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destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a 

educação sozinha não transformar a sociedade, 

sem ela tampouco a sociedade muda”. 

 

Paulo Freire  
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RESUMO 

 

 

 Esta pesquisa teve como referencial teórico a Pedagogia Crítica, que se fundamenta 

nos seguintes princípios: educação e ensino de língua inglesa como um ato ético, político e 

libertário; e aprendizagem de língua inglesa como ferramenta de transformação da sociedade 

contemporânea (injusta e desigual) numa sociedade mais humana e ética, desprovida de 

preconceitos. Além disso, aspectos ligados à formação inicial e continuada do professor, 

assim como suas crenças em relação ao ensino-aprendizagem de Língua Inglesa e identidade 

foram também contemplados. As participantes foram quatro professoras de língua inglesa do 

ensino fundamental 2 da rede municipal de Jataí, GO), matriculadas em um curso de 

formação continuada intitulado Teaching Up. O objetivo geral da referida pesquisa foi 

verificar se essas professoras utilizam a pedagogia crítica em sua prática docente, enquanto os 

específicos foram: averiguar o conhecimento das professoras acerca das possibilidades de 

aplicação dos princípios da Pedagogia Crítica ao ensino de inglês como Língua Estrangeira; 

investigar se elas se concebem como professoras críticas em relação à disciplina que 

ministram; verificar a possível aplicação da Pedagogia Crítica na prática das professoras 

participantes. Esta pesquisa se enquadra no paradigma qualitativo-interpretativista, cuja 

modalidade é o estudo de caso. Para a coleta dos dados, foram  utilizados  questionário, 

narrativa, entrevista semi-estruturada, observação direta com anotações de campo do 

observador e gravação de aulas em vídeo. Os resultados apontam para o fato de as 

professoras-participantes, via de regra, terem afirmado possuir crenças bastante positivas e em 

consonância com as novas tendências do ensino de inglês como Língua Estrangeira, tais 

como: a responsabilidade pela aprendizagem não é apenas do professor e do aluno, mas de 

ambos; o livro didático não é indispensável para o ensino/aprendizagem de inglês numa 

perspectiva crítica, dentre outras. Em relação à práxis pedagógica, as professoras-participantes 

mostraram estar em diferentes estágios no que se refere aos conhecimentos didático-

pedagógicos e linguísticos relacionados à língua que ensinam. A propensão à educação 

monológica de algumas das participantes realçou a necessidade e a importância de cursos de 

formação continuada para o aprimoramento profissional dos docentes. 

 

Palavras-chave: Pedagogia Crítica. Formação de Professores. Ensino Crítico de Língua 

Inglesa. 
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ABSTRACT 

 

This research had as a theoretical referential the Critical Pedagogy, that is based on the 

following principles: education and English teaching as an ethic, politic and libertarian act; 

and English learning as a tool for the transformation of the contemporary society (unjust and 

inequable) in a more human and ethic society devoid of prejudice. Moreover, aspects related 

to the Teacher Initial Education and Teacher Continuing Education, as well as their beliefs 

regarding English teaching and learning and identity were covered as well. The participants 

were four English teachers of grades 5 to 9 in middleand upper school of state schools in 

Jataí, Goiás, enrolled on a continuing formation course called Teaching Up. The general aim 

of this research was to verify whether these teachers used the Critical Pedagogy in their 

praxis, while the specific aims were: to verify the teacher’s knowledge on the possibilities of 

application of the Critical Pedagogy principles to English teaching as a Foreign Language; to 

investigate if they conceive themselves as critical teachers regarding to the subject they teach; 

to verify the possible application of the Critical Pedagogy in the praxis of the participant 

teachers. This research is framed in the interpretativist-qualitative paradigm, whose modality 

is the case study. To collect the data, we made use of a questionnaire, narrative, semi-

structured interview, class observation with field notes of the observer and video recording of 

the lessons. The results suggest that the participant teachers seem to have positive beliefs and 

in consonance with the new English teaching tendencies as a Foreign Language, such as: the 

responsibility for learning is not only the teacher’s or the student’s, but both; the textbook is 

not essential for English teaching and learning in a critical perspective; among others. 

Regarding the pedagogical praxis, the participant teachers seemed to be in different stages 

concerning the pedagogical and linguistic knowledge related to the language they teach. Some 

participants’s inclination tomonological education highlighted the necessity and the 

importance of the continuing formation courses for their professional development. 

 

Keywords: Critical Pedagogy. Teacher Formation. English Critical Teaching. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 O sistema neoliberal em vigor tem trazido consequências muito sérias para a grande 

maioria da população mundial. Lacerda e Pandolf (2014), em matéria sobre os 67 grupos mais 

ricos do mundo, afirmam que estes, juntos, detém o equivalente a metade do patrimônio 

mundial. Em outras palavras: a riqueza mundial encontra-se mal dividida entre esses 67 

grupos, de um lado, e os 3,5 bilhões de pessoas mais pobres, de outro. 

 Nos últimos quatro anos, a fortuna acumulada pelo primeiro grupo cresceu 124%, o 

que demonstra uma concentração de renda muito grande por parte desse reduzido grupo de 

privilegiados, em detrimento do restante do mundo.  

  O setor financeiro, por sua vez, dita as regras da economia, haja vista o crescimento 

vertiginoso no número de fusões e aquisições de empresas, como demonstra a pesquisa da 

Consultoria Waterhouse Coopers (PwC), citados por Lacerda e Pandolf (2014, p. 38): “entre 

2000 e 2005, o Brasil teve uma média de 384 fusões e aquisições por ano (...). De 2006 a 

2009, essa média subiu para 646. De 2010 a 2013, chegou a 783”. Globalmente falando, o 

número de fusões e aquisições entre empresas chegou à absurda estatística de que apenas um 

por cento das empresas e instituições financeiras, frutos dessas fusões e ou aquisições, 

controla quarenta por cento de todas as empresas do mundo.  

 A livre iniciativa, um dos pilares do sistema liberal, tem provocado a 

internacionalização do capital, processo em que grandes indústrias deixam seu país de origem 

e se instalam em países pobres, cuja mão de obra barata (principalmente de mulheres e até de 

crianças) e incentivos fiscais tornam seus produtos ainda mais economicamente competitivos 

no mercado internacional.     

 As consequências disso para a grande maioria dos 3,5 bilhões mais pobres são sem 

precedentes. No Brasil, por exemplo, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), de 2011, também citados nessa reportagem, dão conta de que os pobres pagam, 

 
“Que é mesmo a minha neutralidade senão a maneira cômoda, talvez, mas 

hipócrita, de esconder minha opção ou meu medo de acusar a injustiça? 

Lavar as mãos em face da opressão é reforçar o poder do opressor, é optar 

por ele.” 

Paulo Freire 

 

  

http://kdfrases.com/frase/133245
http://kdfrases.com/frase/133245
http://kdfrases.com/frase/133245
http://kdfrases.com/frase/133245
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proporcionalmente, muito mais impostos do que os ricos. Assim, por exemplo, quem recebe 

até dois salários mínimos, paga 53,9% do que ganha em impostos, contra 31,7% pagos por 

quem ganha de vinte a trinta salários mínimos. Esses dados nos permitem constatar uma 

situação gravíssima: a carga tributária brasileira aumenta na razão inversa em relação à renda, 

ou seja, proporcionalmente, os pobres acabam pagando mais impostos do que os ricos. 

 Claro está, portanto, o fato de que o Estado Moderno constitui-se em verdadeira 

máquina de repressão das classes dominantes sobre a classe trabalhadora (ALTHUSSER, 

1970). Tal relação, assimétrica por excelência, é marcada pela exploração da burguesia 

(detentora dos meios de produção) em relação ao trabalhador (que tem na sua força de 

trabalho, ou mão de obra barata, o único meio de garantir sua subsistência). Por não deter os 

meios de produção, a classe trabalhadora não é capaz de garantir a mais-valia (lucro), 

privilégio da burguesia, uma vez que seu salário corresponde exatamente à produção da sua 

força de trabalho. O resultado disso são as mazelas produzidas pelo sistema capitalista, isto é, 

riqueza para alguns à custa da exploração, competição, individualismo, subemprego, 

desemprego e condições de vida não dignas para a grande maioria. 

   Nesse cenário, as diretrizes educacionais brasileiras apontam para um ensino centrado 

exclusivamente no desenvolvimento de competências voltadas para um mercado de trabalho 

cada vez mais excludente, competitivo e explorador. E o resultado dessa complexa 

engrenagem é uma sociedade de classes, injusta e desigual, em que uma minoria se mantém 

no poder em detrimento da exploração de uma grande maioria.  

 Sendo assim, como proposta para uma educação diferenciada, pautada pela 

valorização do ser humano como ‘ser mais’ (FREIRE, 1987) e não como máquina a serviço 

do capital, capaz de contribuir efetivamente para a transformação social, faz-se necessário 

lutar por uma educação capaz de preparar o indivíduo para além dos interesses de mercado.  

 Neste trabalho, discuto a possibilidade da implementação da Pedagogia Crítica ao 

ensino de Inglês como Língua Estrangeira (doravante LE), de modo a minimizar seus efeitos 

como língua hegemônica e promovendo, ao mesmo tempo, uma perspectiva de ensino que 

privilegie o enriquecimento cultural do educando decorrente do aprendizado de uma segunda 

língua. 
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 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 Atuando como professor de Língua Inglesa (doravante LI) há mais de quinze anos na 

rede estadual de educação, sempre me intrigou a marginalização com que a LE, especialmente 

a LI, é tratada pelos alunos, pais e até mesmo pela comunidade escolar (MICOLLI, 2010). 

 Ainda é bastante difundida entre o alunado a crença de que só se aprende uma LE 

vivendo no país em que ela é falada ou em cursos livres (COELHO, 2005) quase nunca na 

escola regular pública (BORGES, LAGO E OLIVEIRA, 2011). Em relação à comunidade 

escolar, tal marginalização se corporifica quando da distribuição da exígua carga horária que 

essa disciplina possui em detrimento das disciplinas consideradas de maior importância, como 

Português e Matemática, por exemplo, (cinco aulas semanais para estas contra uma ou duas 

aulas semanais para aquela). Mas não é só isso: em muitos contextos, a LI ainda é vista como 

uma disciplina que pode ser ministrada pelo professor de qualquer área, especialmente quando 

este precisa completar sua carga horária. Acrescente-se a isso a insegurança crescente dos 

professores ao lidarem com problemas em sala de aula, para os quais não se sentem 

devidamente preparados para enfrentar:  

É comum ouvir professores referirem-se às mudanças vivenciadas em sala de aula 

ao longo das duas últimas décadas. Enquanto, há alguns anos, [...] professores 

conviviam com problemas de indisciplina e aprendizagem individuais que sabiam 

como resolver, hoje em dia os problemas em sala de aula comumente relatados 

refletem questões mais amplas como a indisciplina generalizada, a ausência de 

valores éticos, bem como a desmotivação para a aprendizagem. (MICCOLI, 2010, p. 

31). 

 Essa afirmação demonstra a formação inicial deficitária de muitos daqueles que 

concluíram a licenciatura em LI, conforme atesta a autora, ao afirmar que a formação que os 

professores de LE receberam não os preparou para lidar com esses tipos de problema: “os 

cursos de licenciatura ou bacharelado foram omissos quanto ao tratamento dos desafios 

enfrentados em salas de aula reais” (MICCOLI, 2010, p. 31).  A esse cenário podem se somar 

ainda condições desfavoráveis de trabalho do professor de LI nas escolas públicas do país, 

marcadas pela estrutura didático-pedagógica deficitária, muitas vezes sem equipamentos 

básicos, como aparelhos de som, TV, aparelho de DVD e data show.  

 Como se pode observar, são imensos os desafios impostos ao professor de LI, 

especialmente em um momento em que o domínio dessa língua, em tempos de globalização, é 

condição sine qua non não só para apropriação dos bens culturais universais, como também 

para  a  sobrevivência  em  um  mercado de trabalho cada vez mais competitivo, haja vista que     
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[...] perto de 1,5 bilhão de pessoas no mundo – isto é ¼ da população mundial – já 

possui algum conhecimento da língua inglesa e/ou se encontra em situação de lidar 

com ela no seu dia-a-dia. Acrescente-se a isso o fato ainda mais impressionante de 

que algo em torno de 80 a 90% da divulgação do conhecimento científico ocorrer 

em inglês.Ou seja, quem se recusa a adquirir um conhecimento mínimo da língua 

inglesa corre o perigo de perder o bonde da história (RAJAGOPALAN, 2005. p. 

149). 

 Essa internacionalização da LI é resultante do imperialismo estadunidense sobre as 

demais nações, o que implica não somente na imposição de sua língua, mas também de sua 

cultura e seu ‘modo de vida americano’. Se antigamente essa política de expansão era 

conseguida por meio da força, atualmente ela se disfarça, nas palavras de Said (1993) citado 

porRajagopalan (2008), em interesse altruísta, travestido nas inúmeras ‘oportunidades’ que o 

país oferece aos estrangeiros. Questões como esta de fato preocupam aqueles que lutam por 

uma relação de maior equidade entre os povos, e com razão. Dessa forma, defendo o ensino 

de LI como instrumento necessário para ‘empoderar’ o aluno, de modo que possa ter 

consciência dessas questões, para que seja capaz de “enfrentar o adversário em seu terreno, 

em vez de se esconder por trás de uma muralha de auto-isolamento” (RAJAGOPALAN, 

2008, p. 61). 

 Consciente de que, assim como a educação, o ensino de LE também pode se constituir 

em um dos mais poderosos Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE), e que, portanto, assim 

como serve à ideologia reinante pode servir também à formação integral do ser humano, 

procuro investigar, nesse trabalho, a possibilidade do emprego dos preceitos da Pedagogia 

Crítica ao ensino de inglês como LE, de modo que essa língua possa também contribuir para a 

construção de um mundo com menos desigualdades.  

 Nesse sentido, tendo em vista que os estudos acerca da Pedagogia Crítica aplicada ao 

ensino de LE são ainda incipientes em contexto brasileiro, com esta pesquisa almejo trazer 

importantes subsídios para a literatura da área, na medida em que esta possibilitou-me: 

investigar como as professoras-participantes compreendem o conceito investigado; verificar 

como a Pedagogia Crítica é trabalhada pelas professoras-participantes em suas salas de aula; 

compreender as implicações da Pedagogia Crítica para o ensino de LE ministrado na cidade 

em que a pesquisa foi realizada. Além disso, esta pesquisa possibilitou às participantes a 

reflexão crítica acerca de sua práxis.   

 Esta pesquisa se propõe a responder as seguintes perguntas: Que conhecimentos sobre 

Pedagogia Crítica possuem as professoras? As professoras-participantes se concebem como 

profissionais críticas? As aulas assistidas estão em conformidade com a Pedagogia Crítica?  
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 Para responder a estas perguntas, esta pesquisa apresenta, como objetivo geral, 

verificar se essas professoras utilizam a pedagogia crítica em sua prática docente; e como 

verificar se essas professoras utilizam a Pedagogia Crítica em sua prática docente; e como 

objetivos específicos: averiguar o conhecimento das professoras acerca das possibilidades de 

aplicação dos princípios da Pedagogia Crítica ao ensino de inglês como LE; investigar se elas 

se concebem como professoras críticas em relação à disciplina que ministram; verificar a 

possível aplicação da Pedagogia Crítica na prática das professoras participantes. 

 Esta dissertação é composta por três capítulos, além da introdução e das considerações 

finais. Na introdução, apresento a contextualização e a justificativa da pesquisa, além da 

definição dos objetivos e do problema investigado. No primeiro capítulo, apresento os 

referenciais teóricos utilizados nesse estudo; no segundo, por sua vez, ocupo-me da descrição 

da metodologia empregada e do tipo de pesquisa proposto para este estudo, além da descrição 

do contexto, sujeitos-participantes, instrumentos utilizados e os procedimentos adotados para 

análise dos dados; no terceiro capítulo, procedo à análise propriamente dita dos dados 

coletados, tendo por base as categorias de análise aventadas na triangulação dos dados; 

finalmente, nas considerações finais, retomo os objetivos, respondo às perguntas de pesquisa, 

além de discutir algumas implicações da Pedagogia Crítica para o ensino aprendizagem de LI 

em contexto público, aponto suas limitações e apresento sugestões para pesquisas futuras.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 
  

CAPÍTULO 1 - REFERENCIAIS TEÓRICOS 

1.1 INTRODUÇÃO 

 Ao longo do século XX, o crescimento econômico do Brasil fez com que o país 

passasse de uma economia predominantemente agrária para outra, industrializada; assim, a 

maioria da população, que antes vivia no campo, passou a migrar para as cidades, atraída pela 

possibilidade de emprego na indústria e o desejo de uma vida melhor. Nesse processo, dados 

do IBGE (BRASIL, 2003) dão conta de que o campo educacional passou por avanços 

significativos do ponto de vista quantitativo, uma vez que, de 2.238.773 alunos matriculados 

nos diferentes níveis de ensino em 1933, passou-se para 44.708.589 em 1998. Analisando 

estas estatísticas, Saviani (2011) chama a atenção para o fato de que, nesse período, a 

população brasileira aumentou de quarenta milhões para 167 milhões, e a matrícula geral 

aumentou vinte vezes.  

 Entretanto, tal avanço quantitativo2 no número de matrículas não foi acompanhado do 

crescimento qualitativo da educação, o que traz à tona a problemática da formação do 

professor e a qualidade do ensino oferecido pelas instituições formadoras, uma vez que estes 

são apontados pelas autoridades e intelectuais influentes na mídia, como os responsáveis por 

essa situação.  

 Diante desse quadro, é importante ressaltar que o ensino de LI não se encontra imune a 

toda essa problemática; pelo contrário, essa disciplina parece ser uma das mais afetadas pelos 

contingentes apresentados, o que, por si só, já justificaria uma pesquisa como esta que ora se 

apresenta. Sendo assim, este capítulo está dividido em cinco seções, além da introdução: na 

                                                           
2De acordo com Saviani, (2011, p. 8), “esse avanço quantitativo representou praticamente a universalização do 

acesso ao Ensino Fundamental, que corresponde à escolaridade obrigatória de 8 anos, recentemente elevada à de 

9 anos com a incorporação das crianças de 6 anos de idade. Com isso, vieram à tona os problemas relativos à 

qualidade atestados pelas avaliações, tanto nacionais como internacionais, que reiterativamente evidenciam o 

insuficiente desempenho assim como a dificuldade de universalização da conclusão do ensino obrigatório. 

Conforme a “Síntese de Indicadores Sociais”, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) em 9 de outubro de 2009, metade (50,2%) dos brasileiros não concluiu o Ensino Fundamental.”   
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primeira, trato sobre a formação inicial do professor; na segunda, discorro sobre a formação 

continuada do professor, inclusive sobre a formação continuada do professor de inglês, 

especificamente; na terceira seção, abordo o conceito de identidade do professor de LI; na 

quarta, trato da importância do construto crenças e sua importância para a formação do 

professor; e, finalmente, na quinta e última seção, abordo a Pedagogia Crítica, bem como as 

implicações desta para o ensino aprendizagem de LI e dois de seus principais representantes, 

os intelectuais orgânicos Paulo Freire e  bell hooks3.  

1.2 A FORMAÇÃO INICIAL 

 O processo de formação do professor, condição sine qua non para uma prática 

pedagógica eficaz, pode ser categorizado em formação inicial e formação continuada. A 

formação inicial é aquela que se dá na universidade, em cursos de licenciatura, por exemplo. 

Trata-se de um processo em que, ao final, o professor deverá estar apto para atuar no sistema 

formal de ensino. A formação continuada, por sua vez, é aquela feita após o término da 

graduação, com vistas ao aperfeiçoamento ou capacitação do professor4.  

 Saviani (2009, 2011) distingue dois modelos de formação inicial de professores 

surgidos no decorrer do século XIX, a partir da instalação dos sistemas nacionais de ensino, a 

saber: o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos e o modelo pedagógico-didático.  

 Assim, no primeiro modelo, para a formação do professor bastam a cultura geral e o 

domínio específico dos conteúdos relacionados à disciplina que leciona. Sob essa ótica, a 

formação didático-pedagógica seria adquirida na própria prática ou por meio de ‘treinamento 

em serviço’.  

 Em contraposição a esse modelo, estaria o segundo, que defende que a formação do 

professor só é efetivada a partir de um sólido preparo pedagógico-didático. Sobre isso, 

Saviani (2011, p. 9) complementa:  

Em consequência, além da cultura geral e da formação específica na área de 

conhecimento correspondente, a instituição formadora deverá assegurar, de forma 

deliberada e sistemática, por meio da organização curricular, a preparação 

pedagógico-didática sem o que não estará, em sentido próprio, formando 

professores. Eis o que eu denomino de “modelo pedagógico-didático de formação de 

professores” (grifo no original). 

                                                           
3bell hooks é pseudônimo da escritora estadunidense Gloria Jean Watkins. A razão pela qual este sempre aparece 

grafado em letra minúscula é o fato de a autora considerar que o mais importante é o conteúdo de suas obras, não 

a autoria. 
4 Turbin e Ferro (2011) afirmam que os termos formação continuada e capacitação de profissionais são 

comumente usados como sinônimos, embora existam ‘divergências semânticas’ entre ambas as expressões.   
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 Saviani (2009) afirma que o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos (o chamado 

modelo napoleônico5) prevaleceu nas universidades e outras instituições de ensino superior, 

que formam professores de nível secundário, enquanto o modelo pedagógico-didático 

predominou nas Escolas Normais6, que formavam professores para aturarem na educação 

infantil e no ensino fundamental.  

 A adoção do modelo napoleônico no Brasil trouxe, como implicação para a formação 

de professores de nível secundário, a unificação do currículo, por parte das universidades (sob 

a tutela do Estado), currículo esse que, ao centrar-se nos ‘conteúdos culturais cognitivos’, 

despreza o preparo ‘pedagógico-didático’. De acordo com esse autor, essa característica do 

modelo seguido em nosso país dá ao ensino secundário um caráter de distinção de classe, 

conforme se comprova a seguir: 

 Isso se compreende quando se considera que, sob a hegemonia de uma elite de corte 

liberal-burguês, a escola secundária foi definida como o lugar da distinção de classe 

cujo papel é garantir aos membros da elite o domínio daqueles conteúdos que a 

distinguem do povo-massa. Nesse quadro, os referidos conteúdos são considerados 

formativos em si mesmos, não deixando margem a veleidades pedagógicas. 

(SAVIANI, 2009, p. 149). 

 O referido autor não ignora o fato de que o modelo pedagógico-didático tenha 

conseguido certo espaço no currículo universitário brasileiro, tornando-se componente 

obrigatório para a formação de professores de nível secundário, seja pela influência anglo-

saxônica, por força de lei ou iniciativas de alguns centros universitários. Entretanto, trata-se 

de um “formalismo que esvazia o sentido real desses componentes formativos” (SAVIANI, 

2009, p. 150). Como exemplos desse ‘formalismo’, o autor cita o esquema 3+1 dos cursos de 

licenciatura das décadas de 1940-1950 e os bacharelados que tinham como complementação 

disciplinas pedagógicas sob responsabilidade dos cursos de Pedagogia e das Faculdades de 

Ciências e de Letras da década de 1960.  

 Santos (2002) já destacava o caráter fragmentário dos cursos de formação inicial, 

constituídos a partir de dois blocos de disciplinas distintos: o primeiro, que trabalha conteúdos 

ligados às áreas do conhecimento e o segundo, que trata das formas com que esses conteúdos 

são ensinados. Tal crítica se deve, principalmente, pelo fato de os cursos de licenciatura 

parecerem ignorar o caráter de interligação entre tais aspectos, já que não se pode pensar 

                                                           
5  Saviani (2009) chama a atenção para o fato de que a universidade contemporânea caracteriza-se pela 

interligação de três elementos: o Estado, a sociedade civil e a autonomia da comunidade acadêmica. Assim, a 

prevalência do primeiro elemento origina o modelo napoleônico; a prevalência do segundo dá origem ao modelo 

anglo-saxônico; já a prevalência do terceiro elemento origina o modelo prussiano. 
6As Escolas Normais foram extintas pela lei n. 5.692/71 (BRASIL, 1971); em seu lugar, é instituída a habilitação 

específica de 2º grau para o exercício do magistério de 1º grau. 
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separadamente o conteúdo do processo de ensino aprendizagem e vice-versa.  Em relação à 

forma como a universidade percebe o aluno (futuro professor), este raramente é percebido 

como ‘sujeito concreto’, pertencente a um grupo social e cultural definido e exposto a 

inúmeros valores veiculados por uma sociedade altamente complexa. Dessa forma, para 

Santos (2002, p. 95), a compartimentalização do conteúdo faz com que certos “aspectos ou 

dimensões presentes na futura prática do professor deixe pouco espaço para a vivência de 

situações em que todos esses fatores se cruzam, exigindo respostas imediatas”. Em outras 

palavras: os professores não são devidamente preparados para enfrentar, do ponto de vista 

didático-pedagógico, os desafios que a sala de aula impõe.  

 Essa mesma autora chama a atenção ainda para duas tentativas frustradas de 

reestruturação curricular dos cursos de formação, a saber: acréscimo de novas disciplinas 

como complemento aos conhecimentos oriundos das novas áreas do conhecimento, sem, no 

entanto, o rompimento com a visão fragmentada das disciplinas; o enfoque, nas disciplinas, de 

temas de pesquisas desenvolvidos pelos respectivos docentes, algo comum no ambiente 

acadêmico, o que inviabiliza ao futuro professor uma visão mais abrangente da área do 

conhecimento com a qual as disciplinas se relacionam. Essa autora sugere, como possível 

solução à dicotomia citada, uma reforma do currículo que privilegie a integração entre as 

disciplinas e uma maior conexão com a prática, embora reconheça ser esta uma tarefa 

complicada tendo em vista as divisões e hierarquias acadêmicas.  

 Já Lopes (2013, p. 957), ao tratar especificamente da formação de professores de LE 

em programas de licenciatura, defende o fazer pedagógico como ‘processo de pesquisa’, em 

que sejam “oferecidas oportunidades sustentadas de reflexão sobre como os alunos podem se 

tornar investigadores de seus próprios contextos”, seja como professores em formação, 

estagiários ou como professores em serviço. Segundo o autor, o olhar ‘crítico-investigativo’ 

advindo dessa prática, que acompanharia o professor em exercício em seus diferentes 

contextos profissionais, contagiaria os alunos deste, fazendo com que eles se sentissem “co-

construtores dos saberes a que estivessem expostos e responsáveis pelas ações daí 

decorrentes” (LOPES, 2013, p. 958).  

