um tempo que eu tinha até 

assinatura, daí eu parei. Aí você tinha aqueles textos... era muito bom também. Mas com 

a facilidade da internet, você tira tudo pela internet. Ou pelo livro didático que a gente 

recebe das editoras. Aí elabora uma aula assim em cima de um texto e de um tema. Um 

tema que você PENSA e que VOCÊ QUER de atrair o aluno para a sua disciplina. Então. 

Interpretação. A gramática fica longe disso? Não. Eu consigo trabalhar, olhe lá, no 

máximo dois pontos gramaticais por unidade, por todos esses percalços que você tá vendo 

aí. Com o funcionamento de UMA escola. Não tô falando DA escola, de UMA escola, 

que poderia ser tanto aqui como qualquer outra. Essa não é a realidade daqui. É a realidade 

de todas. Lá também, na outra escola. A gente tem que ter jogo de cintura. Se eu consigo, 

no máximo, dois pontos gramaticais pra trabalhar, é, por exemplo, uma vitória. Nessa 

unidade mesmo, um só. Um só. Aí que que eu faço? Vamo’ colocar tudo em texto. Uma, 

duas questões de gramática e o resto de interpretação. Interpretação de texto e tradução 

também. Cobro MUITO tradução. Tenho meninos, acredite, de terceiro ano, que não 

sabem pesquisar num dicionário bilíngue. Por quê? Porque ele tem o tradutor de texto... 

nodicio/no no celular dele. Aí é outra coisa que eu tive que... eu uso as duas 

coisas...quando é uma coisinha mais curta, vamo’ trabalhar com o dicionário de papel, 

viu, gente? Esse, de papel! Quando é um texto mais longo, vamo’ trabalhar... e sempre 

em dupla, um ajudando o outro, facilita...um procura o outro olha e vai... num é? E quando 

o texto é mais longo, a gente pode partir pra o Dr. Google... o tradutor, ele, aquele, 

companheiro de todas as horas. Então, eles gostam. Aí eles gostam! Porque tá trabalhando 

com o que eles estão mais familiarizados. Aí pá. Tá ali. Só cobro tradução em sala porque 

aí eu posso fazer aquele estudo dirigido ou aquelas questões prévias, por exemplo, 

destacar as palavras que são cognatas, as expressões eu coloco algumas expressões em 

português que tem no texto... aí eles jogam pra cá porque tem uma certa facilidade de 

descobrir essa expressão porque já facilita... eu DOU TODO UM ROTEIRO pra facilitar 

a tradução. A tradução é o último momento, justamente por isso. Porque a gente prepara 

as questões antes pra quando chegar no momento da tradução ele ter uma facilidade nas 
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questões anteriores jogando a tradução. Lista de vocabulário eu uso no texto. Aqui você 

tem o...o vocabulist...o, o... alguma coisa...as vezes quando a gente xeroca aquele texto 

pronto já vem uma listinha, mas é insuficiente, a gente vai colocar algumas outras mais... 

mas SÓ LISTA de VOCABULÁRIOS, vocabulários por si só não. Eu posso dar dentro 

de uma atividade de interpretação/de interpretação de texto colocar ali os verbos pra eles 

colocarem (confuso) ou identificar o tempo verbal, por exemplo, se for o caso... o tempo 

verbal ou o significado do próprio verbo naquela frase...Então a palavra, ela nunca tá 

solta. Tá sempre dentro de um contexto. Inclusive a gramática também: “Na frase tal, a 

palavra em destaque – por exemplo- o “e”, tem a função de”, né?  Ou “A palavra tal 

refere-se a...” Então é tudo dentro de uma frase, dentro de um contexto. Exatamente como 

nas outras disciplinas. Tudo é contextualizado. Inclusive agora a gente tá fazendo uma 

disciplina, como elaborar melhor as questões de forma geral... e aí eles dão dicas, 

pequenos erros que nós cometemos e que podem ser rapidamente revistos e consertados, 

digamos assim. É um curso pelo Estado. É o Pacto pelo Ensino Médio. É que o governo 

oferece esse curso e orienta...aí dá um...prepara os orientadores. Eu sou uma orientadora. 