 Freitas (2002, p. 139), por sua vez, defende uma formação de professor “de caráter 

amplo, com pleno domínio e compreensão da realidade de seu tempo, como desenvolvimento 

da consciência crítica que lhe permita interferir e transformar as condições da escola, da 

educação e da sociedade”. 

 Como se pode depreender, a problemática da formação do professor está em encontrar 

o equilíbrio entre “os conteúdos do conhecimento e os procedimentos didático-pedagógicos” 
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(SAVIANI, 2009, p. 151). Dito de outra forma, devem os institutos ou faculdades específicas 

oferecer uma sólida formação didático-pedagógica, concomitantemente ao ensino conteudista 

que já oferecem; devem as faculdades de Educação oferecer uma formação mais abrangente 

do ponto de vista cultural, paralelamente ao ensino didático-pedagógico que já ministram. 

Esse autor argumenta ainda que a justaposição de um currículo pedagógico didático 

organizado e operado pelas faculdades de Educação aos currículos dos cursos de bacharelado 

não é a solução para a dicotomia entre o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos e o 

pedagógico-didático. Afinal, a formação de professores, na medida em que requer objetivos e 

competências específicas, exige uma estrutura organizada e apta ao cumprimento dessa 

função.    

1.3 A formação continuada 

 A formação continuada, por sua vez, é entendida como um processo posterior à 

graduação, “necessário ao desenvolvimento, aperfeiçoamento ou capacitação de qualquer 

profissional, em especial o profissional de ensino” (TURBIN, 2010, p. 20-21).  

 Embora prevista em lei7 como direito de todo profissional docente, na maioria das 

vezes, essa prerrogativa é negligenciada não só pelo governo, mas também por professores e 

gestores escolares. Em relação à primeira situação, é impossível discordar de Celani (2003), 

para quem o docente é marginalizado em função do pouco interesse das autoridades em 

relação à formação continuada, especialmente aquela referente ao professor de escola pública. 

Exemplos de negligência na segunda situação podem ser verificados no cotidiano escolar, em 

que o tempo que deveria ser destinado à formação do professor é utilizado no cumprimento de 

atividades corriqueiras, como correção de provas e preenchimento de diários, por exemplo. 

Turbin (2010) afirma que são raras as escolas que asseguram ao professor o direito de utilizar 

suas horas atividades em proveito da sua formação8. 

                                                           
7 A Lei 9.394/96, em seu artigo 63, inciso III, apregoa que é dever dos institutos superiores de Educação 

manterem “programas de formação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis”; já em seu 

artigo 67, inciso V, a referida lei determina que “os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação,  assegurando-lhes [...] período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído 

na carga de trabalho.”   
8De acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2003, p. 388-389), a formação continuada diz respeito a atividades 

como: “a) ações de formação durante a jornada de trabalho – ajuda a professores iniciantes, participação no 

projeto pedagógico das escolas, reuniões de trabalho para discutir a prática com colegas, pesquisas, minicursos 

de atualização, estudos de caso, conselhos de classe, programas de educação à distância, etc.; b) ações de 

formação fora da jornada de trabalho – cursos, encontros e palestras promovidos pelas secretarias de educação 

ou por uma rede de escolas.” 
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 Autores como Nóvoa (2000) e Porto (2004) concebem a formação contínua em duas 

categorias: a formação contínua estruturante e a formação contínua interativo-construtivista.  

Turbin (2010, p. 28), citando esses autores, caracteriza a primeira como sendo uma “formação 

tradicional, comportamentalista, tecnicista, em que se definem previamente programas, 

procedimentos, recursos, a partir de uma lógica de racionalidade científica, técnica, aplicada 

aos diversos grupos de professores”; a formação contínua interativo-construtivista, por sua 

vez, caracteriza-se por ser “dialética, reflexiva, investigativa, orienta-se a partir dos contextos 

educativos e das necessidades dos sujeitos a quem se destina” (TURBIN, 2010, p. 28). 

 De acordo com Candau (1999), a preocupação com a formação continuada dos 

professores sempre esteve presente em todas as tentativas de renovação pedagógicas ocorridas 

ao longo dos tempos.  Camargo e Ramos (2006) chamam a atenção para o fato de a formação 

de professores de línguas no Brasil ser fortemente marcada pelo racionalismo técnico9:  

A formação de professores de línguas no Brasil é fortemente marcada pela 

perspectiva do racionalismo técnico, no qual a prática deve ser subjugada pela 

teoria. [...] Entretanto, as novas pesquisas buscam situar socialmente a formação do 

professor argumentando que esta formação deve redirecionar o conhecimento, os 

valores e as representações que os participantes trazem consigo para o ato de 

ensinar (CAMARGO E RAMOS, 2006, p. 2). 

          Em outras palavras, mais do que procurar por fórmulas prontas e acabadas, cabe ao 

professor de línguas, por um lado, conhecer e analisar suas concepções (crenças) relacionadas 

ao ensino e a aprendizagem de LE e, por outro, exercer a capacidade de ensinar em contextos 

diversos.  

 É crescente a tendência em se oferecer cursos de formação continuada firmados a 

partir da parceria entre secretarias estaduais e municipais de educação e institutos superiores 

públicos e privados (SOUZA, 2006). Entretanto, via de regra, a maioria desses profissionais 

não consegue usufruir desse direito, e as razões para isso vão desde a sobrecarga de trabalho, 

passando pelas dificuldades inerentes à conciliação do trabalho doméstico à profissão 

docente, até o descaso e falta de apoio dos gestores da maioria das escolas. Exemplo claro da 

falta de apoio ao professor em assegurar a sua formação continuada encontra-se, por exemplo, 

em Oliveira e Lago (2015).  

                                                           
9  A racionalidade técnica caracteriza-se, dentre outras coisas, pela separação entre aquele que produz o 

conhecimento e aquele que o aplica (especialistas e professores da educação básica); separação entre disciplinas 

gerais e disciplinas pedagógicas, estas vistas apenas no final do curso; concepção de aluno como um ser passivo 

e, do professor, como um mero aplicador de técnicas de ensino; concepção de educação como um processo 

planejável. 
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 Em pesquisa realizada em um dos pólos do curso de formação continuada promovido pela 

Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Inglês  (RENAFORM), em Goiás, 

Oliveira e Lago (2015) depararam-se com situações quase surreais no que se refere à falta de apoio 

enfrentada pela maioria dos participantes do referido curso, professores de escola pública das esferas 

estadual e municipal:   

Vários professores reclamaram que os gestores das suas escolas não incentivaram a 

participação no curso, no sentido de não facilitar o reajuste de aulas [...] Outros 

tiveram os gestores agindo realmente contra a sua participação, como é o caso de 

uma professora que teve seu salário cortado em 30%, durante todo o ano, pelo fato 

de que tinha que viajar já na sexta de manhã, da sua cidade para nossa cidade, onde 

os módulos estavam sendo ministrados. (OLIVEIRA E LAGO, 2015, p.12-13). 

 Como se pode observar pelo depoimento da professora formadora do RENAFORM, 

além de não colaborarem com a participação dos professores no curso, um dos gestores 

deliberadamente prejudicou financeiramente uma das participantes, que morava em uma 

cidade circunvizinha àquela onde o curso foi realizado.  

 Apesar dos contratempos, é inegável a importância dos cursos de formação continuada 

para o aperfeiçoamento profissional de professores de LI, conforme afirmam autores como 

Miccoli (2010), Coelho (2010), Lago e Cintra (2013) e Januzzi (2010). 

 A educação continuada, de acordo com Miccoli (2010), constitui um fenômeno 

recente, haja vista que, até a década de 1980, o diploma universitário era considerado 

suficiente para a prática efetiva da profissão. Entretanto, o avanço tecnológico e seu impacto 

na sociedade fizeram com que a graduação deixasse de ser suficiente para garantir um ensino 

de LE de qualidade. Assim, faz-se necessário que o profissional docente mantenha-se 

constantemente atualizado:  

A educação continuada oferece ao profissional o acesso às inovações na área para 

aplicação direta na prática. Conduzida por professores mestres e doutores, 

profissionais dedicados ao acompanhamento, seleção, estudo e análise crítica dessas 

inovações, a educação continuada filtra o que há de melhor em diversas áreas. Dessa 

forma, para se manter atualizado, para responder às exigências da sala de aula com 

seus desafios, e educação continuada é uma boa opção para acompanhar a evolução 

do conhecimento. (MICCOLI, 2010, p. 38) 

 Coelho (2010) destaca a importância da parceria entre universidade e escola básica 

para garantir uma formação profissional sólida ao/à professor/a de LI, por meio de projetos de 

extensão, na medida em que estes possibilitam a ele a oportunidade singular de ter sua voz 

ouvida, seja no planejamento de atividades, seja nas interações ali desenvolvidas.  

 Lago e Cintra (2013, p. 2), por sua vez, enfatizam não só a importância, mas também a 

urgência de cursos de formação continuada para professores de LI, tendo em vista as 

condições do ensino dessa língua nas escolas regulares de todo o país e a necessidade 
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premente de seu aprendizado, necessidade esta que tem levado o governo tomar medidas para 

a popularização da LI junto aos alunos, seja por meio de projetos de educação continuada 

(como o RENAFORM), aprimoramento e distribuição do material didático oferecido pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).  

 Januzzi (2010, p. 233-234), ao fazer a retrospectiva de sua formação inicial e 

continuada, aponta os benefícios desta para o seu aprimoramento profissional, a saber: 

importância da educação continuada; compartilhamento de dúvidas e angústias; 

posicionamento identitário e educação continuada como espaço de acolhida, representados, 

respectivamente, pelos respectivos excertos: 

posso dizer que a qualidade dos encontros, a interação com o grupo e a 

responsabilidade dos profissionais que ali estão fazem do projeto de educação 

continuada um ambiente único de muito valor para os envolvidos (p. 233); chegando 

ao projeto, encontrei outros professores que partilhavam as mesmas angustias que eu 

(p. 233); O PEPCLI10 tem sido um espaço extremamente importante pra mim, pois 

[...] tenho aprendido a me perceber como professora (p.233);os profissionais 

encontram atenção, apoio, incentivo e principalmente respeito e atenção (p. 234).  

 Como se pode perceber, enormes são as expectativas e crenças na importância dos 

cursos de formação continuada como espaço efetivo não só de troca de experiências, mas 

também de compartilhamento das angústias e das pequenas vitórias alcançadas no dia-a-dia 

do/a profissional de ensino.  

1.4 O CONSTRUTO CRENÇAS E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 O construto crenças é um conceito antigo11 em áreas como a Sociologia, a Psicologia 

Cognitiva, a Psicologia Educacional, a Educação e a Filosofia, dentre outras (SILVA, 2012).  

 Para os estudiosos da língua, tal construto passa a ter relevância a partir dos anos de 

1980 no exterior e, no Brasil, a partir dos anos de 1990 (SILVA E ROCHA, 2007). Tal 

enfoque é fruto de uma mudança de paradigmas, na qual o aluno passa a ocupar posição 

central, em detrimento do método. Nas palavras de Larsen-Freeman (1998), citada por 

Barcelos (2004, p. 126), trata-se de um momento a partir do qual “nós passamos a perceber o 

aprendiz como pessoas completas com dimensões comportamentais, cognitivas, afetivas, 

sociais, experienciais, estratégicas e políticas”. Segundo Pajares (1992), uma característica 

importante a respeito de crenças é o fato de elas constituírem um conceito complexo, que 

                                                           
10O PEPCLI (Projeto de Educação Continuada de Língua Inglesa) é desenvolvido na Universidade Federal de 

Viçosa desde 2004, sob coordenação da Professora Dra. Ana Maria Ferreira Barcelos.  
11 Barcelos (2004) afirma, por exemplo, que, em 1933, John Dewey já se ocupava deste construto, ao estabelecer 

sua inter-relação com o conhecimento.  
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advém da enorme quantidade de definições que apresentam, tais como os apresentados por 

Silva (2007; p. 248), a saber: “‘teorias populares’ (Lakoff, 1985), ‘conhecimento prático 

(Elbaz, 1981),’perspectiva’ (Janesick, 1982), ‘conhecimento prático pessoal’ (Elbaz, 1981), 

‘teoria prática’ (Handal e Lauvas citado por Cole, 1990) e ‘teoria implícita’ (Breen, 1985)”. 

 Além dessas, outras definições mais específicas podem ser encontradas em pesquisas 

relacionadas ao tema. Assim, para Barcelos (2001, p. 72), estas seriam “ideias, opiniões e 

pressupostos que alunos e professores têm a respeito dos processos de ensino e aprendizagem 

de línguas e que os mesmos formulam a partir de suas próprias experiências”. Mastrella 

(2002, p. 33), por sua vez, define esse construto como sendo “interpretações da realidade 

socialmente definidas que servem de base para uma ação subsequente”. Malcolm (2004) 

citado por Barcelos (2006) chama a atenção para o fato de que as crenças encontram-se em 

estado de fluxo, sendo alteradas por inúmeras influências. Finalmente, Barcelos (2006, p. 18) 

define crenças como sendo 

uma forma de  pensamento, como construções da realidade, maneiras de ver e 

perceber o mundo e seus fenômenos; co-construídas em nossas experiências e 

resultantes de um processo interativo de interpretação e (re) significação. Como tal, 

crenças são sociais (mas também individuais), dinâmicas, contextuais e paradoxais. 

(BARCELOS, 2006, p.18) 

 De acordo com Barcelos (2004) e Silva (2007), as definições descritas possibilitam 

duas observações: a primeira é a de que algumas delas referem-se à natureza da linguagem e 

ao ensino e aprendizagem de línguas, sendo, portanto, relacionadas à tarefa de aprender; já a 

segunda observação possível é a de que outras definições privilegiam o contexto em que tanto 

professores quanto alunos estão inseridos, o que leva o autor a considerar que “[...] as crenças 

podem ser pessoais ou coletivas, intuitivas e na maioria das vezes são implícitas.” (SILVA, 

2007, p. 247).  

 O estudo sobre crenças relacionadas à formação do professor tem despertado o 

interesse de pesquisadores, a exemplo de Silva (2012), Barcelos (2006), Daniel (2009), 

Borges, Lago e Oliveira (2013). De acordo com Soares e Bejarano (2008), uma das razões 

para a ocorrência de tal fenômeno é a necessidade de se refletir sobre as crenças do professor - 

modificando-as, se necessário - de modo a tornar conscientes aquelas que interferem nas 

atitudes e decisões tomadas em sala de aula. Para estes autores, esta seria a condição essencial 

para a construção de uma práxis pedagógica do professor mais significativa para si e para seus 

educandos. Sendo assim, é necessário que os docentes tomem ciência de suas concepções de 

ensino e aprendizagem de línguas, haja vista que estas podem influenciar sobremaneira suas 

atitudes, decisões e comportamentos em sala de aula. Afinal, segundo Silva (2012, p. 2), os 
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professores trazem para os cursos de formação as “crenças e aglomerados de crenças 

adquiridas ao longo de suas experiências como aprendizes de línguas e às vezes como 

professores também”. Todas essas questões são de extrema importância e constituem-se em 

condição sine qua non para a formação de um professor consciente de seu papel.   

1.5 A IDENTIDADE SOCIAL DO PROFESSOR DE INGLÊS 

 Para discutir a identidade social do professor de inglês, faz-se necessário considerar a 

narrativa a seguir: 

Trabalhando como professora de inglês em uma turma de 5ª série, preparei um 

exercício tematizando a ‘moda’, no qual os alunos teriam que relacionar várias peças 

do vestuário a três colunas distintas: men, women, unissex. O exercício pareceu 

motivar a turma, que, sob meu comando, trabalhava em conjunto, respondendo em 

coro. Por instantes, trabalhamos perfeitamente orquestrados: ‘sskirt?,foi minha 

primeira nota. ‘Women! Entoou a turma. T-shirt?; Unissex!, acorde perfeito.  

‘Suitandtie?; ‘Men’!, afinação total. De repente, a ilusão da sincronia se desfaz. 

Uma aluna levanta o braço, dirige-se a mim e me mostra uma matéria sobre a moda 

publicada em uma revista para adolescentes. Várias ilustrações retratam mulheres 

vestidas com terno e gravata. ‘Terno é unissex, professora. Gravata também’, diz a 

aluna, em harmonia dissonante. ‘É preciso rever meus conceitos’ retruco, sem graça, 

plenamente ciente de minha desafinação bemol (FABRÍCIO E MOITA LOPES, 

2002). 

 Essa narrativa demonstra, de modo bastante trivial, como a pós-modernidade e os 

novos paradigmas trazidos pela tecnoinformação12 fizeram com que valores e concepções de 

vida, até então considerados estáveis e seguros, passassem por questionamentos e 

ressignificações. Nesse caso, a moda, que há poucas décadas era bem diferenciada para 

homens e mulheres (azul para menino, rosa para menina), na contemporaneidade sofre a 

relativização dessas questões (atualmente, menino usa rosa e menina, azul, sem que isso cause 

o estranhamento que poderia causa décadas atrás). Esse exemplo, bastante trivial, ilustra 

muito bem o fato de que o conceito de identidade estática, unitária, homogênea e 

descorporificada, criado na modernidade, opõe-se ao conceito contemporâneo, segundo o qual 

as identidades (no plural) tornam-se fluidas, múltiplas, contraditórias; por isso, nunca estão 

                                                           
12 Fabrício e Moita Lopes (2002, p. 14) afirmam que o desenvolvimento da tecnoinformação talvez seja o 

aspecto que mais tenha contribuído para o ‘redemoinho da vida contemporânea’ Assim, “o turbilhão não é de 

pequeno porte. Muitas das certezas e dos modos de viver tomados como naturais tem sido questionados 

cotidianamente pelos avanços tecnológicos. De repente, a alteridade bate à nossa porta de modo inesperado e 

assustador. As telas da TV [...] trazem o outro para dentro de nossas casas. E o ‘outro’ pode ser tanto os 

participantes do grupo gay da nossa cidade como as mulheres envolvidas em prática de circuncisão feminina em 

sociedades africanas ou os soldados que atuam na guerra entre israelitas e palestinos. Em minutos, o mundo todo 

pode passar por nossos olhos, vertiginosamente, não nos dando tempo para articular os discursos e imagens a que 

somos expostos. É nesse sentido que o chão nos falta e somos levados a rever nossos conceitos, pois muitas das 

lógicas naturalizadas são questionadas e outros modos de vida passam a construir novos horizontes de 

possibilidades”.  
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prontas, mas em constante processo de construção, reconstrução e transformação. Nesse 

sentido, adoto a Teoria socioconstrucionista do discurso e das identidades13, por entender que 

esta perspectiva é a mais adequada para tratar sobre as identidades sociais dos professores de 

LI.  

 Fabrício e Moita Lopes (2008, p. 66) definem identidade não como atributos genéticos 

e fixos do sujeito, mas como “uma variedade de características discursiva e 

socioculturalmente construída que classificam o sujeito de acordo com diferentes indicadores 

de sexualidade, de gênero, de raça, de classe, de idade etc”. Moita Lopes (2003) aponta três 

características para as identidades sociais: a fragmentação, a contradição e o fluxo. Em 

primeiro lugar, as identidades não são homogêneas, mas fragmentadas, não podendo ser 

definidas por apenas uma dentre suas várias características; segundo: como as identidades se 

constroem no discurso, e este implica em relações de poder, então é perfeitamente possível 

que um mesmo sujeito possa apresentar identidades contraditórias (imaginemos uma mulher, 

por exemplo, que ocupe, no seu local de trabalho, uma função de secretária, subordinada ao 

diretor da empresa; essa mesma mulher, em casa, tem uma pessoa que a ajuda nos afazeres 

domésticos; sendo assim, ela, que no local de trabalho é subordinada a um chefe, em sua casa, 

torna-se a patroa; temos nesse caso, a constituição de duas identidades contraditórias (a de 

‘empregada’ e a de ‘patroa’, com diferentes níveis de pode conferidos à cada identidade); 

finalmente, as identidades encontram-se em fluxo constante, ou, de acordo com Bauman 

(2001), são fluidas, na medida em que são constantemente construídas e reconstruídas de 

acordo com as práticas sociais nas quais os sujeitos se engajam.  

 Fazendo um recorte do tema e, ao mesmo tempo, trazendo-o para a sala de aula de LI, 

foco desta pesquisa, Fabrício e Moita Lopes (2002) argumentam que a escola constitui o 

primeiro espaço cujas narrativas questionam as narrativas familiares. Isso porque 

“frequentemente, a escola é o primeiro espaço social que possibilita uma exposição a outros 

mundos e a outras histórias, diferentes daquelas da família, tendo, portanto, importância 

singular” ( FABRÍCIO E MOITA LOPES, 2002, p.19). Se considerarmos, ainda, que o 

espaço da sala de aula é marcado pelas relações de poder inerentes às inúmeras práticas 

discursivas ali existentes, que estas geram significados sempre construídos a partir da relação 

                                                           
13Shultz (2009) compreende o discurso como um lugar fundamental de construção das identidades sociais. Nesse 

sentido, o discurso deve ser visto como prática social, sendo uma forma de agir no mundo de modo a produzir 

efeitos vários sobre a alteridade.   
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dialógica com o outro (PELLIN, 2010), então fica clara a importância desta como espaço 

privilegiado para a ressignificação das identidades, por meio de contra-discursos capazes de 

desestabilizar práticas discursivas negativas e que, não raro, são vistas como naturais, 

legitimadas na/pela escola em diferentes esferas, tais como aquelas referentes à etnia, à 

sexualidade, ao modo de vida, à classe social, dentre outros.  

1.6 A PEDAGOGIA CRÍTICA 

 Esta pesquisa ancora-se também nos preceitos da Pedagogia Crítica14 que, inspirada no 

arcabouço teórico da Escola de Frankfurt, surge na segunda metade da década de 1970. 

Orelus (2011) argumenta que estudiosos de diferentes disciplinas, tais como: sociologia, 

estudos culturais, sociolinguística, educação, estudos femininos, e educação multicultural se 

debruçaram sobre a pedagogia crítica para analisar questões relacionadas a raça, classe social, 

gênero, cultural, e questões de linguagem em seus respectivos campos e além deles, a 

exemplo de Aronowitz (2001), Giroux (1999) e hooks (1994).  

 Orelus (2011) argumenta que a Pedagogia Crítica remonta ao tempo de Platão, autor 

de A República, e Sócrates. Nesta obra, o primeiro desafia o segundo a refletir sobre questões 

de cunho social, filosófico e educacional de grande relevância. Além disso, Orelus (2011) faz 

referência a Freire (1987) que, assim como os filósofos gregos citados, defendia que o 

conhecimento verdadeiro não poderia ser construído senão pelo diálogo. Afinal, este nada 

mais é do que “o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o 

pronunciam, isto é, o transformam, e, transformando-o, humanizam para a humanização de 

todos (FREIRE, 1982, p. 43). 

 De acordo com Shor (1992, p. 129), a Pedagogia Crítica caracteriza-se por 

hábitos de pensamento, leitura, escrita e fala que vão além do significado superficial, 

primeiras impressões, mitos dominantes, pronunciamentos oficiais, clichês 

tradicionais, sabedoria recebida e meras opiniões, para entender o significado 

profundo, causas radicais, contexto social, ideologia e consequências pessoais de 

qualquer ação, evento, objeto, processo, organizações, experiência, texto, assunto 

subjetivo, política, mídia de massa ou discurso15. (SHOR, 1992, p. 129 – tradução 

minha) 

                                                           
14  McLaren (1997, p. 259) chama a atenção para o fato de que “não existe uma pedagogia crítica, mas sim várias 

tendências de pedagogias feministas, pedagogias pós-coloniais e pedagogias pós-modernas que, muitas vezes, 

são descritos sob o nome genérico de pedagogia crítica”. Silva (2003), por sua vez, chama a atenção para esse 

caráter heterogêneo da Pedagogia Crítica, que abrange contribuições teóricas da Escola de Frankfurt, passando 

pelas teorias da reprodução, pelas análises de Gramsci, Foucault e pela pedagogia do oprimido de Paulo Freire. 

Não é, portanto, uma teoria que se pretende pronta e acabada. 
15  Habits of thought, reading, writing, and speaking which go beneath surface meaning, first impressions, 

dominant myths, official pronouncements, traditional clichés, received wisdom, and mere opinions, to 
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 Isso significa que cabe à Pedagogia Crítica fazer com que o discente seja capaz de 

enxergar para além daquilo que está posto no livro didático ou no currículo escolar; há que se 

possibilitar ao aprendiz a oportunidade de conceber a realidade por detrás do senso comum, 

para além do que a ideologia dominante impõe como verdade.  

 McLaren (1997, p. 192) afirma que “a tarefa da pedagogia crítica tem sido descobrir e 

desafiar o papel que as escolas representam em nossa vida política e cultural”. Isso porque, na 

visão desse autor, o termo crítico tem sido esvaziado de sentido pelos neoliberais no poder, os 

quais eliminam as dimensões políticas e culturais desse termo, reduzindo-o simplesmente a 

‘habilidades de pensamento’, a cujo propósito pouca atenção é dada. Assim, sob a perspectiva 

neoliberal, o sucesso acadêmico é confundido com a formação de trabalhadores submissos, 

produtivos e patriotas, ao invés de cidadãos educados, críticos e comprometidos. 

 Posicionando-se contrariamente a essa visão neoliberal, o autor chama a atenção para 

o fato de que a escola se tornou palco de disputas ideológicas na luta incessante por poder e 

que, por isso, faz-se necessário o ‘empoderamento’ do alunado, de modo que este possa 

adquirir a ‘força’ necessária para lutar contra as injustiças sociais e construção de um mundo 

melhor. Assim, uma prática pedagógica crítica “exige um compromisso com a transformação 

social, em solidariedade com grupos subordinados e marginalizados” (MCLAREN, 1997, p. 

194).  

 Dessa forma, ao recusar a ideia da neutralidade em educação, os adeptos da Pedagogia 

Crítica, tais como: Apple (2011), Giroux (1999), McLaren (1997, 1999) e Freire (1987) 

reconhecem que, tradicionalmente, o currículo escolar, ao reproduzir a ideologia da classe 

dominante, contribui eficazmente para a manutenção dos interesses destes, em detrimento de 

uma maioria, as classes populares. Nesse sentido, os referidos autores não só reconhecem a 

importância do capital cultural do alunado, como também defendem um currículo capaz de 

dar poder ao aluno (empowerment), capacitando-o a lutar por uma sociedade mais justa e com 

menos diferenças.  

 Para Rajagopalan (2008), o pedagogo crítico é um ativista cujas ações são capazes de 

desencadear mudanças sociais significativas e abrangentes, independente do quão simples e 

localizadas que aquelas possam parecer.  Silva (2003, s/p) defende algumas atribuições do 

professor, na perspectiva da pedagogia crítica, elaboradas por Mclaren (1997), quais sejam: 

“fazer das salas de aula espaços críticos que realmente ameacem a obviedade da cultura.”; ter 

                                                                                                                                                                                     
understand the deep meaning, root causes, social context, ideology, and personal consequences of any action, 

event, object, process, organization, experience, text, subject matter, policy, mass media, or discourse. 
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claro que sua função social “nunca é inocente” (“Não há esfera neutra, não partidária, na qual 

o professor possa se recolher para evitar engajar-se na experiência dos alunos”); “tentar 

moldar uma linguagem de esperança que aponte para novas formas de relações sociais e 

materiais que atendam aos princípios de liberdade e justiça”; se engajar “nas reais 

necessidades dos oprimidos e a adoção de um comprometimento ilimitado em conferir-lhes 

poder”.  

 Kincheloe (2008) argumenta que a Pedagogia Crítica exige muito mais do que o 

domínio de técnicas pedagógicas e o conhecimento exigido pelo currículo escolar; para esse 

autor, além da estrutura política da escola, os professores críticos devem possuir uma vasta 

cultura geral, conforme se pode observar a seguir:  

Eles [os professores críticos] também devem possuir um amplo conhecimento 

cultural: TV, rádio, música popular, cinema, internet, as sub-culturas produzidas 

pelos jovens e assim por diante; uma gama de conhecimentos alternativos 

produzidos por grupos marginalizados ou de baixo status social; as formas de poder 

que operam para construir identidades e oprimir grupos específicos; o modus 

operandi (MO) das formas de regulação social; o complexo processo de racismo, 

preconceito de gênero, preconceito de classe, preconceito cultural, heterossexismo, a 

intolerância religiosa, dentre outros (KINCHELOE, 2008, p. 6 – tradução minha). 

 Como se pode observar, muito preparo teórico é exigido dos professores para que 

possam atuar eficientemente como educadores críticos; nessa ‘luta’, estes são considerados 

intelectuais orgânicos, conceito gramsciano explicitado a seguir.  

1.6.1 O conceito de intelectual orgânico 

 Gramsci (1982) distingue a figura dos intelectuais em duas categorias: a dos 

intelectuais tradicionais e a dos intelectuais orgânicos embora, para ele, todos os homens e 

mulheres sejam intelectuais, embora nem todos desempenhem essa função.   

Os tradicionais seriam aqueles ainda presos à tradição, a uma organização social e 

econômica em decadência, tais como clérigos, juristas, filósofos, militares e acadêmicos. 

Segundo Semeraro (2006, p. 377), ao julgarem-se alheios e independentes em relação à luta 

de classes, esses intelectuais “permaneciam fechados em abstratos exercícios cerebrais, 

eruditos e enciclopédicos até, mas alheios às questões centrais da própria história”. Gramsci 

(1982, p. 5) chama a atenção para o fato de que essa suposta independência dos intelectuais 

tradicionais deva-se ao fato de que 

cada grupo social "essencial", contudo, surgindo na história a partir da estrutura 

econômica anterior e como expressão do desenvolvimento desta estrutura, encontrou 

pelo menos na história que se desenrolou até aos nossos dias categorias intelectuais 
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preexistentes, as quais apareciam, aliás, como representantes de uma continuidade 

histórica que não fora interrompida nem mesmo pelas mais complicadas e radicais 

modificações das formas sociais e políticas (GRAMSCI, 1982, p. 5). 

 E esta “continuidade histórica”, segundo o autor, seria a responsável pelo “espírito de 

grupo” que envolve os intelectuais tradicionais, responsável pelo sentimento de 

independência, neutralidade e distância deles em relação ao sistema da produção e das lutas 

de classes.   

Os intelectuais orgânicos, por sua vez, em oposição aos tradicionais, são aqueles 

criados no interior do seu próprio grupo social e intimamente ligados às organizações políticas 

e culturais desenvolvidas por ele. De acordo com Semeraro (2006), essa classe de intelectuais 

manifesta sua atividade intelectual construindo o consenso em torno do projeto da classe que 

defendem (na sociedade civil); e garantindo as funções jurídico-administrativas e a 

manutenção do poder do seu grupo social (na sociedade política).   Sobre isso, Gramsci (1982, 

p. 3,4) afirma: 

cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no 

mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo e de um modo 

orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e 

consciência da própria função, não apensa no campo econômico, mas também no 

social e no político [...] (GRAMSCI, 1982, p. 3, 4). 

De acordo com esse autor, os intelectuais orgânicos oriundos do proletariado dariam 

início ao movimento de conscientização de seus pares, no sentido de angariar forças para a 

criação de um novo bloco histórico, fruto da aliança entre o proletariado e o campesinato. 

Assim, sob a liderança do proletariado, lutar-se-ia para a criação de um novo Estado, com 

menos injustiças e melhores condições de vida para todos.  

 Tendo discorrido acerca da importância do intelectual orgânico, exemplifico tal 

conceito citando dois autores que considero verdadeiros intelectuais orgânicos: Paulo Freire e 

bell hooks.   

1.6.2 Paulo Freire e a crença na humanização do ser humano 

 Paulo Freire é a principal referência em Pedagogia Crítica no Brasil. Nascido em 

1921, em Recife, oriundo de uma família de classe média, Freire enfrentaria dificuldades 

econômicas com a morte do pai, em 1934.  Graduou-se em direito, mas preferiu dedicar-se ao 

magistério. Coordenou programas de alfabetização de adultos na África e no Brasil, dentre os 

quais o de Angicos (RN), em que foram alfabetizadas mais de trezentas pessoas em apenas 

um mês. Devido ao golpe militar, exilou-se no Chile, nos Estados Unidos e na Suíça. De volta 
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ao Brasil em 1979, continuou a se dedicar à carreira acadêmica. Atuou como secretário 

municipal de educação de São Paulo, entre 1980 e 1991. Morreu em 1997, de infarto, após ter 

escrito inúmeros livros traduzidos em mais de vinte línguas16. McLaren (1997) argumenta que 

esse autor apresenta relevante contribuição para a Pedagogia Crítica não apenas por seu 

refinamento teórico, mas também devido a sua capacidade de aliar teoria e prática. Assim, o 

ato de ensinar, para esse educador pernambucano, constitui-se em práxis educativa capaz de 

livrar o proletário da opressão em que vive nessa sociedade neoliberal e capitalista, por meio 

do despertar da consciência crítica17acerca das injustiças sociais. 

 Ao tratar dos conceitos de humanização e desumanização, Freire (1987) argumenta 

que a verdadeira vocação do ser humano é sua humanização, embora, historicamente, esta 

venha sendo negada por meio da exploração e violência dos opressores. Trata-se de uma 

vocação negada, mas também afirmada na própria negação: afirmada por meio do desejo da 

liberdade, pela sede de justiça, pela luta dos oprimidos e pela recuperação da humanidade 

perdida. Dessa forma, para o referido autor, “humanização e desumanização, dentro da 

história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres 

inconclusos e conscientes de sua inconclusão” (FREIRE, 1987, p. 16).  

 Esse autor argumenta ainda que a desumanização é um fenômeno que ocorre não 

apenas com os que têm sua humanidade roubada (os oprimidos), mas também com aqueles 

que a roubam (os opressores). Embora esse fenômeno venha ocorrendo historicamente, deve-

se entendê-lo como uma distorção, possível na história, mas não como vocação histórica:  

na verdade, se admitíssemos que a desumanização é vocação histórica dos homens, 

nada mais teríamos que fazer, a não ser adotar uma atitude cínica ou de total 

desespero. A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela 

afirmação dos homens como pessoas, como “seres para si”, não teria significação. 

Esta somente é possível porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na 

história, não é porém, destino dado, mas resultado de uma “ordem” injusta que gera 

a violência dos opressores ... (FREIRE, 1987, p.16). 

 Sendo assim, cabe ao oprimido, então, o dever de lutar pela conquista de sua 

humanidade e também pela humanidade do seu opressor. Assim, diferentemente de uma 

disputa de poderes (aquele que era oprimido agora se torna o opressor), é atribuição do antigo 

oprimido restaurar a humanidade em ambos. Afinal, “estes, que oprimem, exploram e 

violentam, [...] não podem ter, deste poder, a força de libertação dos oprimidos nem de si 

                                                           
16  Adaptado de: http://revistaescola.abril.com.br/formacao/mentor-educacao-consciencia-423220. shtml?page 

=3. Acesso em: 5 ago. 2015. 
17ParaVieira Pinto apud Freire (1983, p. 105), a consciência crítica “é a representação das coisas e dos fatos 

como se dão na existência empírica. Nas sua correlações causais e circunstanciais. 

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/mentor-educacao-consciencia-423220.%20shtml?page%20=3
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/mentor-educacao-consciencia-423220.%20shtml?page%20=3
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mesmos. Só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para 

libertar a ambos” (FREIRE, 1987, p.17).  

 O conceito de desumanização em Freire é imprescindível para a compreensão da 

situação em que o ser humano se encontra vivendo em uma sociedade capitalista, marcada 

pela competição e o individualismo, como a que se apresenta atualmente, cuja contribuição é 

fazer o humano ‘ser menos’. O conceito de humanização, por sua vez, aponta a direção para a 

criação de uma nova sociedade, sem opressores e oprimidos, de forma que todos possam ‘ser 

mais’18. Entretanto, para que isso aconteça, é imprescindível que o alunado desenvolva um 

apurado senso crítico, de modo que possa perceber a realidade para além do que o senso 

comum apresenta.   

 A construção do senso crítico ao qual me refiro está intimamente relacionada a um 

outro conceito, que não pode ser negligenciado: a autonomia19. Sobre isso, o autor afirma: 

ninguém amadurece de repente, aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou 

não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. 

Não ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem 

que estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, 

vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. (FREIRE, 2002, p. 41) 

 É necessário enfatizar, com base nesse excerto, que não é possível construir a 

autonomia do ser por meio de uma educação monológica, em que apenas o professor tenha 

voz, enquanto o aluno torna-se um mero consumidor passivo de informações (fenômeno a que 

Freire chamou de educação bancária). Pelo contrário, faz-se necessária uma experiência 

dialógica, na qual também o aluno possa verbalizar seus pensamentos e exercer sua 

capacidade de tomar decisões. Dessa forma, acertando algumas vezes, errando outras tantas, 

num aprendizado (que possivelmente perdurará pela vida toda, mas que deve começar na 

escola) que o ser vai aprimorando sua capacidade de escolha e exercitando sua liberdade. 

Privar o educando dessa experiência em sala de aula, tão importante para a conquista da 

autonomia, é desprezar o potencial que todo ser humano tem para ‘ser mais’; dito de outra 

forma, é colaborar para que o ser humano continue a ‘ser menos’. 

 Nas próximas subseções, abordo outras duas categorias em Freire que podem fornecer 

subsídios importantes para o trabalho pedagógico numa perspectiva crítica: a ação 

antidialógica e a ação dialógica.  

                                                           
18 ‘Ser menos’ e ‘ser mais’ são dois conceitos criados por Freire e bastante utilizados em sua obra. O primeiro se 

refere à condição do ser humano como ser oprimido, desumanizado, reificado; o segundo, por sua vez, diz 

respeito à possibilidade de humanização deste. 

19Em prefácio à Pedagogia da Autonomia, Oliveira (1996) adverte para a distorção que o conceito de autonomia 

pode sofrer na prática pedagógica no contexto do liberalismo. De acordo com a autora, esse termo é 

frequentemente relacionado a individualismo e competitividade.   



36 
 

1.6.2.1 A Ação antidialógica 

 Segundo Freire (1987), a teoria da ação antidialógica abarca quatro características: a 

conquista, dividir para manter a opressão, a manipulação e a invasão cultural. A compreensão 

desses fenômenos é de fundamental importância para o desenvolvimento de uma Pedagogia 

Crítica ligada ao ensino de Línguas Estrangeiras, numa perspectiva contra-hegemônica.  

 Esse autor afirma ser a necessidade da conquista o primeiro caráter da ação 

antidialógica, a qual pressupõe um sujeito e um objeto. Dessa forma, enquanto o primeiro 

conquista, o segundo é conquistado de diferentes formas: “O antidialógico, dominador, nas 

suas relações com o seu contrário, o que pretende é conquistá-lo, cada vez mais, através de 

mil formas. Das mais duras às mais sutis” (FREIRE, 1987, p. 78). Nesse processo, o sujeito 

antidialógico, corporificado na figura do opressor, conquista o oprimido econômica e 

culturalmente. 

 Outro fator importante nesse processo de conquista diz respeito à necessidade de 

mitificar o mundo, processo por meio do qual os opressores procuram extirpar dos oprimidos 

a condição de admiradores do mundo, criando, para isso, uma realidade falsa, um falso 

mundo: 

A falsa “admiração” não pode conduzir à verdadeira práxis, pois que é a pura 

espectação das massas, que, pela conquista, os opressores buscam obter por todos os 

meios. Massas conquistadas, massas espectadoras, passivas, gregarizadas. Por tudo 

isto, massas alienadas. (FREIRE, 1987, p. 79) 

 Esse sofisticado mecanismo de dominação por parte dos opressores (a mitificação do 

mundo) é disseminado por meio dos veículos de comunicação de massas e é essencial para a 

manutenção do estatus quo. Como forma de combatê-lo, Freire (1987) sugere o diálogo como 

importante mecanismo de ação libertadora, diálogo esse que deve permanecer constante na 

luta contra essa importante arma ideológica:  

A conquista crescente do oprimido pelo opressor aparece, pois, como um traço 

marcante da ação antidialógica. Por isto é que, sendo a ação libertadora dialógica em 

si, não pode ser o diálogo um a posteriori seu, mas um concomitante dela. Mas, 

como os homens estarão sempre libertando-se, o diálogo se torna uma permanente 

da ação libertadora. (FREIRE, 1987, p. 79) 

 A segunda característica da ação antidialógica é ‘dividir para manter a opressão’.Freire 

(1987) reconhece na divisão das classes oprimidas a condição sine qua non para que os 

opressores garantam a manutenção do seu status quo: 

O que interessa ao poder opressor é enfraquecer as oprimidos mais do que já estão, 

ilhando-os, criando e aprofundando cisões entre eles, através de uma gama variada de 
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métodos e processos. Desde os métodos repressivos da burocracia estatal, à sua 

disposição, até as formas de ação cultural por meio das quais manejam as massas 

populares, dando-lhes a impressão de que as ajudam. (FREIRE, 1987, p. 80) 

 A ação antidialógica expressa por meio da divisão das massas intensifica-se 

proporcionalmente ao enfraquecimento da classe oprimida; por isso, a unificação das massas 

constitui grave ameaça à hegemonia dos opressores. 

 Em relação à manipulação, a terceira característica da ação antidialógica, Freire (1987) 

afirma se tratar de um importante instrumento de conquista das classes opressoras sobre os 

oprimidos. Trata-se de um meio muito sutil de dominação, por meio do qual as massas 

populares são conformadas aos objetivos da classe opressora. Esse artifício se presta ainda a 

uma inautêntica forma de organização das elites, como forma de impedir a organização das 

massas populares emersas e emergindo, esta sim, uma organização autêntica.  

 O autor chama a atenção para o fato de que as massas populares que se encontram em 

processo de emersão veem-se diante de duas possibilidades: ou se deixam manipular pelas 

elites, perpetuando assim a hegemonia destas, ou se organizam para a conquista da libertação. 

Entretanto, extratos das massas populares, especialmente aqueles presentes nos centros 

industrializados, e carentes de uma consciência revolucionária, acabam por se sentirem como 

privilegiados, cedendo assim aos apelos da manipulação opressora.  

 Como forma de combate a essa situação, Freire (1987) argumenta em favor do 

pensamento crítico, capaz de problematizar não só a realidade nacional, mas também a 

própria manipulação: “chame-se a este pensar certo de “consciência revolucionária” ou de 

“consciência de classe”, é indispensável à revolução, que não se faz sem ele (FREIRE, 1987, 

p. 84). 

 A quarta característica da ação antidialógica é a invasão cultural. Segundo Freire 

(1987), esse conceito nada mais é do que a entrada de invasores no contexto cultural dos 

invadidos, com a consequente imposição de sua visão do mundo. É um fenômeno de caráter 

alienante e ideológico, que pode ocorrer entre diferentes nações ou entre diferentes classes 

sociais numa mesma sociedade. Sobre isso, esse autor afirma: 

[...] na invasão cultural, como de resto em todas as modalidades da ação 

antidialógica, os invasores são os autores e os atores do processo, seu sujeito; os 

invadidos, seus objetos. Os invasores modelam; os invadidos são modelados. Os 

invasores optam; os invadidos seguem sua opção. Pelo menos é esta a expectativa 

daqueles. Os invasores atuam; os invadidos têm a ilusão de que atuam, na atuação 

dos invasores. (FREIRE, 1987, p. 86) 

 Outro tópico importante mencionado por esse autor diz respeito ao convencimento dos 

invadidos de que eles são inferiores aos invasores. A contrapartida desse sentimento é o fato 
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de que, ao se sentirem inferiorizados, os invadidos automaticamente concebem os invasores 

como superiores, de modo que “quanto mais se acentua a invasão, alienando o ser da cultura e 

o ser dos invadidos, mais estes quererão parecer com aqueles, andar como aqueles, vestir à 

sua maneira, falar a seu modo” (FREIRE, 1987, p. 87). 

 Como forma de rompimento com essa realidade, Freire (1987) defende a revolução 

cultural20. Esta constitui um passo posterior, uma continuação necessária à ação cultural 

dialógica, iniciada antes da chegada ao poder. É, ainda, um convite àqueles que queiram 

participar da reconstrução da sociedade.  

 A compreensão do significado da ação antidialógica e a consciência de seu efeito 

opressor sobre as massas populares são de fundamental importância para o professor, 

‘ferramenta’ importante no processo de desvelamento da ideologia dominante.  

1.6.2.2 Ação dialógica 

 Como forma de superação da ação antidialógica, Freire (1987) propõe a ação 

dialógica, que possui também quatro características: a co-laboração, a união, a organização e 

a síntese cultural, apresentadas a seguir.  

 O referido autor argumenta que, ao contrário da ação antidialógica, na qual o opressor 

conquista e subjuga o oprimido, na ação dialógica existe o encontro dos sujeitos para a 

construção de um mundo melhor. Aqueles sujeitos que se alienam, no ambiente opressor, são 

capazes, no mundo modificado, de transformá-lo para a liberdade humana, em regime de ‘co-

laboração’. A co-laboração, por sua vez, encontra no diálogo21 (que “não impõe, não maneja, 

não domestica, não sloganiza”) o seu principal fundamento (FREIRE, 1987, p. 97).  Na ação 

dialógica não se fala em conquista, mas sim em adesão. Afinal, “adesão conquistada não é 

adesão, porque é “aderência” do conquistado ao conquistador através da prescrição das 

opções deste àquele (FREIRE, 1987, p. 97). O que existe nesse contexto dialógico é uma 

coincidência livre de opções. A mitificação do mundo, condição sine qua non para a 

dominação na ação antidialógica, cede lugar aqui para o ‘desvelamento do mundo’. Nesse 

sentido, desvelar o mundo é desmistificá-lo, é trazer à tona o que antes estava encoberto.  

                                                           
20Segundo Freire (1987, p. 90), a revolução cultural “é o máximo de esforço de conscientização possível que 

deve desenvolver o poder revolucionário, com o qual atinja a todos, não importa qual seja a sua tarefa a 

cumprir”. 
21 Freire (1983, p. 107) argumenta que o diálogo “nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da 

confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois pólos do diálogo se ligam assim, com amor, com 

esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia 

entre ambos. Só aí há comunicação”.  
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 Enquanto na ação antidialógica, a divisão era arma fundamental para a dominação, 

Freire (1987) apregoa que, na ação dialógica, a ‘união’ dos oprimidos entre si e com a 

liberdade é de fundamental importância; enquanto a ação antidialógica torna o ser humano 

ambíguo, instável, fazendo com que parte de seu eu se encontre aderido à realidade 

mitificada, a ação dialógica permite seu encontro consigo mesmo, sua individualização 

verdadeira. Tal intento é conseguido via ação cultural 22 , através da qual os oprimidos 

“conheçam o porque e o como de sua ‘aderência’ à realidade, que lhes dá um conhecimento 

falso de si mesmos e dela. É necessário desideologizar” (FREIRE, 1987, p. 100). 

 Na teoria freireana ora analisada, a organização das massas populares (característica 

da ação dialógica) se opõe à manipulação delas (característica da ação antidialógica). O 

desejo de organização23, que se traduz na busca da unidade das massas populares por parte de 

sua liderança, deve conduzir ao testemunho de que o esforço da libertação é uma tarefa 

comum não apenas à esta, mas também àquelas. Por isso, Freire (1987) afirma que o 

testemunho em si é um constituinte da ação revolucionária e deve ser crítico, ousado, 

coerente, verdadeiro, e eu acrescentaria aí solidário, haja vista que nenhuma liderança pode 

dizer sua palavra sozinha, mas com o povo. Afinal, “a liderança que assim não proceda, que 

insista em impor sua palavra de ordem, não organiza, manipula o povo. Não liberta, nem se 

liberta, oprime” (FREIRE, 1987, p. 103). 

 Finalmente, a síntese cultural (ação dialógica) opõe-se à invasão cultural (ação 

antidialógica). A diferença fundamental entre esses dois conceitos é que, enquanto neste os 

atores chegam com o deliberado propósito de impor seus valores, subjugando 

ideologicamente o povo invadido, naquele os sujeitos chegam sem interesses escusos, chegam 

com o simples propósito de conhecer o povo, sem o intuito de ‘ensinar’, ‘transmitir’ ou 

‘entregar’ nada ao povo. A síntese cultural pressupõe a revolução cultural. Esta, por sua vez, 

exige a investigação dos ‘temas geradores’, ação necessária para que se capte os temas 

básicos com os quais será construída a organização do conteúdo programático necessário à 

ação; “ação como síntese cultural” (FREIRE, 1987, p. 105). Esse autor argumenta que a 

‘investigação temática’ e a ‘ação como síntese cultural’ não podem ser consideradas como 

momentos distintos no processo da revolução cultural; devem, ao contrário, coexistir, de 

                                                           
22Segundo Freire (1987, p. 104), “a ação cultural é sempre uma forma sistematizada e deliberada de ação que 

incide sobre a estrutura social, ora no sentido de mantê-la como está ou mais ou menos como está, ora no de 

transformá-la. 
23Há que se tomar cuidado para não confundir ‘organização’ com ‘condução’ das massas populares. Sobre isso, 

Freire (1987, p. 103) adverte: é verdade que, sem liderança, sem disciplina, sem ordem, sem decisão, sem 

objetivos, sem tarefas a cumprir e contas a prestar, não há organização e, sem esta, se dilui a ação revolucionária. 

Nada disso, contudo, justifica o manejo das massas populares, a sua “coisificação”. 
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modo que “em lugar de esquemas prescritos, liderança e povo, identificados, criam juntos as 

pautas para sua ação” (FREIRE, 1987, p. 106). 

 A ação dialógica proposta por Freire (1987) é de importância fundamental para a 

compreensão, por parte do professor, dos fundamentos que sustentam uma pedagogia que se 

pretenda crítica.  

1.6.3 bell hooks 

 Professora, escritora, feminista e ativista social, bell hooks nasceu em setembro de 

1952, no estado americano do Kentucky. Como negra e oriunda de família humilde, 

vivenciou, na segunda metade do século passado, toda a luta dos negros contra o preconceito 

racial e pela igualdade de direitos, numa sociedade capitalista extremamente individualista e 

competitiva. Desde criança, sua única certeza era a de que se tornaria escritora. Entretanto, 

segundo ela, as garotas negras oriundas da classe trabalhadora poderiam escolher apenas entre 

três opções de carreira: ou se casavam e se tornavam donas de casa; ou trabalhavam como 

empregadas domésticas; ou se tornavam professoras. Sendo assim, tornou-se professora e 

escritora.  

 Iniciou sua educação formal em escolas públicas destinadas a negros, fato comum à 

época. Desde cedo, suas professoras (todas negras) da Booker T. Washington preparam-na (e 

a seus colegas) para que adquirisse(m) as ferramentas necessárias para que pudesse(m) 

reivindicar, na sociedade patriarcal e racista, o respeito e a igualdade de direitos. Sobre isso, 

ela afirmou: “aprendemos cedo que a nossa devoção à aprendizagem [...] era um ato contra-

hegemônico, um caminho fundamental para resistir a todas as estratégias da colonização 

branca e racista” (hooks, 1994, p. 2)24. Nessa escola, viveria uma experiência dúbia, marcada 

pelo prazer e pelo perigo: prazer em aprender coisas novas e perigo porque essa aprendizagem 

colocava em cheque os valores patriarcais aprendidos em casa. Afinal, “a casa era o lugar em 

que deveria se conformar com a imagem que os outros fariam do que ela era e deveria ser. A 

escola era o lugar onde poderia se esquecer de quem era e, por meio das ideias, reinventar a si 

mesma” (hooks, 1994, p. 3)25.   

 Entretanto, quando entrou em uma escola integrada, cuja maioria dos alunos era 

branca, passou a vivenciar uma experiência completamente diferente, em que a alegria e o 

                                                           
24 We learned early that our devotion to learning […] was a counter hegemonic act, a fundamental way to resist 

every strategy of white racist colonization.  
25Home was the place where I was forced to conform to someone else’s image of who and what I should be. 

School was the place where I could forget that self, and, through ideas, reinvent myself.  



41 
 

prazer dariam lugar à decepção e ao tédio. O conhecimento, afirmou ela, transformou-se em 

simples transmissão de informação, nada que lembrasse o ensino contextualizado e engajado 

que aprendera na escola anterior; o zelo pela aprendizagem autônoma fora substituído pela 

exigência da obediência, de modo que a vontade de aprender era comumente confundida com 

ameaça à autoridade do professor; de uma educação como prática de liberdade estimulada na 

escola anterior, ela estava agora exposta a uma educação bancária, caracterizada pelo excesso 

de informação e que reforçava ainda estereótipos racistas. Dessa experiência, ela afirma ter 

sentido na pele a diferença entre uma educação como prática de liberdade e uma educação que 

legitima a dominação dos brancos sobre os negros.  