Então a gente se encontra com o pessoal de Salvador que repassa o material e as instruções 

e aí a gente multiplica para os colegas nos ACs da escola. Não é um tempo fora, é um 

tempo nas ACs do professor. E aí cada AC desse a gente trabalha com uma coisa: hoje 

por exemplo foi a elaboração de prova, questões de prova. Então é interessante porque a 

gente aprende também a elaborar questões.  

 

Pesquisador: Só pra eu finalizar com você: a gente tava falando desse mundo... a gente 

comentou aqui e eu achei interessante, pertinente perguntar. Você disse que existe um 

mercado, que existe um mundo aí fora que exige a língua inglesa. Hoje a gente houve 

falar muito assim dos documentos para a formação cidadã. Como é que você vê isso, esse 

inglês relacionado com essa formação cidadã? Só pra a gente finalizar.  

 

Letícia: Eu penso... EU...Não tem a GLOBALIZAÇÃO? Né? Por questões até 

econômicas, o inglês é uma língua dominante... mas o espanhol tá vindo 

DEVAGARINHO... Mas o inglês ainda é o predominante. Então o que é que acontece? 

No curso técnico eles fazem, na escola ele cobra, a mídia faz com que o aluno tenha 

acesso...ele tenha acesso por querer, por dar prazer PELA língua inglesa e então ele vai 

se descobrindo ali. Eu fugi da sua pergunta, desculpe... Você tá falando do documento?  
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Pesquisador: Sim, pensando a formação cidadã... Como é que o inglês pode preparar para 

uma formação cidadã?  

 

Letícia: Aí na formação/tem a questão da cultura. Não sei não. É na LDB. Nas diretrizes 

tem lá – não sei precisamente onde, quando, porque, como...mas tem lá a questão da 

língua inglesa, da formação do cidadão como ser integral. Bom, é uma língua 

globalizada? É. O mercado de trabalho exige? É. E então como o ensino médio tá voltado 

para o preparo do aluno para um ser integral e cidadão, vamos dizer assim, integral, 

cidadão, nesse contexto de globalização, então a escola coloca o inglês. Ele é que vai ter 

que buscar. E ele busca aqui nas...nas ferramentas de fácil acesso pra ele aprender. O que 

que acontece? Eu tenho preparado pra esse mundo lá fora com...quer dizer, teoricamente 

é pro mercado de trabalho. Mas não é bem assim que o inglês funciona. A escola não 

prepara o aluno para o mercado de trabalho com a base mínima em inglês. Essa não é 

uma realidade que acontece... embora a formação cidadã seja uma formação do ser 

integral, de preparar pro mercado de trabalho pra ciência e pra tecnologia...não é uma 

realidade que acontece. Ele vai ter que buscar isso lá fora.  
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ANEXO 2  –  Questionário 1 (Q1) 
 

  
 
BLOCO 1 - Dados pessoais 
 
Sexo: _______________________  
Idade: ______________________ 
Naturalidade: 
_______________________________________________________________ 
 
BLOCO 2- EXPERIÊNCIA DOCENTE  
 

1) Tempo e Tipo de Formação Profissional/ Período em que se encontra no 
curso  

2) Quais são seus objetivos ao planejar aulas/oficinas?  
3) Como você descreve o exercício da docência?  
4) Os conteúdos trabalhados em sala de aula possibilitam uma relação direta 

com o contexto do aluno? De que forma?  
5) Qual o lugar do livro didático na sua vivência de docência?  
6) O que se deve priorizar na/ para a elaboração de aulas/oficinas?  
7)  Descreva como você percebe o processo de planejamento 
8) Quais são os recursos/estratégias disponíveis e por você utilizados na 

interação face a face com o aluno?   
9) Como você avalia o seu conhecimento atual da Língua Inglesa? 
10) Em que proporção você fala inglês em cada aula/oficina?  