 Ao ingressar na faculdade de Stanford, não foi diferente. Na academia, formada por 

uma maioria branca, ela ficou estarrecida ao encontrar professores desanimados em relação ao 

ato de ensinar, aos quais faltavam habilidades básicas de comunicação, que não raras vezes 

utilizavam a sala de aula como espaço para exercer seu poder de controle e dominação sobre 

os alunos. Isso reforçou a lição aprendida anteriormente, ou seja, os alunos estavam ali para 

aprimorarem a obediência e a servidão. Ali ela aprendeu muito sobre o tipo de professora que 

ela não queria ser. Sobre a pós-graduação, a autora desabafa:  

Na pós-graduação a sala de aula tornou-se um lugar que eu odiei, ainda que fosse 

um lugar onde eu esforcei-me para reclamar e mantive o direito de ser uma 

intelectual independente. A universidade e a sala de aula ficaram parecidas com uma 

prisão, muito mais um lugar de punição e confinamento do que um lugar de 

promessas e possibilidades.26 (hooks, 1994, p. 4) 

 O breve histórico da vida acadêmica de hooks é importante para que possamos 

vislumbrar a coerência e o profundo senso de verdade presente em seus escritos, já que, na 

condição de mulher e negra, que viveu na sociedade americana patriarcal e racista do século 

XX, como ninguém ela tem conhecimento de causa acerca daquilo que defende. Seguem 

alguns dos pressupostos que norteiam sua proposta de um ensino crítico e como prática de 

liberdade.  

 hooks (2010) argumenta que a predisposição ao  pensamento crítico é característica 

natural das crianças, tanto assim que  “às vezes, elas são tão ansiosas pelo conhecimento que 

se tornam implacáveis interrogadores - exigindo saber quem, o quê, quando, onde e  o porquê 

da vida” (hooks, 2010, p. 8)27. Dessa forma, ao procurar por respostas, elas aprendem a pensar 

                                                           
26In graduate school the classroom became a place I hated, yet a place where I struggled to claim and maintain 

the right to be an independent thinker. The university and the classroom began to feel more like a prison, a place 

of punishment and confinement rather than a place of promise and possibility.    
27 Sometimes they are so eager for knowledge that they become relentless interrogators – demanding to know the 

Who, what, when, where, and why of life. 
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instintivamente. Entretanto, essa habilidade natural, via de regra, é rapidamente sufocada 

quando elas entram na escola, na medida em que, ali, são educadas apenas para a obediência e 

a conformidade; são levadas a acreditar que pensar é algo perigoso. Assim, quando ingressam 

na universidade, muitos jovens trazem consigo, como legado de sua experiência escolar, o 

medo de pensar, a crença de que apenas consumir informações e regurgitá-las em momentos 

apropriados é o suficiente na vida acadêmica28.  

 A referida autora argumenta ainda que, nos Estados Unidos, os ensinos básico e 

superior têm sido moldados pelas políticas patriarcais e imperialistas da supremacia branca 

capitalista29, que afetam não só o tipo de conhecimento ensinado, mas também a forma como 

este é ensinado. Nesse tipo de ensino, o que prevalece é a manutenção do status quo da elite 

dominante, por meio da disseminação de uma visão parcial (e na maioria das vezes 

preconceituosa) em relação a temas como: machismo, racismo, homossexualidade, 

constituindo assim um sistema de dominação e perpetuação que, não raras vezes, são 

validados pelos educadores, os quais, acriticamente, “ensinam como foram ensinados” 

(hooks, 1994, p. 29). 

 Uma perspectiva engajada exige do professor uma interação mais efetiva com os/as 

discentes, de modo que possa descobrir o que eles e elas sabem e o que necessitam saber: “a 

Pedagogia engajada estabelece uma relação mútua entre professor e alunos/as, que nutrem o 

crescimento de ambas as partes, criando uma atmosfera de verdade e compromisso que está 

sempre presente quando a aprendizagem genuína acontece” (hooks, 2010, p. 22).  

 Na Pedagogia engajada, a sala de aula torna-se um lugar em que os alunos se 

conscientizam da importância de sua contribuição individual para o processo de ensino 

aprendizagem; em que cada um aprende o valor da fala e do diálogo e sabe que pode 

colaborar com o grupo quando tiver algo significativo a dizer. Mas além da capacidade de 

expressão oral, outras são valorizadas, tais como: saber ouvir a voz do outro, saber se 

expressar por escrito e saber se portar em uma comunidade de aprendizagem. Dito de outra 

forma, a sala de aula transforma-se em um lugar em que os alunos podem “nomear seus 

medos, dar voz à sua resistência a pensar [criticamente], falar de forma ousada, e podem ainda 

                                                           
28Embora hooks tenha desenvolvido seus estudos tomando por base estudantes americanos de nível superior, que 

é o nível de ensino em que atua, não vemos problema algum em adaptar suas ideias para o ensino de alunos 

brasileiros dos níveis fundamental e médio. 
29Expressão original: imperialist capitalist white-supremacist patriarchal politics. 
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celebrar inteiramente os momentos em que [...] a aprendizagem coletiva acontece” (hooks, p. 

2010, p. 21)30.  

1.6.4 Pedagogia crítica e ensino de Línguas Estrangeiras 

 Apple (2011, p. 6) chama a atenção para o fato de que uma língua pode ser usada para 

vários fins, tais como: “descrever, iluminar, controlar, legitimar, mobilizar e muitas outras 

coisas31”. Pennycook, (1994), por sua vez, realçando as relações de poder existentes no ensino 

de Línguas Estrangeiras, afirma que, enquanto o ensino “continuar a trivializar-se, recusando-

se a explorar aspectos políticos e culturais da aprendizagem de língua, ele estará mais 

vinculado à acomodação do que a qualquer noção de acesso ao poder” (PENNYCOOK, 1994, 

p. 27).  

 Sendo assim, verifica-se que uma língua franca32 como o Inglês pode servir como 

veículo ideológico dos países hegemônicos em relação aos demais. Por outro lado, tenho 

ciência de que os avanços tecnológicos têm propiciado que pessoas de diferentes países se 

comuniquem e estabeleçam relações de toda ordem, na medida em que “os destinos dos povos 

que habitam o planeta encontram-se cada vez mais interligados e imbricados uns nos outros” 

(RAJAGOPALAN, 2008, p. 57).  

 Nesse sentido, a Pedagogia Crítica deve ser entendida também como uma pedagogia 

da diferença e uma pedagogia da fronteira, na medida em que rompe com o etnocentrismo e 

cruza as fronteiras do discurso colonialista, abrindo espaço assim para os Estudos Culturais 

numa ótica intercultural crítica33(HAMILTON, 2013). Assim, negar aos alunos das classes 

populares o acesso a uma língua internacional é negar-lhes o acesso a uma importante 

ferramenta não só de comunicação, mas também de acesso a bens culturais universais e que 

são disseminados também nessa língua. Entretanto, esse ensino não poderá se dar numa esfera 

simplesmente comunicativa; há que se pensar em um ensino de língua capaz de promover 

                                                           
30 They can name their fears, voice, their resistance to thinking, speak out, and they can also fully celebrate the 

moments where everything clicks and collective leaning is taking place.  
31 “to describe, illuminate, control, legitimate, mobilize, and many other things”. 
32O inglês como língua franca deve ser entendido como “o idioma de contato e comunicação entre grupos ou 

membros de grupos linguisticamente distintos em relações de comércio internacional e outras interações [...], 

língua franca, mas não neutra, desnudada de suas cargas política, ideológica e cultural”. (SIQUEIRA, 2010, p. 

25). 
33 De acordo com Hamilton (2013, p. 36), “partir de uma abordagem intercultural no ensino de línguas é uma 

maneira de ensinar de forma critica, pois possibilita o diálogo entre culturas e diferentes visões de mundo. Em 

nossa opinião, envolve também a capacidade de manter os próprios valores culturais e, portanto, a identidade 

cultural perante outras culturas”.  
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discursos contra-hegemônicos, em consonância com os argumentos de, Pagliarini Cox e 

Assis-Peterson (2001): 

Quem ensina inglês não pode: deixar de se colocar criticamente em relação ao 

discurso dominante que representa a internacionalização do inglês como um bem, 

um passaporte para o primeiro mundo; não pode deixar de considerar as relações de 

seu trabalho com a expansão da língua, avaliando criticamente as implicações de sua 

prática na produção e reprodução das desigualdades sociais; não pode deixar de se 

perguntar se está colaborando para perpetuar a dominação de uns sobre os outros. 

(PAGLIARINI COX E ASSIS-PETERSON (2001, P. 20-21 ). 

 Discutindo o ensino de Inglês como LE no contexto da Globalização, Pennycook 

(1994), citando Giroux (1991), aponta nove características da Pedagogia Crítica que dizem 

respeito não só ao professor de Inglês, como também a uma nova concepção de educação e de 

escola. Nesse sentido, a Pedagogia crítica deve: 1. Oferecer diversas possibilidades de 

produção de conhecimento e de sujeitos políticos; 2. Conferir à ética um papel centralizador 

no processo educativo; 3. Compreender as diferenças tanto em termos de formação de 

identidades quanto pela forma como estas são mantidas em grupos heterogêneos. 4. Conceber 

a escola como um local de compreensão acerca das diferentes culturas, de questionamentos, 

da formação de conhecimento e de reivindicações verdadeiras. 5. Oportunizar a crítica e 

viabilizar a criação de novas formas de conhecimento; 6. Rejeitar a objetividade em prol de 

um conhecimento mais parcial e particularizado; 7. Incluir não somente a linguagem crítica, 

mas também uma visão ampla e salutar pela qual valha a pena abrir caminho; 8. Contar com 

professores que acreditam no significado de um trabalho que vise a transformação social; e 9. 

Reconhecer a necessidade de a escola encontrar meios para que o aluno possa ter voz. 

 Os estudos que tomam como referencial teórico a Pedagogia Crítica ligada ao ensino 

de LE realizados em contexto brasileiro são ainda incipientes, ao contrário do que ocorre no 

exterior, em que eles encontram-se em fase mais avançada. Sendo assim, segue uma revisão 

de literatura sobre um estudo feito no Brasil.  

 Urzêda (2012), em estudo colaborativo, investigou as percepções de dois professores e 

três professoras-estagiárias de inglês sobre o ensino crítico de línguas estrangeiras, em um 

centro de línguas da Universidade Federal de Goiás. Os objetivos foram: analisar as 

percepções deles acerca do ensino crítico de línguas estrangeiras; analisar as percepções dos 

participantes sobre suas aulas e atividades críticas; analisar as consequências da experiência 

com esse tema para os participantes. Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados 

questionários, sessões reflexivas e três trabalhos de conclusão de curso. Como referencial 

teórico, foram utilizadas a pedagogia crítica, as teorias críticas e pós-críticas do currículo, as 
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pedagogias da diferença, a linguística aplicada crítica, as teorias transgressivas em educação e 

em linguística aplicada, além da formação crítica de professores/as.   

 Os resultados apontam que os professores apresentaram diferentes percepções acerca 

do ensino crítico, traduzidas em diferentes abordagens, tais como: complexa (exploração de 

questões para além daquelas do livro didático); comunicativa (adoção de atividades que 

privilegiavam a discussão de temas atuais); dialógica (ênfase no diálogo e compartilhamento 

da autoridade); performativa (língua/ linguagem como ação); e transgressiva (questionamento, 

resistência e rompimento com padrões ditados pelas regras sociais). Em relação aos objetivos 

das atividades críticas, estes deveriam: estimular reflexões que pudessem contribuir para a 

desarticulação de hegemonias; e promover o diálogo democrático em sala de aula. Além 

disso, o ensino crítico de LE constitui-se como alternativa e entrave para o ensino de LE: 

alternativa, por abrir espaço para o compartilhamento de vozes em sala de aula; entrave, pelo 

uso excessivo da língua materna durante as aulas em turmas iniciantes; além disso, o autor 

verificou a exigência de grande conhecimento teórico por parte do professor para trabalhar 

sob a perspectiva crítica. Com base nesses itens, Urzêda (2012) aponta desdobramentos que 

dizem respeito à formação de professores de LE; às teorias e práticas que orientam as aulas 

de estágio nos cursos de formação de professores/as de LE; e, como consequência desses dois 

desdobramentos, um terceiro, que diz respeito ao enfoque de questões de engajamento ético e 

político dos/as futuros/as professores/as. 

 A Pedagogia Crítica aplicada ao ensino de Inglês como LE deve se pautar no princípio 

de que o ensino desta deve ser um ato ético, político, libertário. Além disso, esta deve ser 

encarada como importante ferramenta de transformação da sociedade contemporânea numa 

sociedade mais humana e ética, sem tantos preconceitos. 
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA DA PESQUISA 

  Este capítulo tem por objetivo apresentar os pressupostos metodológicos adotados 

nesta pesquisa e está subdividido em quatro seções, além da introdução e da conclusão. Na 

primeira seção, apresento a natureza da pesquisa. Na segunda, descrevo os contextos em que 

ela se deu, assim como as participantes envolvidas. Na terceira seção, faço a descrição dos 

instrumentos de coleta dos dados. Finalmente, na quarta e última seção, discuto os 

procedimentos adotados para a análise dos dados. 

 As discussões a respeito das orientações teórico-metodológicas que governam os 

estudos avaliativos não são novas, mas vem ocorrendo desde a década de 50. Marques (1997) 

cita Florestan Fernandes como aquele que intentou estabelecer os pontos de convergência e de 

divergência dos aspectos ‘qualitativos’ e ‘quantitativos’ de pesquisa. Sobre esse assunto, 

Marques (1997) também se mostra preocupado com os termos quantitativo e qualitativo nas 

pesquisas educacionais, tendo em vista que “sua importância nem sempre é clara e seu 

significado muitas vezes é carregado de valoração diferenciada, de tal modo que o primeiro 

sempre é considerado positivista/ funcionalista, enquanto o segundo, como crítico dialético.” 

(MARQUES, 1997, p. 19-20). O primeiro aspecto teria, segundo o autor, um caráter 

conservador, contrário a mudanças, enquanto o segundo seria comprometido com elas. 

 Scaramucci (1995) chama a atenção para o fato de que a oposição qualitativo x 

quantitativo e a opção por um aspecto em detrimento do outro, pode dificultar a elucidação de 

variáveis importantes na pesquisa. Afinal, a pesquisa qualitativa pode envolver técnicas 

quantitativas e vice e versa, na medida em que o conhecimento quantitativo está presente em 

avaliações qualitativas, da mesma maneira que o conhecimento qualitativo está presente em 

avaliações quantitativas.  

 Lüdke e André (1986, p. 3) afirmam que, 

[...] como atividade humana e social, a pesquisa traz consigo, inevitavelmente, a 

carga de valores, preferências, interesses e princípios que orientam o pesquisador. 

Assim, a sua visão do mundo, os pontos de partida, os fundamentos para a 

compreensão e explicação desse mundo irão influenciar a maneira como ele propõe 

suas pesquisas ou, em outras palavras, os pressupostos que orientam seu pensamento 

vão também nortear sua abordagem de pesquisa.  
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Partindo dessa premissa é que considero esta pesquisa como pertencente ao paradigma 

qualitativo-interpretativista, cuja modalidade é o estudo de caso (STAKE, 2000), na medida 

em que esta constitui, de acordo com Watson-Gegeo (1988, p. 38), 

Uma descrição e um relato interpretativo-explicativo do que as pessoas fazem em 

um contexto (como a sala de aula, vizinhança ou comunidade), o resultado de suas 

interações, e a maneira como entendem o que estão fazendo (o significado que as 

interações têm para elas).  

 A justificativa para a escolha de tal abordagem pode ser sintetizada no fato de a 

pesquisa qualitativa: pressupor o contato direto e entre o pesquisador e o contexto 

investigado, o que, de certa forma, parece-me, ao mesmo tempo, desafiador e estimulante; não 

desprezar nenhum dado da realidade; preocupar-se em verificar como um determinado 

problema se manifesta nas interações cotidianas: esse contato com a realidade que esse tipo de 

pesquisa proporciona é algo interessantíssimo, na medida em que me permite contrapor teoria 

e prática; buscar perceber o ponto de vista dos participantes. Em suma, esse tipo de pesquisa 

“envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a 

perspectiva dos participantes.” (BOGDAN E BIKLEN, 1994). 

 Triviños (1987) define estudo de caso como uma “categoria de pesquisa cujo objeto é 

uma unidade que se analisa profundamente”. Johnson (1992), por sua vez, argumenta que o 

estudo de caso é definido em termos de uma unidade de análise, que pode ser um professor, 

uma sala de aula, uma escola, uma instituição ou até mesmo uma comunidade. Além disso, 

essa autora argumenta ainda que esse tipo de estudo pode ser considerado também como 

sendo: naturalista, uma vez que a coleta de dados ocorre no ambiente natural em que o 

fenômeno ocorre; descritivo e interpretativo: descritivo na medida em que descreve um 

fenômeno, e interpretativo porque permite a interpretação do contexto ou da cultura 

estudados; longitudinal, embora algumas pesquisas possam ser de curta duração. Lüdke e 

André (1986) destacam outras características desse tipo de estudo, a saber: o desenvolvimento 

do estudo de caso permite a detecção de novos aspectos que não estavam presentes no início 

das pesquisas; o contexto é de fundamental importância para uma “apreensão mais completa 

do objeto” (p. 18); e o pesquisador objetiva trazer à tona as diferentes dimensões que 

caracterizam o problema investigado.  

 Lüdke e André (1986) sugerem o desenvolvimento do estudo de caso em três etapas 

ou fases, a saber: a fase exploratória, caracterizada por um plano inicial, surgido a partir da 

leitura da bibliografia da área ou questionamentos iniciais do pesquisador, os quais poderão se 



48 
 

mostrar válidos ou não no decorrer da pesquisa; a fase de delimitação do estudo: o 

pesquisador já consegue delinear um pouco melhor o problema a ser estudado e, por isso, é 

capaz de determinar o recorte de sua pesquisa, uma vez que não é possível investigar todos os 

ângulos de uma mesma situação; e análise e interpretação dos dados e produção do relatório.  

2.1 AS PARTICIPANTES E OS CONTEXTOS DA PESQUISA 

2.1.1 As participantes da pesquisa 

 As participantes desta pesquisa são quatro professoras de LI do ensino fundamental 2, 

da rede municipal de Jataí, Goiás, participantes de um curso de formação continuada, o 

Teaching Up. 

 A primeira participante, Júlia34, tem entre vinte e cinco e trinta anos e possui dez anos 

de experiência como professora de inglês. É graduada em Letras Inglês desde 2007. Leciona 

em uma escola da rede municipal, onde trabalha com alunos de ensino fundamental 2, e em 

uma outra, particular, onde leciona para crianças. Para ela, aprender inglês é “conhecer um 

novo mundo, é se divertir” (Julia, questionário aberto35), enquanto ensinar essa língua é “viver 

uma experiência nova a cada dia”. Em relação a ensinar inglês numa perspectiva crítica, ela 

acredita que essa experiência é como “olhar além da gramática e dos conteúdos 

programáticos, percebendo a cultura e o cotidiano das pessoas que vivem em países falantes 

de LI”. Mesmo se mostrando insatisfeita com a qualidade do ensino de LI ministrado no país, 

Júlia não se esquece dos momentos de recompensa, como se pode observar a seguir: “é muito 

gratificante quando eu vejo os alunos se interessarem por alguma palavra, ou procurarem 

saber a pronúncia de alguma pergunta que eles querem fazer” (Júlia, Narrativa). Ela 

demonstra acreditar, ainda, que a responsabilidade pela aprendizagem de LI não é apenas do 

professor, ou do aluno, mas de ambos.  

 A segunda participante, Mary, tem entre trinta e trinta e cinco anos. É graduada em 

Letras Inglês e possui especialização latu sensu em Língua Inglesa. Leciona há seis anos e 

meio, sendo os últimos quatro anos dedicados a duas escolas municipais, onde ensina inglês a 

jovens do ensino fundamental 2. De acordo com ela, ensinar inglês numa perspectiva crítica é 

“levantar discussão, é problematizar, é refletir juntamente com os alunos sobre questões 

complexas”. Para essa participante, o ensino de LI numa perspectiva crítica constitui-se em 

                                                           
34 A fim de garantir a privacidade das professoras participantes, os nomes aqui citados são fictícios e escolhidos 

por elas. 
35 Nesta seção, todos os excertos não identificados foram retirados do questionário aberto.   
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importante ferramenta para atrair a atenção do aluno para essa disciplina; possibilita ao 

professor a exploração de temas que estimulam a criticidade dos alunos e fomentam o debate; 

é possível de ser implementado nas escolas em que atua. 

 A terceira participante, Fê, tem mais de quarenta anos e é natural da cidade em que se 

realizou esta pesquisa. Graduou-se em Letras-Português no ano de 1999, e concluiu sua 

especialização lato sensu em Orientação Educacional em 2003. Trabalha em duas escolas 

municipais e, assim como as demais participantes, também leciona para alunos do ensino 

fundamental 2. Essa participante considera a aprendizagem da LI importante como estímulo à 

aprendizagem de uma segunda língua, mas considera seu ensino como sendo difícil, dado o 

desinteresse de alguns alunos e a dificuldade de outros em relação à essa disciplina. 

 A quarta participante, Laura, tem entre 25 e 30 anos e é graduada em Letras 

(habilitação Português e Inglês) desde 2005. Concluiu sua especialização lato sensu em 

Literatura e Língua Portuguesa em 2008. Leciona há dez anos na rede municipal de educação. 

Atualmente, atua em três escolas, sendo uma delas conveniada. Ela fez cursos de inglês em 

duas escolas privadas da cidade em que se realizou a pesquisa, por um período de mais de 

quatro anos. Para ela, aprender inglês é “estar em contato com um idioma diferente, e, por ele, 

descobrir a cultura de diferentes povos”. Além disso, ensinar inglês, para essa participante, é 

sinônimo de gratificação e contentamento: “é gratificante ver o aluno aprender, compartilhar o 

conhecimento com eles (os alunos)”. Para ela, ensinar inglês numa perspectiva crítica 

significa propiciar ao aluno a oportunidade de “questionar os problemas que afligem a 

sociedade em geral”. 

Quadro 1: Dados das participantes 

 
Júlia Mary Fê Laura  

Formação Graduação em 

Letras- Inglês 

Graduação em 

Letras -Inglês; 

especialização em 

LI 

Graduação em 

Letras- 

Português 

Graduação em Letras 

(Português-Inglês); 

especialização em 

 Literatura e Língua 

Portuguesa 

tempo de 

docência 

10 anos 6,5 anos 16 anos 10 anos 

Idade Entre 25 e 30 

anos 

Entre 25 e 30 

anos 
Entre 40 e 45 

anos 

Entre 30 e 35 anos 

Nacionalidade Brasileira Brasileira Brasileira Brasileira 

 
Contexto Escola A Escola B Escola C Escola D 

 

  Fonte: questionário  
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 Quando iniciei a coleta de dados para esta pesquisa, as participantes frequentavam um 

curso de formação continuada intitulado Teaching Up, razão pela qual parte dos dados foi 

coletada ali. A outra parte foi coletada em suas respectivas escolas. Ambos os contextos de 

pesquisa são apresentados a seguir.  

2.1.2. Os contextos 

 Esta pesquisa teve como contextos o curso de formação continuada intitulado 

Teaching Up e quatro escolas da rede municipal de Jataí, uma cidade de porte médio do 

sudoeste goiano. O critério de escolha desse curso é que, em um de seus módulos, as 

participantes iriam estudar sobre a Pedagogia Crítica36, condição básica para que pudessem 

fazer parte desta pesquisa. Em relação às escolas, estas foram escolhidas tendo como princípio 

o fato de as referidas participantes trabalharem nesses locais.  

 O Teaching Up é um projeto de extensão desenvolvido pelo curso de Letras Inglês da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí, desde 2004; o objetivo é propiciar aos 

professores da rede pública a oportunidade singular de aperfeiçoamento profissional em 

serviço, por meio não só do aprimoramento da capacidade de uso oral e escrito da LI, como 

também pela reflexão crítica acerca de sua práxis, de acordo com as mais modernas 

tendências de ensino de LE. Dessa forma, são objetivos do projeto:  

Oferecer aos professores de inglês da rede pública de ensino de Jataí e região a 

oportunidade de ampliar seu domínio das habilidades básicas na língua inglesa 

(leitura, escrita, audição e fala); prover para os mesmos professores a oportunidade 

de reflexão e enriquecimento de sua prática de ensino; possibilitar o estabelecimento 

de relação entre o conhecimento no ambiente universitário e as reais condições do 

mercado de trabalho no ensino público (LAGO, 2014, p. 3). 

 As aulas ocorriam sempre às sextas-feiras, das 13 às 17 horas, no Núcleo de 

Tecnologia Educacional (NTE), órgão vinculado à Secretaria de Educação do Estado de Goiás 

(SEDUCE-GO). O curso foi ministrado por uma professora do Curso de Letras, que elaborou 

e executou os módulos do curso. Faziam parte do projeto, ainda, alunos da graduação e da 

pós-graduação da referida universidade, que auxiliavam na organização do curso e na 

preparação de materiais. Os outros contextos dessa pesquisa foram as escolas municipais nas 

quais as participantes trabalhavam.  

 A escola A, na qual Júlia trabalha, foi criada em novembro de 1992                                                                                                                                                                                            

e está localizada num bairro periférico da cidade em que se realizou esta pesquisa. Com um 

                                                           
36 Todas as professoras-participantes desta pesquisa também participaram de um módulo sobre Pedagogia Crítica 

em 2013.  
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total de 481 alunos37 distribuídos em vinte turmas, nos turnos matutino e vespertino, oferece 

duas turmas de Educação infantil (Jardim), dez turmas de ensino fundamental 1  (1º ao 5º 

Anos) e  oito turmas de ensino fundamental 2 (6º ao 9º anos), distribuídos conforme o quadro 

a seguir: 

Quadro 2: Número e distribuição de turmas da escola A 

  Turno   

Nível de ensino Série Matutino Vespertino Total de 

turmas  

 

Educação Infantil  Jardim  1 1 2 

Ensino Fundamental 1 1ºAno  1 1 2 

 2ºAno 1 1 2 

 3ºAno 1 1 2 

 4ºAno 1 1 2 

 5º Ano  1 1 2 

Ensino Fundamental 2 6ºAno  1 2 3 

 7ºAno  - 2 2 

 8ºAno  2 - 2 

 9ºAno  1 - 1 

Total de turmas  10 10 20 

                 Fonte: conversa informal com a coordenadora pedagógica.  

 As turmas descritas no quadro 2 tem uma média de 24,05 alunos e, além delas, a 

escola A conta ainda com duas salas do projeto Mais Educação38 (uma em cada turno) e uma 

sala multifuncional em cada turno, que atende a alunos especiais. Além disso, esta escola 

possui ainda uma biblioteca em fase de construção, secretaria, sala da direção, sala dos 

professores e coordenadores, sala de informática em funcionamento, banheiros, cozinha, 

                                                           
37Desse total, 120 alunos frequentam a escola em regime de educação integral. 

38Instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, O Programa Mais 

Educação foi criado pelo Ministério da Educação para ampliar a jornada escolar e organizar o currículo na 

perspectiva da Educação Integral. Podem fazer parte desse projeto escolas públicas municipais e estaduais, que, 

dentre outras, podem oferecer uma ou mais atividades dentre as elencadas a seguir: acompanhamento 

pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; 

promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza e educação 

econômica. Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16690&Itemid=1115 

 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16690&Itemid=1115


52 
 

almoxarifado e quadra de esporte. Ali trabalha um total de quarenta e três pessoas, sendo vinte 

e um professores, dezessete administrativos e cinco monitores.  

 A escola B, na qual trabalha Mary, por sua vez, foi criada em fevereiro de 1988, e se 

localiza em um bairro de classe média, embora sua clientela seja predominantemente das 

classes populares. Com um total de 589 alunos distribuídos em vinte turmas nos turnos 

matutino e vespertino, oferece duas turmas de Educação Infantil, quinze turmas de ensino 

fundamental 1  (1º ao 5º ano) e cinco turmas de ensino fundamental 2 (6º ao 9º ano), 

distribuídos conforme o quadro a seguir: 

Quadro 3: Número e distribuição de turmas da escola B 

  Turno   

Nível de ensino Série Matutino Vespertino Totalde 

turmas  

 

Educação Infantil  Jardim  - 2 2 

Ensino Fundamental 1 1ºAno  1 1 2 

 2ºAno 1 2 3 

 3ºAno 1 2 3 

 4ºAno 1 2 3 

 5º Ano  1 1 2 

Ensino Fundamental 2 6ºAno  2 - 2 

 7ºAno  1 - 1 

 8ºAno  1 - 1 

 9ºAno  1 - 1 

Total de turmas   10 10 20 

                    Fonte: conversa informal com a coordenadora pedagógica.   

 As turmas descritas no quadro três têm uma média de 29,04 alunos e, além delas, a 

escola B conta ainda com biblioteca em fase de construção, secretaria, sala da direção, sala 

dos professores e coordenadores, sala de informática em pleno funcionamento, banheiros, 

cozinha, almoxarifado e quadra de esportes coberta. Ali trabalha um total de 44 pessoas, 

sendo trinta professores e catorze administrativos, além de duas monitoras para as turmas 

iniciais.   

 Já a escola C, em que trabalha Fê, foi inaugurada em maio de 1996, e se localiza em 

um bairro afastado do centro da cidade, também na parte alta da cidade. Com um total de 412 

alunos distribuídos nos turnos matutino e vespertino, oferece oito turmas de ensino 
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fundamental 1  (1º ao 5º Ano) e  oito turmas de ensino fundamental 2 (6º ao 9º Anos), 

distribuídos conforme o quadro a seguir: 

Quadro 4: Número e distribuição de turmas da escola C 

  Turno   

Nível de ensino Série Matutino Vespertino Totalde 

turmas  

 

Ensino Fundamental 1 1ºAno  1 - 1 

2ºAno 1 - 1 

3ºAno 1 1 2 

4ºAno 1 1 2 

5º Ano  1 1 2 

Ensino Fundamental 2 6ºAno  3 - 3 

7ºAno  2 - 2 

8ºAno  2 - 2 

9ºAno  1 - 1 

Total de turmas  - 13 03 16 

                    Fonte: conversa informal com a coordenadora pedagógica.   

 As turmas do quadro 4 têm, em média, 25,75 alunos. Ali trabalham 48 funcionários, 

sendo trinta professores e dezoito funcionários administrativos. Essa escola, conta, ainda, com 

biblioteca e sala de informática amplas.  

 A escola D, na qual Laura trabalha, possui 240 alunos e apresenta algumas 

peculiaridades em relação às demais, dada a sua localização e ao seu duplo gerenciamento. 

Situada próxima à cidade em que se realizou a pesquisa, a instituição atende, além dos alunos 

do próprio povoado, aqueles provenientes do meio rural. Durante o turno matutino não há 

aulas. No vespertino, por sua vez, ocorrem as aulas da Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental 2. No noturno, sob tutela da rede estadual de educação, funcionam três turmas 

de ensino médio, distribuídos conforme o quadro a seguir:  
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Quadro 5: Número e distribuição das turmas da escola D 

  Turno   

Nível de ensino Série Matutino Vespertino Noturno Totalde 

turmas  

 

Educação Infantil  Jardim 

2 

- 1 - 1 

Ensino Fundamental 

1 

1ºAno  - 1 - 1 

2ºAno - 1 - 1 

3ºAno - 1 - 1 

4ºAno - 1 - 1 

5º Ano  - 2 - 2 

Ensino Fundamental 

2 

6ºAno  - 1 -- 1 

7ºAno  - 2 - 2 

8ºAno  - 1 - 1 

9ºAno  - 1 - 1 

Ensino Médio  1ºAno  - - 1 1 

 2ºAno - - 1 1 

3ºAno - - 1 1 

Total de turmas   12 3 15 

         Fonte: conversa informal com a coordenadora pedagógica.   

 As turmas do quadro 5 apresentam, em média, dezesseis alunos. Ali trabalham trinta 

funcionários, sendo vinte professores e dez funcionários administrativos, além de duas 

estagiárias que auxiliam nas turmas de educação infantil. A escola possui uma estrutura muito 

boa, sendo: salas de aula amplas, cozinha bem aparelhada, banheiros para alunos e para 

professores, sala para coordenação e para a direção, secretaria, além de uma sala de leitura 

muito bem decorada. Além disso, é rodeada por um jardim muito bem cuidado e possui 

quadra coberta, que, além de servir à prática de esportes, abriga os alunos durante o período 

de intervalo.   



55 
 

2.2 O PERCURSO DA PESQUISA  

 Enquanto desenvolvia o projeto desta pesquisa, fui convidado a tomar parte no projeto 

de extensão Teaching Up, cujo objetivo era oferecer um curso de formação continuada para 

professores de LI na cidade em que esta pesquisa se realizou. Minha tarefa, assim como a dos 

outros dois monitores, seria a de colaborar na logística do projeto, de modo que nada pudesse 

atrapalhar o andamento das aulas. Considerei que este curso seria uma oportunidade única 

para me encontrar com as possíveis participantes da minha pesquisa, para apresentar-lhes o 

referido projeto. Assim, conversei com a professora responsável sobre o projeto e sobre meu 

interesse em coletar parte dos dados nesse curso. Ela se mostrou bastante empolgada em 

colaborar, e acertamos então uma data para que eu pudesse apresentar o projeto e pesquisa às 

alunas do curso. No dia combinado (30 de maio de 2014), falei rapidamente sobre a 

importância da Pedagogia Crítica no ensino de LE, apresentei os objetivos da pesquisa e tirei 

dúvidas acerca do projeto. Em seguida, expliquei a todas o que era o termo de assentimento 

livre esclarecido para que as interessadas pudessem preencher. Deixei claro que, mesmo 

assinando o referido termo, qualquer uma delas poderia, em qualquer momento, desistir da 

participação na pesquisa se assim o desejasse, sem qualquer tipo de prejuízo para elas. As 

cinco professoras (de um total de oito) presentes naquele dia assinaram o referido termo39.  

2.2.1 Análise dos dados e descrição dos instrumentos de coleta de 

dados 

 Como instrumentos para a coleta de material documentário (ERICKSON, 1986), 

fizemos uso de questionário, narrativa, entrevista semiestruturada, observação direta com 

anotações de campo do observador e gravação de aulas em vídeo. 

 Esta pesquisa foi dividida em quatro fases. Na primeira delas, foram observadas as 

aulas referentes ao módulo ‘Critical Pedagogy” (Pedagogia Crítica), oferecido pela professora 

e idealizadora do projeto. Ao final desse módulo, as professoras participantes 

comprometeram-se a elaborar uma micro-aula de aproximadamente trinta minutos sobre o 

tema trabalhado, como uma das formas de avaliação dele. As micro-aulas foram apresentadas 

em duas sextas-feiras consecutivas (13 e 20 de junho de 2014). A segunda fase foi marcada 

pela observação de aulas nas respectivas escolas-campo, feita no segundos semestre de 2014 e 

                                                           
39 Uma das professoras não pôde continuar como participante desta pesquisa porque licenciou-se para fazer um 

curso de pós-graduação strictu-senso em uma universidade estadual de Mato-Grosso.  
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primeiro semestre de 2015. Tal procedimento serviu a dois propósitos, a saber: garantir às 

participantes a oportunidade de colocarem em prática a teoria aprendida nesse curso de 

formação continuada; permitir a mim, como pesquisador, perceber o comportamento das 

professoras participantes em ambos os contextos. Assim, de acordo com o combinado, as 

participantes aplicariam em sala de aula a mesma proposta apresentada no curso, o que foi 

feito. A fase três, por sua vez, constituiu da aplicação dos instrumentos de coleta de dados, a 

saber: o questionário, a narrativa e, por último, a entrevista. A quarta e última fase consistiu 

da análise dos dados e produção dos resultados.    

Quadro 6:  Fases da pesquisa 

Fase 1 

 

Observação de aulas no Teaching Up, gravação em vídeo das micro-aulas 

apresentadas pelas alunas e aplicação do questionário 

 

Fase 2 

 

Observação e gravação de aulas nas escolas-campo  

 

Fase 3 

 

elaboração da narrativa e  entrevista semiestruturada 

 

Fase 4 
Análise dos dados  

 

    Fonte: Projeto desta pesquisa 

 

2.2.1.1 Questionário 

 De acordo com Nunan (1992), o questionário é um dos instrumentos de coleta de 

dados mais utilizados por pesquisadores, tendo em vista que possibilita a apreensão de 

informações úteis e precisas sobre o que o respondente tem a dizer.  

 O questionário aplicado nesta pesquisa é constituído de seis seções (APÊNDICE1). A 

primeira delas era composta por questões abertas e pedia informações pessoais e profissionais 

de cada participante, tais como: idade, formação, escolas em que atuavam, tempo de 

magistério e se frequentavam ou não um curso livre de inglês. 

  A segunda seção apresentava questões fechadas (vinte assertivas), cujo grau de 

concordância ou não com elas seria verificado por meio da marcação em uma escala Likert, 
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que variava de 1 a 5. Nesta escala, 1 representava concordância plena com a assertiva, 2 

concordância, 3 indiferença, 4 discordância e 5 discordância plena. Tais assertivas diziam 

respeito, dentre outras coisas: ao papel do professor e do aluno frente ao ensino aprendizagem 

de LI (O professor, numa perspectiva crítica, é o único responsável pela aprendizagem do 

aluno; O aluno, numa perspectiva crítica, é o único responsável por sua própria 

aprendizagem); ao trabalho em grupo (É importante, numa perspectiva crítica, o aluno 

trabalhar em grupos); ao livro didático (O livro didático é indispensável para o ensino e a 

aprendizagem de inglês numa perspectiva crítica); à possibilidade do ensino crítico em 

contexto regular de ensino (Acho perfeitamente possível utilizar o ensino de língua inglesa 

sob um viés critico na(s) escola(s) em que atuo); ao posicionamento frente à qualidade do 

ensino de LI ministrado no país (O ensino de língua inglesa no país tem atendido aos 

objetivos a que se propõe); e ao posicionamento de cada participante como educador crítico 

(Considero-me um(a) educador(a) crítico(a), capaz de problematizar em sala de aula 

questões relacionadas a gênero, sexualidade, preconceitos, injustiças, dentre outras, de 

forma a preparar melhor o meu alunado para a vida em sociedade).  

 O quadro a seguir traz as respostas das participantes ao questionário fechado: 

                                                           
40 As letras F, J. L, M correspondem, respectivamente, a Fê, Júlia, Laura e Mary 

 

Quadro 7: respostas ao questionário fechado (escala likert)40 

 F J  M L 

1. A parte mais importante no ensino e na aprendizagem de língua inglesa numa 

perspectiva crítica é a gramática 
4 2 4 4 

2. O professor, numa perspectiva crítica, deve transmitir o conhecimento que tem 

aos aprendizes 
2 2 4 2 

3.O papel do professor, numa perspectiva crítica, é ensinar a língua para os 

alunos 
3 2 4 4 

4. O papel do professor, numa perspectiva crítica, é compartilhar conhecimentos 4 1 2 2 

5. O professor, numa perspectiva crítica, é o único responsável pela 

aprendizagem do aluno 
1 4 5 5 

6. O aluno, numa perspectiva crítica, é o único responsável por sua própria 

aprendizagem 
4 4 2 5 

7. O professor, numa perspectiva crítica, é mais responsável pela aprendizagem 

do aluno do que o próprio aluno 
4 4 5 4 

8. O aluno, numa perspectiva crítica, é mais responsável por sua aprendizagem 

do que o professor 
1 4 1 4 

9. O professor e o aluno têm o mesmo grau de responsabilidade na aprendizagem 

de LE 
4 1 1 3 

10. A aula de inglês, numa perspectiva crítica, fica mais interessante quando o 

professor traz para a sala de aula temas que estimulem a criticidade dos alunos e 

estimulam o debate 

1 3 1 1 

11. É importante, numa perspectiva crítica, o aluno trabalhar em grupos 1 2 1 3 

12. O livro didático é indispensável para o ensino/aprendizagem de inglês numa 

perspectiva crítica 
5 2 4 4 
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     Fonte: Questinário  

 A terceira seção, por sua vez, trazia as seguintes assertivas: 1. Aprender inglês é ...; 2. 

Ensinar inglês é...; 3. Ensinar inglês numa perspectiva crítica é...; e 4. A importância em 

aprender inglês é..... A intenção era que as participantes, ao completarem as sentenças acima, 

criassem metáforas capazes de expressar seu conceito sobre ensino e aprendizagem de LI.   

 A quarta seção trazia quatro questões relacionadas ao Teaching Up, descritas a seguir: 

O Teaching Up está contribuindo para o seu aprimoramento profissional? Em caso 

afirmativo, explique de que maneira isso ocorre; Cite os pontos positivos e negativos do 

TeachingUp. 

 A quinta seção, por sua vez, trazia questões abertas relacionadas às micro-aulas 

apresentadas ao final do módulo ‘Pedagogia Crítica e Ensino de LI’ durante o curso de 

formação continuada Teaching Up. Tais questões versavam sobre a maneira pela qual o tema 

da aula fora escolhido (1. Como se deu a escolha do tema para a aula ministrada? Comente); 

possíveis dificuldades quando da preparação da aula (2. Você encontrou alguma dificuldade 

na escolha do tema  ou na preparação da aula? Explique);  importância do ensino crítico de 

LI para os alunos (3. Na sua opinião, qual a importância do ensino crítico de Língua Inglesa 

para o alunado? Explique);  e contribuições da aula para o aprimoramento do senso crítico 

dos discentes (4. De que maneira sua aula contribui para o aprimoramento do senso crítico 

do aluno? Comente).   

 F J M L 

13. Na ausência do livro didático, outros recursos didáticos como apostilas, textos 

avulsos, etc, podem  facilitar  o e nsino/aprendizagem de língua inglesa numa  

perspectiva crítica.        

1 2 1 2 

14. Estou satisfeito(a) com o tipo de ensino de língua inglesa ministrado em 

escolas regulares no Brasil.  
4 5 3 4 

15. O ensino de língua inglesa no país tem atendido aos objetivos a que se 

propõe.  
4 5 5 3 

16. Minha prática docente tem se pautado pela preocupação em desenvolver o 

senso crítico do meu alunado 
4 2 2 2 

17. Sinto-me incomodado(a) com os problemas sociais presentes na sociedade 

contemporânea e acredito que o ensino de língua inglesa  pode contribuir para 

uma melhor compreensão dessa realidade 

1 3 2 2 

18. Considero-me um(a) educador(a) crítico(a), capaz de problematizar em sala 

de aula questões relacionadas a gênero, sexualidade, preconceitos, injustiças, 

dentre outras, de forma a preparar melhor o meu alunado para a vida em 

sociedade. 

2 2 2 2 

19. Acho perfeitamente possível utilizar o ensino de língua inglesa sob um viés 

critico na(s) escola(s) em que atuo 
2 3 2 2 

20. Minha experiência tem demonstrado que o ensino de língua inglesa sob uma 

perspectiva crítica pode ser uma ferramenta importante para atrair a atenção do 

aluno para essa disciplina 

2 2 2 1 
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 Finalmente, a seção VI pedia às participantes para expressarem suas expectativas e 

impressões acerca da(s) aula(s) ministrada(s)41 em suas respectivas escolas, a saber: 1) Qual 

sua expectativa para a aula? Comente.; 2) Suas expectativas com a aula foram cumpridas? 

Justifique; 3. Você encontrou alguma dificuldade no ministrar da aula? Explique; 4) Se 

tivesse a oportunidade de ministrar essa aula novamente, o que manteria no seu plano? O 

que faria diferente?; 5) De que maneira sua aula contribuiu para o aprimoramento do senso 

crítico do aluno? 

 O questionário apresenta vantagens e desvantagens. Sobre as vantagens desse 

instrumento, Barcelos (2001) argumenta que ele é útil para pesquisadores que apresentam 

recursos limitados, além de ser de fácil tabulação; como desvantagem do uso desse 

instrumento, Gimenez, 1994, apud Barcelos (2001) afirma que os participantes costumam 

responder aquilo que eles acham adequado, e não o que eles pensam e acreditam. Dito de 

outra forma, os participantes tendem a procurar agradar o pesquisador, dando a resposta que 

julgam ser as mais apropriadas para a situação.  

2.2.1.2 Narrativa 

 Para Telles (2002), uma das vantagens da narrativa ou relato é que ela permite ao/à 

pesquisador/a e ao/à participante o estabelecimento de uma parceria, na medida em que este/a 

deixa de ter um papel passivo e passa a se envolver na pesquisa, fazendo efetivamente parte 

dela. O/A pesquisador/a, por sua vez, de posse dos relatos, tem o dever de identificar o 

sentido que os eventos narrados apresentam para os/as informantes, uma vez que são frutos de 

suas histórias pessoais. 

 A proposta de narrativa (a que as participantes responderam tinha início com uma nota 

explicativa acerca da pesquisa e pedia que cada uma delas escrevesse sua história como 

professora de LI, desde o início da carreira até o presente momento (APÊNDICE 2). Para 

auxiliar, havia dez questões que serviriam como guia nessa tarefa, as quais poderiam ou não 

ser consideradas pelas participantes, e apresentadas a seguir: Como tem sido a sua experiência 

como professor(a) de inglês nas escolas em que atua? Destaque pontos positivos e negativos 

dessa experiência e o que aprendeu com eles; Relate (narre detalhadamente) momentos 

importantes de sua atuação como professor(a) de língua inglesa; Quais eram suas 

                                                           
41 As aulas ministradas na escola foram as mesmas que as participantes apresentaram no curso de formação 

continuada Teaching Up. O objetivo agora era perceber como as professoras e os alunos se comportavam em um 

ambiente real de ensino.  
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expectativas antes de iniciar seu trabalho como professor(a) de língua inglesa?  O que tem 

achado das aulas de inglês que vem ministrando na(s) escola(s) em que atua? Você mudou 

sua maneira de ensinar língua inglesa depois que tomou contato com as teorias acerca da 

Pedagogia Crítica?  Em caso afirmativo, como?;Quais são as habilidades que você acredita 

que poderia aprimorar em seu ensino como professor(a) de inglês?; Que aspectos você acha 

imprescindíveis para um(a) professor (a) de língua inglesa atuar com eficiência no ensino de 

língua inglesa sob uma perspectiva critica? Relate qualquer outro evento que você considere 

relevante como professor (a) de inglês; Que atributos deve ter um(a) bom (boa) professor(a) 

de língua inglesa? Como você avalia o ensino de língua inglesa que você teve no ensino 

médio e na licenciatura?  

2.2.1.3 Entrevista semiestruturada 

 Em pesquisas qualitativas podem ser usadas entrevistas estruturadas ou fechadas, 

semiestruturadas ou abertas. Optei, nesta pesquisa, por utilização da entrevista 

semiestruturada (APÊNDICE 3) na medida em que esta “oferece todas as perspectivas 

possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, 

enriquecendo a investigação” (TRIVIÑOS, 1987, p. 146). Esquemas menos estruturados 

também são defendidos por Ludke e André (1986) que os consideram como os mais 

adequados à pesquisa educacional, como se pode observar a seguir:  

Parece-nos claro que o tipo de entrevista mais adequado para o trabalho de pesquisa 

que se faz atualmente em educação aproxima-se mais dos esquemas mais livres, 

menos estruturados. As informações que se quer obter, e os informantes que se quer 

contratar, em geral professores, diretores orientadores, alunos e pais, são mais 

convenientemente abordáveis através de um instrumento mais flexível. (LÜDKE E 

ANDRÉ, 1986, p. 34) 

 As questões previamente formuladas para as entrevistas desta pesquisa foram as 

mesmas das seções IV, V e VI do questionário respondido, as quais versavam sobre o curso 

de formação continuada Teaching Up; o  ensino e aprendizagem de LI; e a  aula observada. 

Os objetivos, com essas questões, eram extrair das participantes informações extras, que não 

constassem do questionário; sanar dúvidas em relação ao que fora respondido no questionário 

ou a alguma passagem da narrativa que merecesse ser explicitada. Importante salientar que as 

entrevistas tiveram, em média, a duração de vinte minutos, e ocorreram em um clima de 

descontração e comprometimento por parte das participantes, em horário previamente 

combinado, nas respectivas escolas-campo.  
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 Lüdke e André (1986) e Triviños (1987) apontam inúmeras vantagens acerca da 

entrevista na pesquisa social. Assim, para este, a entrevista semiestruturada, dentre outras: 

valoriza a presença do investigador; permite ao informante alcançar a liberdade e 

espontaneidade necessárias; pode ter duração flexível, dependendo das circunstâncias e do 

teor do assunto estudado; exige um clima de simpatia, cumplicidade e lealdade entre 

pesquisador e participante; constitui um dos principais recursos para a coleta dos dados; 

aquelas, por sua vez, destacam as seguintes características desse instrumento: não estabelece 

relação hierárquica entre entrevistador e entrevistado, como ocorre com outros tipos de 

instrumento, garantindo assim uma relação de influência múltipla entre os envolvidos; 

possibilita a abordagem de assuntos complexos de forma mais profícua que por meio de 

outros instrumentos; possibilita correções e esclarecimentos por parte dos interlocutores.  

 Sendo assim, o diferencial da entrevista semiestruturada seria o fato de que o/a 

pesquisador/a tem a liberdade de formular perguntas que não faziam parte do ‘script’, a partir 

das informações prestadas pelo participante, o que assegura uma coleta de dados ainda mais 

consistente. Além disso, segundo Lüdke e André (1986), em relação às outras técnicas, uma 

entrevista bem realizada pode aprofundar pontos levantados em outras técnicas de coletas de 

alcance mais superficial, a exemplo do questionário.  

2.2.1.4 Observação direta com anotações de campo do observador 

 De acordo com Ludke e Adré (1986), não existem regras rígidas a respeito de como 

fazer o registro das observações, haja vista que isso depende do papel do observador e de suas 

relações com o grupo observado:  

O ‘participante total’ evidentemente não poderá fazer o registro na presença dos 

informantes, já que seu papel de pesquisador não é revelado ao grupo. O 

‘observador total’, em geral, não vai encontrar muitos problemas, já que ele ou não 

está à vista do grupo está exercendo declaradamente um papel de observador. 

(LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p. 32) 

 Dentre as formas variadas de se registrar os eventos observados – anotações escritas e 

filmagens, neste caso, especificamente, as observações eram feitas em um caderno após as 

aulas observadas, uma vez que, durante o período de observação, eu me ocupava em fazer a 

gravação em áudio e vídeo. O que era possível fazer durante a gravação das aulas era escrever 

apontamentos breves do que observar quando da visualização das filmagens, como por 

exemplo, a reação dos alunos frente à determinada proposta da professora. Dessa forma, os 
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relatos escritos foram combinados aos relatos das aulas gravadas em vídeo, discutidas a 

seguir.  

2.2.1.5 Gravação em áudio e vídeo 

 Segundo Van Lier (1988), a gravação em áudio e vídeo, bem como a transcrição dela, 

constituem uma das mais importantes técnicas de coleta de dados. Isso porque, tendo em vista 

a simultaneidade e rapidez com que os eventos ocorrem em sala de aula, tais recursos 

possibilitam ao pesquisador observar com mais cuidado os fatos presenciados e, em caso de 

dúvida, recorrer aos registros quantas vezes forem necessárias. No caso dessa pesquisa, 

especificamente, as transcrições das aulas foram combinadas aos relatos escritos de 

observação, feitos por mim em momentos posteriores às aulas. 

2.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 A análise dos dados seguiu o roteiro proposto por Cançado (1994), a saber: leitura e 

releitura das transcrições, para apreensão do todo; releitura e levantamento de regularidades, 

com o objetivo de aprimorar o foco da pesquisa; indexação dos dados para arquivamento; 

descrição de como os participantes agem, como e porquê; relação desses dados com o foco 

central da pesquisa e análise dos dados propriamente dita. A fim de garantir a validade e 

confiabilidade dos dados coletados, foi feita a triangulação deles, que foram agrupados em 

categorias, de acordo com o critério de dupla ocorrência42.  

 Richards at al. (1992) compreendem a Triangulação como sendo a análise dos dados 

de uma pesquisa efetuada a partir dos registros obtidos por, pelo menos, dois tipos de 

procedimentos de coleta, com o objetivo de quedados mais confiáveis sejam alcançados, 

tendo em vista  que estes provêm de fontes diversas.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 De acordo com o critério de dupla ocorrência, um mesmo dado só é acrescido a uma categoria quando é 

apontado por, pelo menos, duas das participantes. 



63 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 - DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 Este capítulo está dividido em quatro seções. Na primeira, analiso as percepções das 

professoras participantes em relação ao curso de formação continuada do qual participaram; 

na segunda, identifico suas percepções sobre o ensino aprendizagem de LI no Brasil; na 

terceira, explicito as percepções das participantes sobre a possibilidade de implementação de 

um ensino aprendizagem de LI numa perspectiva crítica. Na quarta seção, trago a descrição e 

a análise das microaulas apresentadas no Teaching Up e das aulas ministradas nas respectivas 

escolas-campo. 

3.1 PERCEPÇÕES SOBRE O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA TEACHING 

UP 

 Em relação às percepções das participantes acerca do Projeto de Extensão Teaching 

Up, um dos contextos em que esta pesquisa se desenvolveu, temos as seguintes subcategorias, 

que expressam suas impressões sobre o projeto: o Teaching Up é importante para a ampliação 

dos conhecimentos; o Teaching Up é importante para o aprimoramento profissional; e o 

Teaching Up é importante para a prática do professor. 

 A importância do Teaching Up para a ampliação dos conhecimentos do professor de 

inglês pôde ser verificada pelos depoimentos de algumas das participantes desta pesquisa. 