 
BLOCO 3- CONCEITOS  
 
1. Você já ouviu falar de Política Linguística para o ensino de Língua Inglesa 

no Brasil? Se sim, comente:   
2. E quanto ao termo Letramento Crítico?  
3. O que se deve ensinar hoje de inglês? A seu ver, já foi diferente antes?   
4. Em termos conceituais, haveria alguma diferença entre os termos práxis 

e prática? Opine.  
5. Para que o aluno do Ensino Médio precisa/deve aprender inglês? Ou não 

deve/precisa?  
6. O que você tem a dizer sobre o termo formação cidadã?  
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ANEXO 3 – Gênero disparador   

Student: ____________________________________ Date: _____________ 
Teacher: __________________________ 

 
This couple from Belo Horizonte, 
Minas Gerais, Brazil, appeared on TV 
during Carnaval with their recently-
adopted kid (first time they adopted, 
first child they have), all donning 
costumes inspired on... you guess, 
that's part of the interpretation of the 
context.What is your reaction to the 
photo? 

  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neel Kumar, Been a victim of racism 
130 Views 

A couple and their kid are all having fun.  Gotta be an 

ulterior motive somewhere....Sheesh, people!  Wake 

up and smell what racism IS!  Racism is not being 

accidentally insensitive (which is not even the case 

here), it is using the concept of race to play politics 

with peoples' lives - denying them education, 

employment, protection of laws, housing, food, 

freedom and even liberty.  Racism is not me going up 

to a Black guy and asking if he plays 

basketball.  Racism is when I call the cops and say 

"There is a Black guy in my neighborhood and I am 

100% sure he is up to no good, please arrest him for 

being Black" and the cops descend on him for no 

reason other than his skin color. 

Written Feb 11 • View Upvotes 

 
 

Xavier Mentor, 50 shades of chocolate 
90 Views 

I don't think the couple meant to be racially 

insensitive.It could be pure ignorance in the sense 

that they're not aware that monkey is a common 

insult for black people.But more than likely, I suspect 

that the couple wanted to wear Aladdin & Jasmine 

inspired outfits and wanted to include their son as 

Aladdin's best friend who happens to be a monkey.In 

my mind, if they were racists, why would they bother 

adopting a black kid?I'm under the impression that 

they're wealthy (probably are) and I can assume that 

the kid will reap the benefits of being raised in an 

upper middle class household instead of a favela. 

 

Written Feb 11 • View Upvotes 
 

 
Toby Thain 
154 Views 

I had to ask a Brazilian to explain the context. Short 

answer: I think there is an offensive interpretation, 

but I don't think the couple intended racism, or are 

racists. It's just a very poorly considered costume. I'm 

surprised they weren't more sensitive about it, but I 

don't think malice is involved. 

Written Feb 11 • View Upvotes 
 

Anna Sellem, Combo mixed-race in a interfaith 
family from Caribbean. 
146 Views 

I saw this image online via a Facebook friend. I 
first saw nothing wrong with the picture, I found 
them very cute and I thought it was a great to 
idea to match costumes with your kids. Only 
after, I read the comments about it saying it was 
ordinary racism or poor taste.But I see absolutely 
nothing wrong with this picture. 
What is wrong is the reaction of people 
online. What if the adopted kid was White? What 
if he was not an adopted kid? What if his parents 
were Black? Would it be racism? I don't see why 
on earth a Black kid is supposedly closer to a 
monkey than a White kid. But in reality, what is 
disturbing for some people is that he is a Black -
and- adopted kid -and- in a most likely mixed-
race ("pardos") family. Otherwise, this would not 
have happened if they were all Black or all White. 

https://www.quora.com/profile/Neel-Kumar
https://www.quora.com/Do-you-think-this-is-a-situation-of-explicit-racism-Please-read-the-details-and-see-the-photo/answer/Neel-Kumar
https://www.quora.com/api/mobile_expanded_voter_list?type=answer&key=hHADidyn1m
https://www.quora.com/profile/Neel-Kumar
https://www.quora.com/profile/Xavier-Mentor
https://www.quora.com/profile/Xavier-Mentor
https://www.quora.com/Do-you-think-this-is-a-situation-of-explicit-racism-Please-read-the-details-and-see-the-photo/answer/Xavier-Mentor
https://www.quora.com/api/mobile_expanded_voter_list?type=answer&key=aXoAZJWmhfY
https://www.quora.com/profile/Xavier-Mentor
https://www.quora.com/profile/Toby-Thain
https://www.quora.com/Do-you-think-this-is-a-situation-of-explicit-racism-Please-read-the-details-and-see-the-photo/answer/Toby-Thain
https://www.quora.com/api/mobile_expanded_voter_list?type=answer&key=mLZ3WWmrgxZ
https://www.quora.com/profile/Toby-Thain
https://www.quora.com/profile/Anna-Sellem
https://en.wikipedia.org/wiki/Pardo_Brazilians
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ANEXO 4 – Slides texto-base 1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUBOC (2015)  
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ANEXO 5 – Slides texto-base 2  
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ANEXO 6  – Vídeo 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



162 
 

 
ANEXO 7 – Vídeo 2 
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ANEXO 8– Vídeo 3 
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ANEXO 9 – Canção 1 
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ANEXO 10 – Canção 2 

 
 

What happened at the New Wil'ins? 

Bitch, I'm back by popular demand 
 

Y'all haters corny with that Illuminati mess 
Paparazzi, catch my fly, and my cocky 

fresh 
I'm so reckless 

When I rock my Givenchy dress (stylin') 
I'm so possessive so I rock his Roc 

necklaces 
My daddy Alabama, Momma Louisiana 

You mix that negro with that Creole 
Make a Texas bama 

I like my baby heir with baby hair 
And afros 

I like my negro nose with Jackson Five 

nostrils 
Earned all this money 

But they never take the country out me 
I got a hot sauce in my bag, swag 

 
Oh yeah, baby, oh yeah I, ohh, oh, yes, I 

like that 
I did not come to play with you hoes, 

haha 
I came to slay, bitch 

I like cornbreads and collard greens, bitch 
Oh, yes, you besta believe it 

 
Y'all haters corny with that Illuminati mess 

Paparazzi, catch my fly, and my cocky 

fresh 
I'm so 

reckless 
When I rock my 

Givenchy dress 

(stylin') I'm 

so possessive so I rock his Roc 

necklaces 
My daddy Alabama, Momma Louisiana 

You mix that negro with that Creole 
Make a Texas bama 

I like my baby heir with baby hair 
And afros 

I like my negro nose with Jackson Five 

nostrils 
Earned all this money 

But they never take the country out me 
I got a hot sauce in my bag, swag 

 
I see it, I want it 

I stunt, yellow-bone it 
I dream it, I work hard 

I grind 'til I own it 
I twirl on them haters, albino alligators 

El Camino with the seat low 
Sippin' Cuervo with no chaser 

Sometimes I go off (I go off) 
I go hard (I go hard) 

Get what's mine (take what's mine) 
I'm a star (I'm a star) 

Cause I slay (slay) 
I slay (hey) , I slay (okay) , I slay (okay) 

All day (okay) , I slay (okay) , I slay (okay) 

, I slay (okay) 
We gon' slay (slay) , gon' slay (okay) 
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We slay (okay) , I slay (okay) 
I slay (okay) , okay (okay) , I slay (okay) 

Okay, okay, okay, okay 
Okay, okay, ladies, now let's get in 

formation, cause I slay 
Okay, ladies, now let's get in formation, 

cause I slay 
Prove to me you got some coordination, 

cause I slay 
Slay trick, or you get eliminated 

 
When he fuck me good 

I take his ass to Red Lobster, cause I slay 
When he fuck me good 

I take his ass to Red Lobster, cause I slay 
If he hit it right 

I might take him on a flight on my 

chopper, cause I slay 
Drop him off at the mall 

Let him buy some J's, let him shop up 
Cause I slay 

I might get your song played 
On the radio station, cause I slay 

I might get your song played 
On the radio station, cause I slay 

You just might be a black Bill Gates in the 

making 
Cause I slay 

I just might be a black Bill Gates in the 

making 
 

I see it, I want it 
I stunt, yellow-bone it 

I dream it, I work hard 

I grind 'til I own it 
I twirl on them haters, albino alligators 

El Camino with the seat low 
Sippin' Cuervo with no chaser 

Sometimes I go off (I go off) 
I go hard (I go hard) 

Get what's mine (take what's mine) 
I'm a star (I'm a star) 

Cause I slay (slay) 
I slay (hey) , I slay (okay) , I slay (okay) 

All day (okay) , I slay (okay) , I slay (okay) 

, I slay (okay) 
We gon' slay (slay) , gon' slay (okay) 