Assim, para Júlia e Fê, cursos de formação continuada como o Teaching Up: 

auxilia a gente na prática, porque você pode pegar muitas atividades que estão sendo trabalhadas 

no curso e pôr essas atividades em prática com os alunos... trabalhando com eles de diferentes 

modos, levando a eles um questionamento maior... (Excerto 1 - Laura - entrevista) 

 

foi muito bom, as professoras são muito boas, ótimas professoras, elas têm uma fluência muito 

boa, e melhorou muito o listening, né?, nosso speaking. (Excerto 2 - Mary - entrevista) 

 

tem melhorado o meu speaking né? , tem melhorado a escrita, porque tem vários trabalhos 

escritos... (Excerto 3 - Mary - entrevista) 

 Em relação à importância do referido curso de formação continuada para o 

aprimoramento profissional, Mary, por exemplo, destaca seu imenso desejo de se aprimorar 
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profissionalmente, o que se reflete na qualidade das aulas que ministra, como se pode 

observar pelos excertos a seguir:  

Eu acho muito importante nós, professores, estarmos sempre nos aperfeiçoando, buscando 

melhorar, adquirir mais conhecimento (Excerto 4 -  Mary - entrevista). 

Eu penso que a cada aula que preparo, a cada curso que faço, como a Formação Continuada que 

participei, a cada pesquisa é um aprendizado a mais e isso reflete de maneira positiva nas aulas, 

uma vez que o conhecimento adquirido é aplicado em sala, resultando em aulas mais reflexivas e 

dinâmicas e ainda ajuda na auto-confiança em sala, em lidar com os alunos, etc. (Excerto 5 – Mary 

– narrativa) 

 Além disso, Fê e Mary argumentaram que uma das contribuições do Teaching Up foi 

melhorar suas estratégias de ensino em sala de aula, como se pode observar a seguir:  

O que eu mais gostei no Teaching Up foram as práticas didáticas em que os colegas tinham que 

dar aula uns para os outros [...] E era uma nova experiência pra gente, professores de inglês, 

professores-colegas que davam aula pra nós... eu achei isso muito interessante, essa troca de 

experiência... (Excerto 6 - Fê - entrevista).  

O Teaching Up tem melhorado o planejamento, uma vez que a gente tem que fazer planos, né? E 

apresentar pros colegas, e depois aplicar em sala de aula... tem ajudado muito, de forma geral 

(Excerto 7 - Mary - entrevista).   

 Pelo exposto nos excertos 6 e 7, ambas as participantes conseguiram perceber, no 

curso, uma oportunidade única de aplicar, na prática, os conhecimentos teóricos ali 

apreendidos.  

           É importante ressaltar que os aspectos afetivos relacionados à aprendizagem de LI não 

foram negligenciados pelas participantes. Júlia, por exemplo, destacou aspectos afetivos 

ligados à aprendizagem de LI:  

Eu gostei muito das amizades que a gente fez, da troca de conhecimento. (Excerto 8 - Júlia - 

entrevista) 

 Outro aspecto importante a ser observado é que, em cursos de formação (inicial ou 

continuada), a identidade de professor/a é, o tempo todo, confrontada com a identidade de 

aluno/a, o que é salutar para o aprimoramento pessoal e profissional do/a professor/a de LE. 

Trazendo esse conceito para a formação de professores, claro está, então, que cursos de 

formação continuada propiciam uma relativização da identidade do professor, que também se 

vê como aluno e aos outros professores, como colegas de classe. É o que se pode perceber 

pelos depoimentos de Mary e Júlia:  

É importante você estar na sala como aluno também, porque [...] você pratica a língua com os 

colegas. (Excerto 9 - Mary - questionário aberto) 

 

os pontos positivos do curso foram os conteúdos, a interação com os colegas, a conversação, o 

compartilhamento de conhecimentos. (Excerto 10 - Júlia - questionário aberto) 
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 A importância do exercício desses diferentes papéis é que, na posição de aluno/a, o/a 

professor/a ‘troca de lado’, deixando de ser aquele/a que, muitas vezes, é o/a detentor/a do 

conhecimento para ter a chance de se enxergar como alguém que não está pronto/a e 

acabado/a, mas que também se encontra em processo de aprendizagem constante, 

aprendizagem essa mediada pelo convívio com o/a professor/a formador/a e seus/ suas 

colegas de sala. 

 Em relação à terceira subcategoria (O Teaching up é importante para a prática do 

professor), as participantes elencaram diferentes saberes relacionados aos saberes do 

professor de Inglês, tais como:  

O Teaching Up auxilia a gente na prática, porque você pode pegar muitas atividades que estão 

sendo trabalhadas no curso e...  pôr  essas atividades em prática com os alunos... trabalhando com 

eles de diferentes modos, levando-os a um questionamento maior...  (Excerto 11 - Laura - 

entrevista)  

 

Eu acho que no ampliar de visão, você passa a ver as coisas de uma forma diferente... por 

exemplo... a gente começa a perceber que nossos alunos, apesar das limitações, que eles podem 

mais do que a gente pensa que eles podem [...] eu achava que eles só conseguiam aquilo  que eles 

mostravam ali mais ou menos, e não focava muito em cima deles,  agora eu tento tirar o máximo 

deles.... (Excerto 12 - Júlia - entrevista) 

 

O Teaching Up contribuiu para que eu pudesse melhorar minhas estratégias na sala de aula, com 

novas dinâmicas, novos conceitos que às vezes eu não sabia, como a pronúncia de novas palavras, 

um vocabulário mais amplo... (Excerto 13 - Fê - entrevista) 

 Ao citarem os pontos positivos do Teaching Up, as participantes fizeram referência ao 

aprimoramento de diferentes competências do professor de LE. Laura e Fê discorreram sobre 

a importância do curso para a melhoria de suas práxis; Júlia, por sua vez, ao se dar conta de 

que seu alunado é mais capaz do que pensava antes de fazer o referido curso, demonstrou 

amadurecimento e maior consciência de sua responsabilidade social como docente. Todos 

esses depoimentos parecem demonstrar, ainda, que o Teaching Up teve alguma influência 

sobre o sistema de crenças das participantes.  

  O quadro a seguir traz as percepções das participantes em relação aos cursos de 

formação continuada em geral e sobre o Teaching Up. 
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Quadro 8: Percepções sobre o Teaching Up 

 

O Teaching Up é importante para a ampliação dos conhecimentos; 

 

 

O Teaching Up é importante para o aprimoramento profissional; 

 

 

O Teaching Up é importante para a prática do professor. 

 
    Fonte: entrevista 

 As percepções das participantes desta pesquisa em relação à importância do  Teaching 

Up, ao mesmo tempo em que apontam para a relevância que cursos de formação continuada 

como este tem para o/a professor/a de LE, ao mesmo tempo podem ser indício de que a 

formação inicial que tiveram talvez não tenha proporcionado a elas a segurança linguística 

e/ou didático-pedagógica necessária(s) para o enfrentamento dos desafios impostos pela sala 

de aula, conforme discutido na introdução deste trabalho.  

3.2 PERCEPÇÕES SOBRE O ENSINO E APRENDIZAGEM DE INGLÊS NO 

BRASIL 

 Em se tratando das percepções das participantes em relação às condições do ensino e 

aprendizagem de LI no país, as respostas das professoras à escala Likert (Parte 2 do 

questionário) possibilitaram o estabelecimento das seguintes categorias: A parte mais 

importante no ensino e na aprendizagem de língua inglesa numa perspectiva crítica não é a 

gramática; e O ensino de língua inglesa no país não tem atendido aos objetivos a que se 

propõe. 

 Três das quatro participantes (Fê, Mary e Laura) discordaram da assertiva “A parte 

mais importante no ensino/aprendizagem de língua inglesa numa perspectiva crítica é a 

gramática”, o que significa então que a gramática não é, para essas participantes, o foco 

principal, conforme se pode observar pelos excertos 13 a 15: 

 

[...] eu sempre gosto de passar isso pros meus alunos[...] eles tem que compreender a ideia, o 

contexto... que é o mais importante...(Excerto 13 - Fê - entrevista) 

 

Quando tomei conhecimento acerca da Pedagogia Crítica, percebi que o ensino de língua vai além 

do ensino de gramática, é necessário que se faça uma costura entre vários pontos importantes 

como os assuntos complexos da atualidade e realidade dos alunos, leitura, escrita, fala, 

compreensão, questionamentos, discussão e reflexão sobre problemas sociais, levando assim os 

alunos a pensarem o porquê, qual é o seu papel e o que eles podem fazer para mudar ou colaborar 

com tal realidade (Excerto 14- Mary - narrativa) 
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O ensino de língua inglesa não pode ficar apenas bitolado em um ensino tradicional, ao ensino 

mecânico de gramática e repetição de palavras. O aluno tem um melhor aproveitamento quando 

ele participa ativamente do seu processo de aprendizagem de forma crítica. (Excerto 15- Laura, 

narrativa) 

 A crença de Fê de que o ensino de LI não pode se limitar ao ensino de gramática 

encontra ressonância em pesquisas da área de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, 

além de mostrar-se coerente com alguns dos pressupostos da Pedagogia Crítica. Isso porque 

pesquisas recentes relacionadas a crenças de professores/as iniciantes e concluintes do curso 

de Letras-Inglês têm mostrado que, ao invés de ficarem presos/as ao ensino de gramática, 

eles/elas têm preferido trabalhar outros assuntos, tais como pronúncia e a abordagem de 

aspectos culturais relacionados aos falantes de LI (BORGES, LAGO E OLIVEIRA, 2013)43.  

Portanto, ao se posicionar contrariamente ao ensino mecânico e descontextualizado da 

gramática, Fê demonstra sensibilidade para entender que outros assuntos de maior relevância 

devem ser tratados nas aulas de LI. Mary e Laura, por sua vez, demonstram ter compreendido 

bem os princípios da Pedagogia Crítica aplicada ao ensino e a aprendizagem de Inglês como 

LE estudados nos módulos do Teaching Up, em 2013 e 2014: a primeira, ao afirmar, por 

exemplo, que inúmeros outros pontos seriam mais importantes que o ensino da gramática, tais 

como leitura, fala, discussão e reflexão sobre problemas sociais, dentre outros; a segunda, por 

constatar que o/a aluno/a tem melhor rendimento quando tem a chance de participar mais 

ativamente no seu processo (crítico) de aprendizagem da língua-alvo.   

 Em relação à segunda categoria, “O ensino de língua inglesa no país não tem atendido 

aos objetivos a que se propõe”, esta deriva do item 15 do questionário fechado, O ensino de 

língua inglesa no país tem atendido aos objetivos a que se propõe, o qual, de acordo com a 

escala likert, foi respondido com valores ‘4’, por Fê, e ‘5’ pelas demais participantes (Júlia, 

Laura e Mary), o que indica, respectivamente, ‘discordância’ e ‘discordância plena’ em 

relação ao referido item. Sobre isso, Laura, Júlia e Mary assim se manifestam:  

Pra falar a verdade, eu não acho que é só o ensino de Língua Inglesa que está ruim. Eu acho que é 

o ensino em geral. Isso vai da ausência de comprometimento do aluno, isso vai um pouco do 

descaso que o próprio governo tem em relação à classe dos professores, e também ao fato de que 

os alunos não dão tanta importância ao trabalho com uma língua estrangeira. (Excerto16 - 

entrevista – Laura) 

Ensinar tem sido muito difícil devido à falta de expectativa de futuro dos alunos, as famílias jogam 

as crianças na escola como se lá fosse depósito e não nos dão o menor apoio em casa, colocando 

esses alunos para realizarem suas atividades de casa ou estudarem. (Excerto 17- Júlia – narrativa). 

                                                           
43 Borges, Lago e Oliveira (2013) investigaram as crenças de duas professoras concluintes do curso de Letras 

Inglês ( Kamilla e Lia) da Universidade federal de Goiás – Câmpus Jataí. O estudo mostrou que, assim como Fê, 

para essas participantes o ensino de gramática não é o mais importante no ensino/aprendizagem de LI.  
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[...] temos salas super lotadas, aparelhos velhos e que não funcionam muitas vezes (em uma das 

escolas em que trabalho), alunos desinteressados, poucas aulas, etc. (excerto 18- Mary - narrativa) 

 É notória, no depoimento dessas participantes, a insatisfação delas com o não 

cumprimento dos objetivos do ensino de língua inglesa em contexto público, no país, o que se 

verifica, principalmente, por sua baixa expectativa em relação ao papel dos/as alunos/as frente 

à aprendizagem da língua-alvo, manifestada em palavras como ‘ausência de 

comprometimento do aluno’ e ‘alunos desinteressados’, apresentadas, respectivamente, por 

Laura, Júlia e Mary. Esta, por sua vez, além da menção ao alunado, aponta ainda as más 

condições de trabalho (superlotação de turmas e sucateamento de materiais pedagógicos). O 

que se pode perceber, por esses depoimentos, é um certo descompasso entre as expectativas 

dos/as alunos/as e dos professores em relação à LI.  Coelho (2005), em sua dissertação de 

mestrado, constatou que seus participantes acreditavam que não deviam ensinar conteúdos 

difíceis aos/às alunos/as porque eles/as não teriam capacidade para aprender; pelo fato de os 

professores ensinarem apenas conteúdos fáceis, os/as discentes, por sua vez, não se sentiam 

motivados a aprender a língua-alvo. Essa sucessão de eventos seria responsável, então, por 

um círculo vicioso possível de ser superado com mudanças no currículo e um mudar de 

expectativas dos professores em relação ao corpo discente. Embora esta pesquisa não 

investigue crenças dos/as alunos/as, esta seria uma hipótese possível para o problema 

apresentado.  

3.3 PERCEPÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM 

ENSINO DE LI NUMA PERSPECTIVA CRÍTICA 

 Embora o tema Pedagogia Crítica e ensino de LI seja novo para todas as participantes, 

haja vista que todas elas só tomaram contato com ele no curso de formação continuada 

(Teaching Up), a maioria delas foi capaz de formular sua própria definição acerca dele. 

Assim, para Fê, Mary e Laura, ensinar a LI sob uma perspectiva crítica é, respectivamente:  

Passar pro aluno não só a ideia de texto, gramática, mas o que aquele texto quis falar, criticar [...] é 

levá-los a pensar de todas as formas, né? (Excerto 14 -Fê -  entrevista) 

 

Quando tomei conhecimento acerca da Pedagogia Crítica, percebi que o ensino de língua vai além 

do ensino de gramática, é necessário que se faça uma costura entre vários pontos importantes 

como: os assuntos complexos da atualidade e realidade dos alunos, o ensino da gramática, leitura, 

escrita, fala, compreensão, questionamentos, discussão e reflexão sobre problemas sociais, levando 

assim os alunos a pensarem o por- quê, qual é o seu papel e o que eles podem fazer para mudar ou 

colaborar com tal realidade. (Excerto 19 - Mary – narrativa) 

 



69 
 

Levar os alunos a refletir sobre os problemas que a gente tem vivido na sociedade, para eles 

exporem o ponto de vista deles, pra eles saberem interpretar, pra eles verem o que é que está nas 

entrelinhas, seja de um texto,  de uma reportagem;  eu acho que isso é analisar de forma crítica; o 

que tem por trás daquilo? O que ele está querendo dizer com aquilo? O quê que esse texto diz? 

(Excerto 20 – Laura - entrevista.) 

 É importante observar que, para essas participantes, o ensino de inglês sob uma 

perspectiva crítica está intimamente relacionado à capacidade de questionamento e reflexão 

por parte dos alunos. Fê, por exemplo, ao afirmar que se deve levar os alunos a ‘pensar de 

todas as formas’, chamou a atenção para o caráter dialético que a problematização dos 

conteúdos, numa perspectiva crítica, requer. Mary e Laura, por sua vez, ao destacarem a 

reflexão acerca de aspectos sociais, remetem ao conceito freireano de práxis. Afinal, sob a 

ótica freireana, a práxis nada mais é do que o resultado da ação e reflexão do ser humano no 

mundo e condição básica para a superação da contradição opressor versus oprimido.  

 Na parte II do questionário, na qual as professoras-participantes responderam a 

sentenças em uma escala likert, três das quatro participantes (Fê, Laura e Mary) afirmaram 

acreditar na possibilidade da incorporação da perspectiva crítica em suas aulas, na medida em 

que todas assinalaram com ‘2’ (número que indica concordância) a assertiva 19, “Acho 

perfeitamente possível utilizar o ensino de língua inglesa sob um viés critico na(s) escola(s) 

em que atuo”.  Júlia assinalou com ‘3’, demonstrando não ter opinião formada sobre o 

assunto.  

 Já o item 20 da referida seção, “Minha experiência tem demonstrado que o ensino de 

língua inglesa sob uma perspectiva crítica pode ser uma ferramenta importante para atrair a 

atenção do aluno para essa disciplina”, foi assinalado com ‘2’ (concordância) pelas 

participantes Fê e Mary, e Júlia, e com 1 (concordância plena) por Laura.  

 Com exceção de Júlia, que afirmou não ter opinião formada sobre o assunto, as demais 

participantes demonstraram-se bastante receptivas à ideia da implementação de um ensino 

crítico de LI em suas escolas, o que vai de encontro às opiniões de participantes da dissertação 

deUrzêda-Freitas (2012). Esse autor constatou que quatro de seus participantes estavam 

desmotivados a continuar ministrando suas aulas sob a perspectiva crítica. Como justificativa, 

dois deles alegaram ‘limitações contextuais’, ou seja, a dificuldade de se trabalhar com o 

ensino crítico em outros contextos, que não os do curso livre; os outros dois apontaram 

dificuldades com o nível de exigência requerido pelo ensino crítico de LE, seja em relação ao 

preparo de aulas, seja em relação  à administração de eventos em sala de aula motivados pelo 

ensino crítico de LE. Como é possível observar, não existe consenso, entre os participantes, 
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sobre a continuidade do ensino de LE na escola regular, contrariamente à posição das 

professoras participantes deste estudo.  

 Uma possível justificativa para a opinião favorável de três das quatro professoras- 

participantes desta pesquisa em relação à possibilidade de implementação da Pedagogia 

Crítica em suas respectivas escolas-campo pode estar relacionada a crenças sobre ensino e 

aprendizagem de LI também arroladas na parte II do questionário e discutidas a seguir.  

 Em relação ao item “O papel do professor, numa perspectiva crítica, é compartilhar 

conhecimentos” foi assinalado com ‘2’ por Mary e Laura, o que demonstra, portanto, 

concordância delas com a assertiva. Já o item “O professor e o aluno têm o mesmo grau de 

responsabilidade na aprendizagem de LE”, foi marcado com ‘1’ por Júlia e Mary, o que 

indica concordância máxima com esse quesito. O item “A aula de inglês, numa perspectiva 

crítica, fica mais interessante quando o professor traz para a sala de aula temas que 

estimulem a criticidade dos alunos e estimulam o debate” obteve a concordância máxima de 

Fê, Mary e Laura e a concordância de Júlia. Fê e Mary concordaram plenamente e Júlia 

concordou com o item “É importante, numa perspectiva crítica, o aluno trabalhar em 

grupos”. Em relação ao item “Na ausência do livro didático, outros recursos didáticos como 

apostilas, textos avulsos, etc, podem facilitar o ensino/aprendizagem de língua inglesa numa 

perspectiva crítica”, Fê e Mary assinalaram ‘1’ e Júlia e Laura, ‘2’, o que demonstra 

concordância máxima por parte daquelas e concordância por parte destas. A assertiva “Minha 

prática docente tem se pautado pela preocupação em desenvolver o senso crítico do meu 

alunado” obteve ‘2’ (concordância) por parte de Júlia, Mary e Laura. A assertiva “Sinto-me 

incomodado(a) com os problemas sociais presentes na sociedade contemporânea e acredito 

que o ensino de língua inglesa  pode contribuir para uma melhor compreensão dessa 

realidade” foi marcada com ‘1’ por Fê e com ‘2’ por Mary e Laura, o que indica, 

respectivamente, concordância máxima e concordância com o excerto. Finalmente, o item 

“Considero-me um(a) educador(a) crítico(a), capaz de problematizar em sala de aula 

questões relacionadas a gênero, sexualidade, preconceitos, injustiças, dentre outras, de 

forma a preparar melhor o meu alunado para a vida em sociedade” foi assinalado com ‘2’ 

por todas as professoras-participantes, indicando, portanto, concordância com a assertiva.  

 Como se pode observar pelas respostas das professoras-participantes à parte II do 

questionário, muitas de suas crenças relacionadas ao ensino/aprendizagem de LI ou dizem 

respeito diretamente a alguns preceitos da Pedagogia Crítica, tais como a capacidade de 

problematização de temas polêmicos, relacionados a gêneros, preconceitos, injustiças, dentre 

outros, ou fazem referência a práticas pedagógicas consonantes com esse referencial teórico, 
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como, por exemplo, o compartilhamento da responsabilidade pela aprendizagem entre aluno e 

professor, o trabalho em grupo em sala de aula e o uso de recursos didáticos extras em relação 

ao livro didático. O quadro 9 explicita as crenças e as professoras-participantes. 

Quadro 9: crenças relacionadas ao ensino/aprendizagem de LI  

Crença Professora-

participante 

 “Acho perfeitamente possível utilizar o ensino de língua inglesa sob um 

viés critico na(s) escola(s) em que atuo”. 

Fê, Laura e 

Mary 

“Minha experiência tem demonstrado que o ensino de língua inglesa sob 

uma perspectiva crítica pode ser uma ferramenta importante para atrair a 

atenção do aluno para essa disciplina” 

Fê, Laura, 

Júlia e Mary 

,“O papel do professor, numa perspectiva crítica, é compartilhar 

conhecimentos” 

Mary e Laura 

“O professor e o aluno têm o mesmo grau de responsabilidade na 

aprendizagem de LE 

Júlia e Mary  

“A aula de inglês, numa perspectiva crítica, fica mais interessante quando 

o professor traz para a sala de aula temas que estimulem a criticidade dos 

alunos e estimulam o debate” 

Fê, Laura, 

Júlia e Mary 

“É importante, numa perspectiva crítica, o aluno trabalhar em grupos”. Fê, Júlia e 

Mary 

“Na ausência do livro didático, outros recursos didáticos como apostilas, 

textos avulsos etc., podem facilitar o ensino e a aprendizagem de língua 

inglesa numa perspectiva crítica” 

Fê, Laura, 

Júlia e Mary 

“Minha prática docente tem se pautado pela preocupação em desenvolver 

o senso crítico do meu alunado” 

Laura, Júlia e 

Mary 

“Sinto-me incomodado(a) com os problemas sociais presentes na 

sociedade contemporânea e acredito que o ensino de língua inglesa  pode 

contribuir para uma melhor compreensão dessa realidade” 

Fê, Laura e 

Mary 

“Considero-me um(a) educador(a) crítico(a), capaz de problematizar em 

sala de aula questões relacionadas a gênero, sexualidade, preconceitos, 

injustiças, dentre outras, de forma a preparar melhor o meu alunado para 

a vida em sociedade 

Fê, Laura, 

Júlia e Mary 

      Fonte: questionário  

 As crenças presentes no quadro 9, relacionadas à Pedagogia Crítica, parecem ter se 

originado quando as participantes estudaram esse tópico pela primeira vez no Teaching Up de 

2013 e possivelmente reforçadas pelo módulo de 2014. Para isso, podem ter contribuído, de 
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forma significativa, as atividades trabalhadas nesses módulos, uma vez que as professoras-

participantes viam nelas a possibilidade de aplicação da pedagogia Crítica em sua respectiva 

escola-campo, conforme depoimentos de Laura e de Mary, na seção 3.1. A constatação desse 

fato é relevante na medida em que demonstra que novas crenças podem ser incorporadas ao 

repertório de cada professora, o que pode possibilitar um ressignificar desse construto na 

mente das participantes, com implicações significativas em sua prática pedagógica. Afinal, 

como afirma Barcelos (2006), crenças são dinâmicas, contextuais e se encontram em 

constante estado de fluxo. 

3.4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS MICROAULAS E DAS AULAS 

 Neste subitem, apresento as categorias diretamente relacionadas às microaulas e às 

aulas, a saber: os temas destas; preocupação em relação ao cumprimento do currículo oficial; 

educação bancária versus educação problematizadora; ‘Code switching’ e uso da língua 

materna nas aulas de língua inglesa. 

3.4.1 Temas das microaulas e das aulas 44 

 As microaulas foram preparadas e ministradas individualmente pelas professoras-

participantes45 do curso de formação continuada (Teaching Up), como parte da avaliação do 

módulo Critical Pedagogy, e tiveram como tema assuntos atuais e de interesse dos jovens, 

tais como futebol, respeito ao próximo, bullying e padrões de beleza e alimentação saudável, 

detalhados a seguir.  

 Mary, aproveitando o momento de euforia causado pela ‘Copa do Mundo FIFA’ de 

2014, optou por discutir o tema ‘violência no futebol’, por considerá-lo importante e 

urgente46: 

                                                           
44 O tema escolhido por cada professora participante foi o mesmo, tanto para a microaula (ministrada no 

minicurso) quanto para a aula (ministrada nas escolas campo). 
45 O Teaching up contava com sete professoras da rede municipal de Jataí, GO, dentre elas, as quatro 

participantes desta pesquisa. As microaulas, cuja duração poderia ser de até 40 minutos, foram ministradas nos 

dias 13 e 27 de junho de 2014, para as colegas do referido curso.   
46A urgência em se discutir esse tema em sala de aula se justifica pelo fato de os anos de 2012 e 2013 terem sido 

os mais violentos da história do futebol brasileiro, com, respectivamente, 23 e 30 mortes de torcedores. Além 

disso, merece destaque ainda a morte de um jovem torcedor de Recife, morto em maio de 2014, após ser atingido 

por um vaso sanitário atirado por um membro da torcida adversária. Notícias extraídas, respectivamente, de: 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2014/01/12/violencia-e-o-desafio-do-futebol-brasileiro- para-

2014.htm.;e de http://oglobo.globo.com/esportes/torcedor-morre-apos-ser-atingido-por-vaso-sanitario-12372921 

 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2014/01/12/violencia-e-o-desafio-do-futebol-brasileiro-%20para-2014.htm
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2014/01/12/violencia-e-o-desafio-do-futebol-brasileiro-%20para-2014.htm
http://oglobo.globo.com/esportes/torcedor-morre-apos-ser-atingido-por-vaso-sanitario-12372921
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Na verdade, eu pensei num tema da atualidade, que fosse assim um problema [...] foi o caso dessas 

agressões que têm acontecido entre torcedores [...] têm havido brigas e houve até mortes, eu pensei 

que seria um tema interessante... porque a maioria gosta de futebol, de jogos, foi nesse sentido que 

eu pensei e escolhi esse tema.  (Excerto 21 - Mary - entrevista) 

 

 Para alcançar seus objetivos, a participante apresentou, como warm up (aquecimento) 

o clipe da música La lalala, de Shakira, a partir do qual trabalhou perguntas em inglês 

relacionadas a detalhes do clipe, como por exemplo, o nome da cantora, cores das bandeiras 

apresentadas e jogadores famosos que apareciam nele, conforme figura a seguir: 

 
Figura 1 - Questões para compreensão da música La LaLa, de  Shakira 

 

       Understanding the song: 

 

19- What is the name of the singer? 

20- What is the event that the music was made for? 

21- What color is the singer’s clothes? 

22- Do you know the name of any famous socer players that appeared in the video clip? 

23- Took from the letter: one color and a part of the body: 

24- What is the name of Brazilian singer who participated in the clip? 

25- Do you remember any flags or countries that were showed? 

26- What are the animals showed in the clip? 

27- Is there any situation of carnival?  

 

      Fonte: material produzido pela professora47. 

 Em seguida, Mary apresentou um vídeo que mostrava um episódio de violência entre 

torcedores (entre si) e com a polícia, após invasão do campo pelos primeiros, ainda durante a 

partida. Esta exibição serviu como preparação para uma discussão acerca de tema tão 

polêmico, a partir das questões apresentadas na figura 2:   

 

Figura 2 - Questões para debate sobre violência no futebol 

      

     Critical thinking 

 

1- In your opinion, is there any problem in rooting for a team? Justify your answer.  

2- What can lead people have this aggressive behavior? 

3- How do you feel after seeing this scene? 

4- In your opinion, is there a solution for this problem? What can be done? 

5- There were many situations of fighting among fans that hurt and killed innocent people. 

If you were a government, what would you do to end up with this?  

 

      Fonte: material produzido pela professora.  

                                                                                                                                                                                     
. 
47 Mary pediu para as alunas desconsiderarem a numeração: “now you  need  to see these questions... don’t  

consider the numbers…” (“Agora vocês  precisam ver essas perguntas… desconsiderem os números...”). 
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 Em seguida, Mary trabalhou com as alunas duas atividades sobre vocabulário em 

inglês relacionadas a futebol, como, por exemplo, profissões (técnico, jogador) e posições 

(lateral esquerda e centro-avante, entre outros), na atividade 1 e ‘world cup vocabulary’ 

(vocabulário sobre a copa do mundo), no qual foram trabalhadas palavras como: cidade-sede 

(host city), hexa campeão (six-time champion), dentre outras, como se pode observar pelas 

figuras 3 e 4  a seguir:  

Figura 3 - Atividade sobre vocabulário - 1 

 
Fonte: http://globoesporte.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/2014/05/felipao-

anuncia-convocados-da-selecao-para-copa-do-mundo.html 
 

http://globoesporte.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/2014/05/felipao-anuncia-convocados-da-selecao-para-copa-do-mundo.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/2014/05/felipao-anuncia-convocados-da-selecao-para-copa-do-mundo.html
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Figura 4 - Atividade sobre vocabulário – 2 

 

 
       Fonte: Atividade produzida pela professora.  
 

 Júlia, por sua vez, atentando para os pré-conceitos tão comuns na sociedade 

contemporânea, decidiu trabalhar o tema ‘respecting everybody’ (respeitar a todos). Ela 

iniciou sua microaula entregando um cartão para cada aluna, com fotos de pessoas de 

diferentes etnias e classes sociais, pedindo que elas escrevessem uma palavra que 
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representasse o sentimento delas em relação à aparência da pessoa retratada, conforme a 

figura 5, a seguir: 

Figura 5 – Respect everybody 

 
Fonte: KILLNER, E AMANCIO, 2012, p. 46) 

 

  As professoras-alunas assim o fizeram, e Júlia anotou as palavras no quadro. Em 

seguida, ela explicou que as alunas não identificaram as palavras que ela esperava, então ela 

escreveu essas palavras no quadro e pediu que elas as relacionassem com as imagens das 

pessoas. Nessa atividade, ela procurou demonstrar como, às vezes, as pessoas são 

preconceituosas, por exemplo, quando caracterizam os outros motivados apenas pela 

aparência:  

O que eu quis assim que vocês percebessem é que a gente julga as pessoas pela aparência. Então, 

nem sempre a gente olha para uma pessoa com down com um olhar bom... nem sempre você olha 

para uma pessoa negra e acredita que aquela pessoa pode ser intelectual; a primeira coisa que você 

pensa quando vê uma pessoa negra é: ela é poor (pobre)... quando  você vê um islâmico, você 

nunca vai pensar que ele é uma pessoa sucessful (bem sucedida)... você vai pensar que ela é uma 
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characterless (sem caráter) ...  então foi isso que eu pensei com essa atividade. (Excerto22 - Júlia -

microaula).   

 Júlia então dividiu a turma em duplas e entregou uma atividade contendo perguntas 

em inglês para que as professoras-alunas pudessem discutir sobre o assunto. Essas perguntas 

versavam sobre se elas respeitavam ou não as outras pessoas; se elas tratavam ou não as 

outras como gostariam de ser tratadas; sobre o significado da palavra ‘respeito’ para elas, 

dentre outras. A discussão, muito profícua, foi feita, em grande parte, em português. 

 Laura, por sua vez, com muita perspicácia, decidiu por trabalhar o tema ‘bullying’ ao 

perceber o preconceito vivido por um aluno em sala de aula:  

A escolha do tema [...] pra trabalhar na escola é a questão que, às vezes, alguns alunos acabam 

cometendo bullying uns com os outros... e.... eu preparei  baseado nisso e escolhi a sala também  

que tinha mais esse problema, porque na sala tem um rapaz em que ele demonstra características 

homossexuais e tem assim pessoas que são bem diferentes umas das outras e às vezes acabam 

tendo essa critica, essa forma de agredir a outra fisicamente, verbalmente, psicologicamente,  por 

isso eu escolhi esse tema. (Excerto 23 - Laura - microaula) 

 Como warm up, ela entregou um cartão para cada aluna, contendo uma letra do 

alfabeto, e pediu que escrevessem uma palavra que começasse com a respectiva letra. Assim 

as alunas o fizeram. Ela então perguntava qual era a palavra e a escrevia no quadro. Em 

seguida, ela destacou apenas as letras iniciais de cada palavra e disse que as alunas poderiam 

adivinhar o tema da aula a partir daquelas letras (‘b’ , ‘I’ ‘g’, ‘l’ ‘y’, ‘n’, ‘u’). Rapidamente, 

uma das professoras-alunas matou a charada: a palavra era ‘bullying’. Em seguida, Laura 

perguntou em inglês se elas sofreram ou praticaram bullying na adolescência, e apresentou um 

PowerPoint sobre o assunto. As professoras-alunas liam os slides e iam discutindo sobre o 

assunto. Após a discussão, Laura entregou uma atividade em que havia uma gravura na qual 

eram representadas várias situações de bullying. A tarefa era a de relacionar o vocabulário às 

diferentes situações, como podemos perceber pela figura 6:  
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Figura 6 -  Let´s learn about bullying.

 

Fonte: (MENEZES AT ALL, 2012, p. 118).  

 



79 
 

 Em seguida, ela corrigiu a atividade e entregou para as professoras-alunas um texto 

que tratava sobre os diferentes tipos de bullying, como, por exemplo: o bullying verbal, o 

bullying físico, o bullying indireto, dentre outros, como se pode ver na figura 7: 

 
Figura 7 - Don’t suffer in silence! 

 

Fonte: MENEZES AT ALL, 2012, p. 119) 
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 Fê, por sua vez, teve a sensibilidade de perceber o quanto a maioria dos/ das 

adolescentes sofre quando não possui o padrão de beleza imposto pelos editoriais de moda, 

razão pela qual decidiu discutir o tema ‘beauty’ (beleza) e a relação desse tema com hábitos 

saudáveis de alimentação com seus alunos:  

Eu escolhi esse tema porque eu acho que tem a ver com a idade... as meninas querendo sempre 

andar arrumadas, os meninos vem arrumadinhos...  todos assim querendo aparecer pras meninas, 

então eu acreditei que esse tema seria mais oportuno pra essa aula. (Excerto 24 - Fê - entrevista)  

 Ela iniciou a microaula afixando no quadro alguns cartazes com fotos de 

personalidades (dentre elas as atrizes Paola Oliveira e Taís Araújo). Ela chamou a atenção 

para o fato de todas as atrizes serem pessoas magras, lindas, importantes e famosas. Ela 

destacou então o fato de a mídia e a sociedade em geral exigirem que as personalidades em 

geral, principalmente atrizes e modelos, tenham um biótipo caracterizado pela magreza. As 

professoras alunas discutiram o assunto com entusiasmo, relatando os sacrifícios alimentares 

que atrizes e modelos fazem para se manterem magras. Em seguida, ela apresentou um texto 

que dava dicas sobre alimentação saudável, conforme se pode observar na figura 8:  

 

Figura 8 - Atividade de reading 

 

                     Fonte: atividade produzida pela professora.  

 Em seguida, Fê leu as questões de interpretação do texto (Figura 9), que serviram de 

mote para mais discussão. 
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Figura 9 -  Atividades de compreensão de texto. 

 

Fonte: atividade produzida pela professora. 

 Claro está, pelo que foi discutido acerca da Pedagogia crítica neste trabalho, que a 

educação não é neutra, que ela, via de regra, serve aos interesses de uma elite que tenta 

manter seu status quo (APPLE, 1989). E para alcançar os objetivos desta classe hegemônica, 

a escola constitui um de seus aparelhos mais eficazes, na medida em que legitima a cultura 

desta classe como padrão a ser seguido, desprezando, assim, a cultura vivida do alunado. 

 Nesse sentido, é importante salientar que todas as professoras-participantes foram 

muito felizes na escolha dos temas das microaulas e das aulas, na medida em que puderam 

imbuir nelas um contra-discurso. Mary, por exemplo, ao destacar a violência explícita e 

gratuita dos jogos de futebol, chamou a atenção para a barbárie que tem tomado conta do 

‘esporte nacional’ e, ao mesmo tempo, fez o convite ao estabelecimento de uma cultura de 

paz; Júlia, por sua vez, procurou desmistificar os preconceitos motivados pela dualidade entre 

o ‘ser’ e o ‘aparentar’, tão comuns na sociedade contemporânea, ao tentar provar, por 

exemplo, que caráter independe da etnia ou da classe social da pessoa. Laura, ao perceber que 

um de seus alunos vinha sofrendo preconceito devido a sua possível homossexualidade, 

elegeu o ‘bullying’ como tema de sua aula. Ao proceder dessa forma, essa participante teve 

noção da relevância de seu papel social no contexto em que atua e no seu papel de colaborar 

para a convivência respeitosa entre o alunado sob sua responsabilidade. Finalmente, Fê 

demonstrou muita sensibilidade ao relativizar o padrão de beleza imposto pela mídia e os 
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editoriais de moda, trazendo essa discussão para a sala de aula e, certamente, contribuindo 

para a melhoria da autoestima do seu alunado.   

3.4.2 Preocupação com o cumprimento do currículo oficial 

 Apple (1989) chama atenção para o fato de que, tradicionalmente, grande parte dos 

estudos relacionados ao currículo, objetivou encontrar um conjunto de princípios que 

orientasse o planejamento e a avaliação educacionais. Em outras palavras, essa atitude 

reduzia-se à tentativa de encontrar o método mais eficiente para se elaborar currículos.  O 

problema é que essa preocupação com o método afasta, cada vez mais, o currículo dos 

aspectos políticos e culturais de interesse das camadas populares, perpetuando e legitimando 

assim sistemas de dominação e exploração de interesse de mercado. Essa situação é ainda 

agravada pelo que esse autor chamou de ‘controle técnico’ dos/as profissionais do magistério, 

que tem se manifestado pela intervenção do estado no currículo e no fazer pedagógico de 

professores e de professoras.  

 A análise dos dados demonstrou que algumas das participantes desta pesquisa 

sentiam-se de alguma forma pressionadas em relação ao currículo e à prática de sala de aula, 

por parte da gestão escolar, conforme depoimento de Júlia e Laura:  

[...] ao final do bimestre eu tenho que prestar contas de quais foram os conteúdos trabalhados e não 

trabalhados [...] Então, chega  ao final do ano, eles querem saber mesmo qual foi o conteúdo que 

você está devendo, que você não conseguiu trabalhar... (Excerto 25 - Júlia- entrevista).  

... o professor que [...] trabalha de forma diferente  não consegue atingir toda a matriz curricular; 

que é o  que acontece comigo (risos).  Eu não consigo (risos), esse é o problema, (risos) todo ano, 

(risos) chega ao final do ano eu não consegui cumprir toda a matriz curricular que é necessário...  

eu não consigo... (Excerto 26 -  Laura- entrevista) 

 Como se pode perceber pelos excertos 25 e 26, ambas as professoras se sentem 

pressionadas a cumprir o currículo dentro do prazo estipulado pelo calendário escolar. Júlia 

destaca o fato de que, ao final do ano, a pressão é ainda maior: “Então chega ao final do ano, 

eles querem saber mesmo qual foi o conteúdo que você está devendo, que você não conseguiu 

trabalhar”. É importante observar que, de acordo com escolha lexical usada por esta 

participante, parece interessar mais à coordenação da escola saber “o que não foi trabalhado”, 

ou que conteúdos ela “está devendo” (grifos meus), do que procurar se inteirar do trabalho 

realizado e do conteúdo trabalhado e sua eficácia ou não.  Laura, por sua vez, tentando 

disfarçar seu nervosismo com acessos de riso, chama a atenção para o fato de que o/a 

professor/a que trabalha de uma forma diferente, não consegue cumprir toda a matriz 
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curricular. Ao ser perguntada, na entrevista, se a perspectiva crítica faz parte de sua prática 

pedagógica, ou se a utiliza apenas de vez em quando, Laura respondeu o seguinte:  

É como eu expliquei: não que eu use [a perspectiva crítica] de vez em quando, eu uso sempre,  e 

por isso eu  acabo não cumprido o que é desejado na escola, que é a Mariz curricular. (Excerto 27 

– Laura – entrevista). 

 Como é possível observar pelo excerto 27, Laura tem consciência de que sua prática 

pedagógica, por ser diferenciada, constitui-se em empecilho para o cumprimento da matriz 

curricular, o que justifica seu aparente constrangimento ao dizer que não consegue cumprir a 

matriz curricular.  

 Embora estas professoras-participantes tenham se mostrado à vontade durante a coleta 

dos dados no Teaching Up e com minha presença em suas salas de aula nas respectivas 

escolas-campo, a preocupação com o cumprimento do currículo, com a proximidade das 

avaliações e com o fechamento do bimestre podem ter gerado certa ansiedade nelas e 

influenciado de alguma forma as aulas a que assiti, uma vez que nem todas as atividades feitas 

nas microaulas foram realizadas com os/as alunos/as das escolas-campo. 

3.4.3 Educação bancária versus educação problematizadora 

 A educação bancária é um conceito criado por Freire (1983) segundo o qual o/a 

aluno/a é um mero/a receptor/a passivo/a de informações e, o/a professor/a, o/a seu/sua             

Provedor/a. Assim, cabe a/à professor/a falar e, ao/à aluno/a, escutar. Trata-se, obviamente, de 

uma atitude educacional arbitrária e antidialógica, na medida em que, ao impossibilitar o 

aluno de ter voz, inviabiliza seu crescimento, sua autonomia e impede o desvelamento da 

realidade à sua volta. Dito de outra forma, a educação bancária não tem objetivo outro a não 

ser a criação e perpetuação de indivíduos dóceis e submissos, incapazes de questionar os atos 

do opressor e criticar a realidade. 

 Em oposição a essa educação bancária, Freire (1983) propõe uma educação 

problematizadora, pautada pela criatividade e pela ação e reflexão genuínas acerca da 

realidade; uma educação em que a consciência ingênua dá lugar à consciência crítica; uma 

educação capaz de levar o ser humano a uma nova postura frente aos problemas de seu tempo; 

enfim, uma educação que lance o educando ao debate e lhe possibilite a participação efetiva.  

Afinal, para esse autor, a vocação do ser humano, como ser autêntico, somente se corporifica 

na transformação criadora da realidade circundante.  
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 Em algumas das aulas ministradas, verifiquei que, a despeito da vontade das 

professoras em promover uma aula efetivamente problematizadora, capaz de retirar os alunos 

da condição de passividade em relação aos temas tratados, o que ocorreu foram aulas ainda 

fortemente marcadas pela ausência de diálogo, como pude observar, principalmente, nas aulas 

de Fê e de Júlia.  

 Assim, ainda no início da aula, Fê procurou chamar a atenção dos alunos para o tema 

da aula: 

Fê: Vocês acham que o corpo delas, pra sociedade, está perfeito? A sociedade, a televisão, a mídia, 

o quê que a mídia quer? Beleza, magra, hoje em dia que nos temos algumas atrizes um pouco mais 

gordinhas, igual a Fabiana Karla, Claudia Ximenes, entre outras que estão surgindo agora, né? . 

Por quê? Porque se fosse só magra seria preconceito, porque cada pessoa tem seu jeito de ser....não 

é porque a sociedade prega que tem que ser magra que a pessoa tem que ser magra...né?  Aliás, 

tem pessoas que tem dieta saudável que não são tão magras...  então, o que que a sociedade prega 

pra nós, em questão de beleza... que a magreza tá na moda, que é legal ser magra... vocês 

concordam? 

Alunos: Concordo. (Excerto 28 - Fê - microaula) 

 

 Observe que, no excerto 28, Fê fez uma série de perguntas sem, no entanto, dar tempo 

para que os alunos respondessem. Além disso, nota-se que, pelo teor das perguntas, ela ia 

induzindo os alunos a concordarem com seu ponto de vista. Assim, na primeira pergunta, 

vocês acham que o corpo delas, pra sociedade, está perfeito? O aluno era induzido a 

concordar com a professora. A segunda pergunta, A sociedade, a televisão, a mídia, o quê que 

a mídia quer?, que exigia que o aluno fundamentasse sua resposta, era respondida 

imediatamente por ela mesma, com uma outra questão, que claramente também induzia uma 

resposta afirmativa: Beleza, magreza, hoje em dia que nós temos algumas atrizes um pouco 

mais gordinhas, igual a Fabiana Karla, Cláudia Ximenes, entre outras que estão surgindo 

agora, né?  Em seguida, quando Fê parecia, finalmente, dar a oportunidade aos alunos de 

emitirem sua opinião sobre o assunto, quando pergunta: Por quê?, ela mesma deu a resposta: 

Porque se fosse só magra seria preconceito, porque cada pessoa tem seu jeito de ser....  não é 

porque a sociedade prega que tem que ser magra que a pessoa tem que ser magra...né? Aliás, 

tem pessoas que tem dieta saudável que não são tão magras... em seguida, fez uma pergunta 

indireta: então, o quê que a sociedade prega pra nós, em questão de beleza... que a magreza 

tá na moda, que é legal ser magra... vocês concordam? Quando, finalmente, Fê deu 

oportunidade aos alunos para responderem, o que se ouvia era apenas uma aluna respondendo, 

simplesmente, que concordava com a professora.  
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 Júlia, por sua vez, já quase no final de sua aula, não conseguia disfarçar sua frustração 

com o fato de os alunos não pararem de conversar em seus grupos para se concentrarem na 

discussão acerca do tema da aula, ‘respect everybody’ (o respeito a todos):  

Então tá, meninos, apesar de estarmos falando sobre respeito e o 9º ano não demonstrar o menor 

respeito, menor... respeito, nem dez por cento... de respeito, tá na hora da gente começar a pensar 

melhor no significado  dessa palavrinha ‘respeito’. Respeitar alguém não é só você opinar e olhar a 

pessoa ser xingada, e você vê que a pessoa esta sendo desrespeitada... não respeitar alguém é você 

estar falando enquanto o outro está falando... não respeitar alguém é  tá fazendo uma coisa que é 

proibida pelas  metas da escola [...] então a gente tá falando como que você gostaria de ser 

tratado...   Aí a professora está falando e o aluno está conversando... aí a gente fala assim.... ah eu 

não gosto eu não trato as pessoas de um jeito porque eu não gosto de ser tratado desse jeito... 

parem e pensem no jeito  que vocês estão tratando as pessoas em volta de vocês... de que jeito 

vocês estão tratando  como que vocês estão tratando as pessoas em volta de vocês?  Vocês estão 

respeitando? (Excerto 29- Júlia -microaula) 

 O monólogo transcrito ocorreu nos momentos finais da aula, após sucessivas tentativas 

frustradas, por parte da professora, de pedir para os alunos escutarem a fala dos/das colegas, 

durante o debate planejado. Nesse momento, alguns grupos já haviam feito seu comentário 

sobre o assunto, mas sem que os outros pudessem ouvir, tamanho o barulho de todos 

conversando ao mesmo tempo: 

A impressão que tenho é que os/as alunos/as não têm o costume de trabalhar em grupos, pois 

poucos são os que tentam fazer a atividade com seriedade. Seria esse o motivo de tal 

comportamento? (excerto 30 - nota de campo- pesquisador - aula de Júlia). 

 Sendo assim, o que poderia ter ocorrido para que a discussão não fluísse como 

esperada? Por que a situação fugiu ao controle? Apesar de a professora ter tido uma atitude 

bastante favorável ao diálogo quando formou vários grupos na sala, com seis pessoas, em 

média, para que estes pudessem discutir o assunto, antes da discussão, se ela tivesse 

reordenado a turma, pedindo que todos formassem um grande círculo na sala, talvez assim ela 

tivesse conseguido mais atenção da turma.  

 Temos, nos excertos 29 e 30, exemplos citados, duas situações distintas, mas com 

resultados semelhantes: na primeira, Fê fez as perguntas aos alunos, mas não lhes deu 

oportunidade para que respondessem; no segundo, Júlia, após tentar extrair dos alunos o 

ponto de vista deles, sem sucesso, acabou por instituir uma aula do tipo ‘sermão’48. Em ambas 

as situações, o que prevaleceu era o monólogo em detrimento do diálogo, a voz uníssona das 

professoras ecoando frente ao ‘silêncio resistente’49 dos alunos.  

                                                           
48 Aula sermão: termo usado por Miquelante (2002) para se referir a um tipo de aula em que o/a professor(a) fala 

sem dar margem à contra-argumentação dos/as alunos/as, em um tom de prescrição ou de reprimenda. 
49‘silêncio resistente’ deve ser entendido aqui não como ausência de barulho, mas como a negação dos alunos em 

participar da discussão sugerida. Trata-se de um comportamento marcado pela rejeição ao currículo oficial, na 

medida em que, não raras vezes, ele foge às expectativas dos alunos.  
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 Júlia, entretanto, entende esse comportamento como ‘falta de maturidade’ dos alunos, 

conforme depoimento a seguir:  

Acho que eles não tem maturidade... acho que o mundo hoje não está dando essa maturidade mais 

pros alunos, pra eles aprenderem a ter opinião sobre um determinado assunto [...] a informação 

deles hoje é mínima;  você vê que um aluno hoje chega em casa  e vai pra rua jogar futebol, né? ... 

não pega um livro, não pega uma revista, não assiste um jornal, não vê um programa sadio, não 

ouve uma música sadia... então eu acho que também não adianta você querer discutir um assunto 

crítico se você não tem suporte pra isso.. . não adianta você querer discutir de política se você não 

entende de política... (Excerto 31 - Júlia - entrevista) 

 Nesse excerto, Júlia relacionou a falta de maturidade dos alunos à falta de 

conhecimento deles em relação aos aspectos da cultura formal. Afinal, ao decidirem jogar 

futebol, ao invés de lerem revistas ou assistir a um telejornal ou a um ‘programa sadio’, ou 

ouvir uma ‘música sadia’, os alunos deixariam de se tornar ‘maduros’, o que inviabilizaria a 

participação deles em debates na sala de aula sobre temas relevantes, como ‘política’, por 

exemplo.  

 À luz de alguns pressupostos da Pedagogia Crítica, a participante está duplamente 

equivocada. Em primeiro lugar, ela se engana ao afirmar que ‘o mundo hoje não está dando 

maturidade para os alunos’ quando relaciona ‘maturidade’ a conhecimentos relacionados à 

sociedade formal. Ao proceder dessa forma, Júlia subestimou o ‘conhecimento de mundo’ 

dos/as alunos/as (Freire, 1987), que pode não coincidir com aquele conhecimento valorizado 

pela escola, mas que, nem por isso, deixa de ter seu valor no meio social deles/as. Dessa 

forma, Julia pareceu não considerar a cultura vivida do alunado, a qual, sob sua ótica, 

confunde-se com programas não sadios, músicas não sadias50, com o jogo de futebol, nos 

momentos de descontração. Em segundo lugar, ela se engana ao pensar que é dever ‘do 

mundo’ dar ‘maturidade’ (conhecimento) ao/à aluno/a para que ele/a já pudesse chegar à 

escola ‘pronto(a)’ para debater assuntos ‘de gente grande’ como a política, por exemplo. A 

pergunta inevitável a se fazer é: oferecer conhecimento ao aluno é dever apenas do mundo, 

não é dever da escola também? 

 Embora nas aulas de Laura e Mary também houvesse episódios de desatenção e 

algumas conversas sobre assuntos diversos aos temas tratados, foram casos mais pontuais, que 

não comprometeram o andamento das aulas. Além disso, essas participantes demonstraram 

                                                           
50 É interessante observar que Júlia reproduz, em seu discurso, a tendência, ainda muito presente na escola, de 

tentar padronizar comportamentos e atitudes dos alunos, segundo expectativas baseadas em normas sociais 

ditadas pela ideologia vigente. Assim, o que foge ao comportamento padronizado e esperado, é considerado 

como desvio e deve ser combatido. Nesse sentido, manifestações culturais e artísticas como o rap, o funk, por 

exemplo, presentes na cultura vivida do alunado, são considerados ‘não saudáveis’ e, por isso, combatidos e 

evitados, ao invés de serem problematizados por professores e alunos/(as) em sala de aula. 
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mais habilidade na condução da aula e, consequentemente, maior participação dos alunos/as, 

como podemos observar a seguir:  

Aluno: Professora, nos vivemos em um país machista...o Brasil...  por que na copa os japoneses, 

por mais que eles perderam, ele foram lá e cataram o lixo... que eles tinham jogado no estádio..... 

os brasileiros dando porrada, jogando trem, quebrando cadeiras, eu não concordo que isso seja 

falta de segurança... isso é falta de vergonha na cara... no final do jogo, os japoneses cataram o 

lixo...  