We slay (okay) , I slay (okay) 
I slay (okay) , okay (okay) , I slay (okay) 

Okay, okay, okay, okay 
Okay, okay, ladies, now let's get in 

formation, cause I slay 
Okay, ladies, now let's get in formation, 

cause I slay 
Prove to me you got some coordination, 

cause I slay 
Slay trick, or you get eliminated 

 
Okay, ladies, now let's get in formation, I 

slay 
Okay, ladies, now let's get in formation 

You know you that bitch when you cause 

all this conversation 
Always stay gracious, best revenge is 

your paper 
 

Girl, I hear some thunder 
Golly, look at that water, boy, oh lord 
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                         ANEXO 11 – Canção 3 
 

 
Ebony And Ivory 

 

 

 

Ebony and ivory live together in perfect 

harmony 

Side by side on my piano keyboard, oh 

lord, why don't we?  
We all know that people are the same 

wherever we go 
There is good and bad in ev'ryone, 
We learn to live, we learn to give 
Each other what we need to survive 

together alive. 
 

Ebony and ivory live together in perfect 

harmony 
Side by side on my piano keyboard, oh  

 

 

 

 

Lord why don't 
we?  
 

Ebony, ivory living in perfect harmony 
Ebony, ivory, ooh 
 

We all know that people are the same 

wherever we go 
There is good and bad in ev'ryone, 
We learn to live, we learn to give 
Each other what we need to survive 

together alive. 
 

Ebony and ivory live together in perfect 

harmony 
Side by side on my piano keyboard, oh 

lord why don't 
we?  
 

Ebony, ivory living in perfect harmony 
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ANEXO 12 – Modelo de Plano de Aula  
 

 
 

SUBPROJETO LETRAS INGLÊS – Linha de ação Ensino Médio 
 

BOLSISTA: 
 
 

• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/OBJETO DE ENSINO 

• TÍTULO DA AULA 

• OBJETIVOS 

• JUSTIFICATIVA 

• PLANEJAMENTO DE AÇÕES DIDÁTICAS 

 
 

AÇÃO DIDÁTICA/PROCEDIMENTOS 

 
 
DURAÇÃO 

 
ESTRATÉGIAS 

E/OU 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

ATUALIZADOS 

   

   

AVALIAÇÃO    

REFERÊNCIAS    
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ANEXO 13 – Cartão 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricouer (1977): “apresenta a origem do termo 
crítica na palavra crise. Para ele, a apreensão 
da relação crise-crítica tem relação direta com 
o processo de ruptura de um padrão 
tradicional ou do andamento regular de um 
determinado raciocínio” (p. 39)/ 
“hermenêutica da suspeita” (sentidos são 
construídos sócio-historicamente).  
Monte Mór (2013): filiação ao exercício da 
suspeita porque pode gerar crise nos sentidos 
ou nas visões de mundo, desestabiliza as 
certezas dos sentidos e visões, abrindo 
espaço para a crítica. “[...] associo essas 
teorias às propostas de desenvolvimento 
crítico ou percepção crítica encontrada nas 
teorias de letramento que englobam os 
letramentos críticos, os novos letramentos e os 
multiletramentos [...]” (p. 39).  
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ANEXO 14 – Cartão 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vazquez (1968) descreve a práxis como 
diferente da prática. A práxis é a atividade 
material do homem que transforma o mundo 
natural e social para fazer dele um mundo 
mais humano. A reflexão é um de seus 
pilares. A prática, por seu turno, não busca 
apoio em teorias, pois acredita que elas são 
impráticas, improdutivas, inutéis por 
excelência. O que preza é por utilidade.  
Em face desses conceitos, o autor (1968, p. 
12) sinaliza:  
[...] tratando de satisfazer as aspirações do homem 
comum e corrente (homem prático), desenvolve-se, às 
vezes, a partir do poder, um trabalho de deformar, 
castrar ou escravizar a consciência política [...] A 
despolitização cria, assim, um imenso vazio nas 
consciências, vazio que só pode ser útil à classe 
dominante, que recheia as consciências com atos, 
preconceitos, hábitos, lugares-comuns e preocupações 
que, enfim, contribuem fortemente para manter a ordem 
social vigente.  

 
 