Mary: Então você acha que isso vem da pessoa, da cultura, da criação? Não deveria acontecer isso, 

né? (Excerto 32 - Mary - transcrição da aula) 

 Podemos observar que, nesse excerto, o aluno faz a comparação entre o 

comportamento (negativo) dos torcedores brasileiros e (positivo) dos torcedores japoneses nos 

estádios de futebol, durante a última copa do mundo. Na concepção dele, nada justifica o 

comportamento violento da torcida brasileira, a não ser a ‘falta de vergonha na cara’ de seus 

torcedores.    

 Podemos observar, no excerto 33, já quase nos momentos finais da aula, que Mary 

mostrou-se bastante hábil ao sintetizar a discussão feita até aquele momento:  

Mary: Meninos, alguém mais? Então, fazendo um apanhado geral da nossa discussão, vocês 

acham que não tem problema torcer para um time, né? O problema é a maneira que aspessoas... 

que se comportam de forma ruim, né? A intolerância, a intolerância [...] A intolerância existe em 

vários ramos, não só no futebol... no caso só nos estádios, mas existe em qualquer lugar, existe nas 

escolas, existe nas questões  religiosas, que as pessoas não aceitam, não respeitam... e isso precisa 

mudar, não precisa? Vocês são o futuro. O que vocês vão fazer para contribuir para uma mundo 

melhor? (Excerto 33 - Mary - transcrição da aula) 

 Em que pese o caráter indutivo das perguntas iniciais, reforçado pela expressão ‘né?’, 

vale ressaltar que o excerto se passa nos momentos finais da aula, após a discussão dos/as 

alunos/as em relação ao tema. Além disso, ao questionar os/as sobre o que eles/as poderiam 

fazer para contribuir para um mundo melhor, Mary não só ampliou o tema da discussão, 

transferindo o tema da intolerância gerada nos campos de futebol para outras situações 

relevantes da vida, mas também os/as instigou a se posicionar em relação ao problema.  

3.4.4 ‘Code-switching’ e uso da língua materna nas microaulas e nas 

aulas de LI 

 Ao comparar a frequência de uso da língua-alvo por parte das participantes, nas 

microaulas, Laura e Mary conseguiram introduzir a aula e dar os comandos na língua-alvo, 

enquanto Fê e Júlia fizeram uso de code-switching, como podemos observar nos excertos a 

seguir:  
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Laura: Ok, students, imagine that you are in the 6th grade.   Now I have a game. You… Choose 

another paper… a paper here and you say a word with starts with this letter, ok?  (entrega os 

‘cards’ aos alunos). Take one and think about this word bad word… it’s a bad word… a bad word 

with this letter… think about a bad word.    (Excerto 34 - transcrição de microaula - Laura) 

Mary: Students, teachers, sorry, do you like soccer games? […] There are many people in the 

world that are fanatics. They love a lot, love, love soccer games.   […] Do you think that soccer 

games are rude in general, that they bring only happy moments  or bring negative points?  In your 

opinion, are there positive or negative points, in soccer games? Why? (Excerto 35- transcrição de 

microaaula -  Mary) 

 

Fê: In the society, como a V. já havia comentado, the video sempre traz the perfect body, né? E  

pra manter, o que elas fazem, que eu comentei na aula da V... né?, elas fazem dieta, observam o 

tipo de sangue para fazer a sua dieta, pra manter o mesmo corpo, né? pra vocês, o que vocês 

fazem? (Excerto 36 - transcrição de microaaula - Fê)  

 

Júlia: People, we are going to talk about appearance… look at the picture and think about a word, 

about  the appearance of the people, no feelings….  Appearance on the people… nós vamos pensar 

numa palavra que é a aparência, nós estamos vendo a pessoa, não o feeling... (Excerto 37 - 

transcrição de microaaula- Júlia) 

 

 Como se pode observar pelos excertos 34 e 35, Laura e Mary conseguiram conduzir 

sua aula em língua inglesa com relativa facilidade. Laura pediu às professoras-alunas que 

imaginassem estar na sexta série, e também para que elas escolhessem um cartão que continha 

uma letra... elas deveriam então escrever uma palavra ‘ruim’ com a respectiva letra. Mary, por 

sua vez, perguntou às alunas se elas gostavam de futebol; se elas achavam que o futebol, em 

geral, era um esporte rude, se trazia apenas bons momentos ou se trazia alguns pontos 

negativos. Fê e Júlia, por sua vez, nos excertos 36 e 37, não apresentaram a mesma 

desenvoltura: quer fosse pelo nervosismo com a situação, de estarem se apresentando para as 

colegas e para a professora formadora, quer fosse pela dificuldade com a modalidade oral da 

língua, ambas não conseguiam se expressar totalmente na língua-alvo, acabando por fazerem 

uso do code-switching, recurso no qual o falante alterna em sua fala dois idiomas, no caso o 

inglês e o português.  

 Entretanto, nas aulas observadas nas escolas-campo, todas, sem exceção, fizeram uso 

de code-switching, com predominância da língua portuguesa. Sobre isso, Júlia afirmou o 

seguinte:  

você trabalhar de forma crítica o inglês é complicado [...] porque eles não falam inglês [...]porque 

eles não tem esse vocabulário, então assim,   eles sabem como é  discutir o crítico, a gente trabalha 

isso, mas o vocabulário para eles fazerem isso em inglês é que eles não tem... e a gente vai 

trabalhando aos poucos... (excerto38 - Júlia - entrevista) 

 O que se observa, então, é que mesmo as professoras Laura e Mary, que possuíam 

maior desenvoltura para se expressar oralmente na LI, preferiram recorrer ao uso do code-
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switching em suas turmas nas escolas regulares, tendo em vista as dificuldades dos alunos 

com a referida língua.  

Observo, por parte de alguns alunos, certa resistência à LI, principalmente quando a professora faz 

alguma comentário ou uma pergunta apenas em inglês, se esquecendo de fazer a tradução logo em 

seguida. Esses alunos ora fazem ‘cara ‘ de quem não entendeu, ora pedem para que a professora 

faça a tradução para o português. (Excerto 39 - nota de campo – pesquisador – aula de Mary) 

 Embora o code-switching seja bastante utilizado em turmas iniciantes de alguns cursos 

livres e também em escolas regulares, tendo em vista o pouco conhecimento linguístico dos 

alunos na língua-alvo, esse recurso, ao mesmo tempo em que possibilita ao aluno incorporar o 

léxico da língua-alvo, pode criar certa dependência em relação à língua materna, o que pode fazer 

com que o aluno fique preso à tradução, ao invés de aprender diretamente na língua-alvo.  

 Embora o uso excessivo da língua materna em aulas de inglês como LE possa se 

constituir em obstáculo ao ensino dessa língua, Urzêda-Freitas (2012) argumenta que, de 

acordo com sua experiência com ensino crítico de inglês, não há como desprezar a língua 

portuguesa nas aulas de inglês, em contexto brasileiro, tendo em vista que é ela que constitui 

os/as alunos/as como sujeitos e que, mesmo quando não pronunciada, ela contribui 

sobremaneira para dar significação ao que eles/as ouvem e falam. Nesse sentido, ele apresenta 

a sugestão de uma de suas participantes, Marília, como uma possível solução para esse 

entrave, que é a percepção, no discurso dos/as alunos/as, em língua portuguesa, de estruturas 

da LI que facilitariam a sua expressão na língua-alvo, e que poderiam ser o tema das aulas 

seguintes. Mesmo assim, o referido autor não deixa de considerar a língua materna como um 

entrave ao ensino crítico de LI.  

 Segue um quadro-resumo com as características das aulas discutidas nesta seção. 

Quadro 10: resumo das características das aulas 

Seção 
Características das aulas 

3.4.1 
Todas as participantes apresentaram temas críticos e de relevância social 

 

3.4.2 
Preocupação excessiva em relação ao cumprimento do currículo oficial  

 

3.4.3 

Duas das participantes (Fê e Júlia) apresentaram, em suas aulas, tendência à monologia e 

ao ensino centrado no professor (educação bancária) 

 

3.4.4 

 

Duas das participantes (Laura e Mary) apresentaram melhor desenvoltura no 

encaminhamento das discussões em suas aulas 

 

Duas das participantes (Laura e Mary) conduziram as microaulas (quase que 

exclusivamente) na língua–alvo, as outras duas (Fê e Júlia), não 

 

Todas as participantes utilizaram de code-switching nas aulas das escolas-campo. 

Fonte: análise das aulas e microaulas. 
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 Apesar de todas as professoras-participantes terem se mostrado receptivas à ideia da 

implementação de elementos da Pedagogia Crítica em suas aulas de LI, as aulas a que assisti 

evidenciaram dificuldades em lidar com esse novo paradigma de ensino, especialmente em 

relação a duas das participantes (Júlia e Fê). Uma possível explicação para esse problema 

talvez esteja no ensino tradicional que tiveram, quando alunas, em primeiro lugar, e na 

formação inicial, insuficiente para a superação das dificuldades relacionadas aos aspectos 

linguísticos e didáticos inerentes ao ensino e aprendizagem de LI. O ponto positivo em tudo 

isso, entretanto, está na capacidade de mudança e superação do ser humano, de um lado, e na 

participação efetiva em cursos de formação continuada como o Teaching Up, por exemplo, de 

outro, na medida em que possibilitam a troca de experiências, o repensar da prática 

pedagógica e de crenças que possam se tornar empecilhos para um ensino e aprendizagem 

efetivo de LI.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51O fato de as professoras-participantes apresentarem crenças em consonância com as novas tendências no 

ensino e aprendizagem de LE, como a importância da aprendizagem colaborativa, por exemplo, podem ser 

indícios da influência dos cursos de formação continuada em sua prática.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta parte está dividida em cinco seções. Na primeira, retomo as perguntas de pesquisa 

como forma de sintetizar os resultados mais importantes; na segunda, apresento as limitações 

dela; na terceira, apresento sugestões para o desenvolvimento de novas pesquisas no que 

concerne à temática investigada: ensino de inglês como LE e a Pedagogia Crítica. Na quarta 

seção, trago as implicações dos resultados desta para o ensino e o aprendizado de inglês como 

LE e para a formação de professores de LI. Finalmente, na quinta seção, trago as reflexões 

finais desta pesquisa. 

 RETOMADA DAS PERGUNTAS DE PESQUISA 

 Com relação à primeira pergunta de pesquisa – “Que conhecimentos sobre Pedagogia 

Crítica possuem as professoras?”, todas as participantes afirmaram que tiveram contato com 

esse tema no curso de formação continuada Teaching Up, em 2013 e 201452. Isso justifica o 

fato de as participantes demonstrarem ter adquirido conhecimento teórico razoável sobre o 

assunto, discutido na seção 3.3. Pelos depoimentos, ficou claro, para elas, que: a 

responsabilidade pela aprendizagem não é apenas do professor e do aluno, mas de ambos 

(Júlia e Mary); o livro didático não é indispensável para o ensino e a aprendizagem de inglês 

numa perspectiva crítica; diferentes materiais (jornais, revistas, internet e outros) devem ser 

utilizados como complemento ao livro didático (Fê, Júlia, Laura e Mary); a aula de inglês fica 

mais interessante quando o professor traz para a sala de aula temas que estimulam a 

criticidade dos alunos e o debate (Fê, Laura e Mary); o trabalho em grupo é muito importante 

para o ensino de inglês numa perspectiva crítica (Fê, Júlia e Mary). 

 Quanto à segunda pergunta de pesquisa – “As professoras-participantes se concebem 

como profissionais críticas?”, foi possível perceber, pela análise dos dados, que três das 

participantes se concebem como profissionais críticas ( Fê, Mary e Laura), e uma delas, Júlia, 

afirmou não ter opinião formada sobre o assunto. Entretanto, todas elas afirmaram acreditar 

no grande potencial da Pedagogia Crítica como forma de tornar as aulas mais dinâmicas e 

                                                           
52 É importante ressaltar que apenas o módulo oferecido em 2014 foi utilizado como subsídio para a coleta de 

dados para esta pesquisa. 
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atrair a atenção do alunado para a LI. Importante ressaltar, porém, certo descompasso entre o 

dizer e o agir da participante Fê, que, na aula observada, praticamente não deu espaço para 

que seus alunos pudessem se expressar oralmente sobre o que pensavam sobre o tema 

‘beauty’ (beleza)53.  

 Em relação à resposta à terceira pergunta de pesquisa “As aulas observadas estão em 

conformidade com a Pedagogia Crítica?”, esta depende da observância a dois quesitos: tema 

da aula e capacidade de problematização dele. Em relação ao tema da aula, as participantes 

foram felizes em suas escolhas, conforme discutido na seção 3.4.1. Assim, Mary discutiu 

violência nos estádios de futebol, Júlia trabalhou o respeito ao próximo, Laura trouxe como 

tema o bullying e Fê discutiu padrões de beleza e alimentação saudável. Como se pode 

observar, tratam-se de temas importantes, polêmicos, diretamente ligados ao cotidiano dos 

jovens e com potencial para a reflexão em sala de aula. Em relação à capacidade de 

problematização das professoras, Júlia e Fê tiveram dificuldade (conforme discutido na seção 

3.4.3): aquela, por não conseguir mobilizar a atenção da turma, que se encontrava dispersa e 

desinteressada em relação ao tema, apesar da relevância dele; esta, por não oportunizar o 

debate com os alunos, tendo em vista o caráter indutivo de seus questionamentos. Sendo 

assim, invocando mais uma vez Freire (1987) e seu argumento de que o ser humano nunca 

está pronto, mas em constante aprendizado, pode-se dizer que Fê e Júlia, de acordo com as 

aulas observadas, tiveram mais dificuldades em trabalhar segundo os pressupostos da 

Pedagogia Crítica do que suas colegas, Mary e Laura.  

LIMITAÇÕES DESTA PESQUISA 

 Esta pesquisa apresenta algumas limitações. Em primeiro lugar, a divisão do tempo entre o 

cumprimento das disciplinas do mestrado, as leituras teóricas, a escrita de artigos, a participação 

em eventos científicos, a coleta dos dados e a redação desta pesquisa, concomitantemente às 

minhas obrigações como professor de educação básica, não me permitiram aprofundar outras 

questões relacionadas à Pedagogia Crítica e ao ensino de LI, como, por exemplo, a importância da 

afetividade no ensino aprendizagem de LE, especialmente a relação professor-aluno e as 

implicações disso para o sucesso ou insucesso das aulas observadas. Além disso, um número 

maior de participantes, (incluindo-se aí outros/as professores/as, de esferas estadual e federal, e 

                                                           
53É importante salientar que esse comportamento foi verificado na aula observada, o que não significa que a 

professora não possa conduzir suas aulas de outra maneira, em outras turmas ou em outros momentos. 
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também alunos/as de ensino fundamental 2 e ensino médio) poderia enriquecer sobremaneira os 

resultados.  

SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 Como sugestão para pesquisas futuras, proponho estudos longitudinais, de caráter 

etnográfico, desenvolvidos em contextos de formação inicial e continuada.  

 Em relação à formação inicial, tais estudos poderiam acompanhar alunos ingressantes 

do curso de Letras Inglês durante todo o período de sua graduação, de modo a perceber como 

o futuro professor apreende (ou não) os preceitos da Pedagogia Crítica, se é capaz (ou não) de 

externá-los por meio de práticas pedagógicas contra-hegemônicas, mesmo durante o estágio 

supervisionado, para aqueles que ainda não estiverem em sala de aula. Outro foco interessante 

seriam estudos feitos com o professor-formador em suas turmas de estágio, de modo a 

verificar suas impressões, conceitos e o modo como a Pedagogia Crítica poderia contribuir 

(ou não) para a formação crítica de seus alunos.  

 Em relação à formação continuada, estudos longitudinais, também etnográficos, 

poderiam ser conduzidos com professores de ensino fundamental 2 e ensino médio, 

matriculados em cursos de formação continuada de maior duração, professores estes atuantes 

em contextos públicos e privados de ensino, para verificar a aplicabilidade (ou não) da 

pedagogia crítica em tais contextos. Nesses estudos, além do professor de LI, poder-se-ia  

investigar  as impressões de  alunos, coordenadores e gestor em relação ao ensino de LI  

aliado à Pedagogia Crítica. 

 Além disso, pesquisas relacionadas à interação professor-aluno no âmbito das teorias 

críticas poderiam ser úteis para que se pudesse compreender melhor a relação dialogia versus 

monologia presente nas práticas pedagógicas dos professores envolvidos; outra alternativa 

seriam estudos que privilegiassem a auto-observação, nos quais a figura do pesquisador se 

confunde com a do participante, condição para que a ação-reflexão freireana, fundamental 

para a práxis transformadora, possa ser efetivada.  

 Por fim, pesquisas cujo foco esteja voltado para o pouco preparo linguístico de alunos e 

professores poderiam contribuir para um melhor entendimento acerca da relação dicotômica entre 

ensino /aprendizagem de língua inglesa e ensino crítico.  
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IMPLICAÇÕES DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 Como se pôde perceber pelo referencial teórico e, em, parte, pela análise dos dados, a 

realidade do ensino de inglês nas escolas regulares em contexto público é marcada pelo pouco 

conhecimento linguístico dos alunos (MIQUELANTE, 2002) e pelo preparo insuficiente de 

professores (MICCOLI, 2010, BORGES, LAGO E OLIVEIRA, 2013), que vem de uma 

formação inicial deficitária (SAVIANI, 2009). Isso cria um círculo vicioso, no qual o/a 

estudante ingressa no curso de Letras-Inglês sem sequer dominar aspectos básicos da língua-

alvo, e, por razões de ordem sócio-econômico-culturais, termina a graduação sem estar 

devidamente preparado(a), do ponto de vista didático –pedagógico e linguístico, para atuar 

como professor(a) de LI. Ele/a,  via de regra, volta para a escola pública, agora no papel de 

professor de LI, dando continuidade assim a uma cadeia ininterrupta, marcada, geralmente, 

pelo não-ensino e pela não-aprendizagem efetiva dessa língua. 

 Embora algumas crenças das participantes (discutidas na seção 3.2) possam sinalizar 

para uma mudança de atitude frente ao ensino de LI, como, por exemplo, a importância do 

trabalho em grupo, na discussão de aspectos culturais em detrimento do ensino de gramática, 

a divisão da responsabilidade pela aprendizagem entre aluno e professor, dentre outras, o 

grande desafio dos cursos de Letras-Inglês ainda continua sendo o desenvolvimento da 

capacidade comunicativa dos futuros professores de LI.  

  Nesse sentido, esta pesquisa constatou algumas implicações para o ensino e a 

aprendizagem da LI, para a formação inicial e continuada de professores de inglês, detalhadas 

a seguir.   

 Em que pese o interesse das participantes em trazer para suas aulas temas relevantes e, 

sobretudo, interessantes do ponto de visa dos alunos, buscando inclusive recursos 

complementares ao livro didático, esta pesquisa encontrou alguns desafios relacionados ao 

uso da Pedagogia Crítica e o ensino de LI para turmas de nível iniciante, como o são a grande 

maioria dos alunos das escolas-campo pesquisadas, a saber: o uso excessivo da língua 

materna em detrimento da língua-alvo e o discurso monológico.   

 Em primeiro lugar, está o uso excessivo da língua materna em detrimento da língua-

alvo nas aulas de inglês observadas, conforme discutido na seção 3.4 deste trabalho. Embora 

duas das participantes (Mary e Laura) tenham conseguido, nas microaulas do Teaching Up, 

falar inglês quase o tempo todo da aula, o que se observou, nas aulas das escolas-campo, foi o 

uso de code-switching por todas as professoras-participantes. Isso significa, então, que todas 

as discussões acerca dos temas das aulas foram feitas predominantemente em português, pelas 
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professoras e exclusivamente em português, pelos/as alunos/as. Em uma situação ideal, 

alunos/as e professor/a abordariam o tema (predominantemente) na língua-alvo, de modo que 

a conscientização em relação aos temas dar-se-ia concomitantemente ao aprimoramento 

linguístico dos alunos na língua-alvo. O grande desafio que se impõe, então, para as turmas 

observadas, é maximizar a aprendizagem da LI durante as discussões, estimulando os alunos a 

se expressarem ao máximo nessa língua. Dessa forma, os alunos conseguiriam não só o 

aprimoramento crítico almejado, mas também o aprendizado efetivo da LI.  

 Outro desafio a ser superado diz respeito à monologia em sala de aula, verificados 

principalmente nas aulas de Fê e Júlia (seção 3.4.3). Como observado no referencial teórico 

(seção 1.5.2.3), o diálogo é essencial ao desvelamento do mundo (FREIRE, 1987), ou seja, é 

por meio do diálogo franco, honesto, iniciado em sala de aula, entre professor e aluno, que 

este pode vislumbrar o mundo de forma autônoma e crítica, livre das ideologias a serviço da 

elite capitalista. Entretanto, o que se observou, de forma geral, nas aulas dessas participantes, 

foram alunos passivos, que apenas concordavam com perguntas induzidas, sem chances de 

externar seu próprio ponto de vista acerca dos assuntos apresentados.  

 O conceito freireano de educação parte do princípio de que o ser humano nunca está 

pronto e acabado, mas em constante aprendizado, cujo fim último é sua libertação, sua e a de 

seu opressor (FREIRE, 1987). Nesse sentido, embora a formação inicial e a formação 

continuada devam ser vistas como etapas complementares da formação do profissional de 

ensino de línguas, a performance das professoras-participantes nas microaulas do Teaching 

Up e nas aulas observadas nas escolas-campo chamam a atenção para aspectos relevantes 

relacionados a essas etapas de formação.  

 Em relação à formação inicial, o desafio que se impõe aos cursos de Letras-Inglês é a 

urgente reformulação de seu currículo, de modo a possibilitar ao futuro professor aprofundar 

seus conhecimentos relativos não só à LI, mas também à didática dessa língua. Para o       

aprimoramento dos conhecimentos linguísticos do inglês, poderia se criar, por exemplo, um 

teste de nível aplicado no início do curso, com o objetivo de diagnosticar o nível de 

conhecimento dos ingressantes em relação à língua a ser estudada. De posse desse resultado, o 

aluno poderia escolher, de acordo com suas necessidades individuais, disciplinas específicas 

que poderiam sanar suas dificuldades, sejam elas relacionadas à leitura, à escrita, à oralidade 

ou à audição.  Além disso, medidas como aumento na carga horária de disciplinas já 

existentes, tutorias no contraturno e nos finais de semana, para o aluno trabalhador, poderiam 

ser bem aproveitadas. Para formar o aluno crítico, disciplinas relacionadas `Pedagogia Crítica 

seriam bem vindas, na medida em que poderiam contribuir para uma maior capacidade de 
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reflexão, com a consequente autonomia e desenvolvimento da identidade profissional do 

futuro professor de LI.  

 Para o aprimoramento das habilidades pedagógicas desse professor, as aulas de estágio 

deveriam aproximar o discente do curso de Letras Inglês da realidade do ensino regular 

público, promovendo, o quanto antes, o contato deste com a realidade da educação básica. 

Dessa forma, além do período de observação e regência já existentes, o aluno, sob a 

supervisão do professor de Estágio, desenvolveria e colocaria em prática um projeto de 

intervenção na escola-campo, algo mais complexo que o popular relatório de estágio. Dessa 

forma, os futuros professores sairiam dos cursos de Letras mais bem preparados para lidar 

com os desafios que o ensino de LI nas escolas públicas impõe.  

 Em relação à formação continuada, mudanças poderiam ser implementadas.  Em 

primeiro lugar, poderiam ser criados cursos menos prescritivos e mais próximos dos desafios 

que a realidade da sala de aula apresenta, nos quais os professores em serviço pudessem 

estabelecer o livre trânsito entre sua experiência concreta e a teoria ali apreendida; em outras 

palavras, que esses cursos mantivessem, com a escola, uma relação de mão dupla, isto é, que 

os desafios enfrentados e as conquistas conseguidas no espaço escolar pudessem ser 

compartilhadas e problematizadas no curso. Além disso, tais cursos poderiam destinar parte 

de seu currículo à apresentação dos preceitos da Pedagogia Crítica, de modo a permitir que o 

professor pudesse experimentar, primeiro no próprio curso, depois com seus alunos, em sala 

de aula, a aplicabilidade (ou não) dessa teoria; que esse professor pudesse voltar para o curso 

e relatar para seus colegas professores o que foi e o que não foi positivo na experiência; que 

pudessem juntos discutir e encontrar soluções para os desafios enfrentados. Finalmente, esses 

cursos poderiam, além das habilidades didáticas, propiciar ao professor a oportunidade de 

aprimorar suas habilidades de leitura, de escrita, de audição e de oralidade na língua-alvo.  

REFLEXÕES FINAIS 

 Este estudo buscou contribuir para a compreensão das implicações da Pedagogia 

Crítica para o ensino e aprendizagem de LI em contexto regular público de ensino.  Para isso, 

busquei investigar as possibilidades de aplicação dos princípios da Pedagogia Crítica ao 

ensino de inglês como língua estrangeira; investigar se se concebiam como professoras 

críticas em relação à disciplina que ministravam; verificar a possível aplicação da Pedagogia 

Crítica em sua prática pedagógica. Assim, as quatro participantes foram observadas em dois 

contextos: no curso de formação continuada Teaching Up, onde puderam relativizar seu papel 
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como professoras-alunas e alunas-professoras, e também em suas respectivas escolas-campo, 

onde lecionavam para alunos de ensino fundamental 2, da rede municipal de Jataí - GO.  

  A opção pelo curso de formação continuada Teaching Up como um dos lócus para a 

geração e coleta dos dados para esta pesquisa não ocorreu por acaso. Afinal, desde 2004 ele 

tem sido de fundamental importância para a formação continuada de professores de inglês de 

Jataí e região. Minha intenção foi realçar a importância de cursos como esse para o 

aprimoramento profissional de professores de inglês em serviço, como discutido na seção 3.1, 

tendo por base os problemas relacionados à formação inicial do professor (especialmente a do 

professor de inglês) e a perspectiva freireana de que o ser humano está em constante 

desenvolvimento.   

 Em que pese as crenças inovadoras relacionadas ao ensino de LE (seção 3.3), a análise 

dos dados apontou para a tendência de duas das participantes para a monologia, o forte apego 

ao currículo formal e o uso excessivo da língua materna em sala de aula (respectivamente 

seções 3.4.2 e 3.4.4). Mesmo com as baixas expectativas em relação à aprendizagem dos 

alunos em relação à língua-alvo (seção 3.2), as participantes mostraram-se entusiasmadas com 

o uso da Pedagogia Crítica em suas aulas, o que foi comprovado pelo uso de recursos 

pedagógicos alternativos ao livro didático, como músicas, apresentações em PowerPoint etc. 

Entretanto, alguns desafios ainda precisam ser superados, sobretudo os relacionados ao ensino 

centrado no professor, à educação monológica, ao domínio dos aspectos linguísticos e 

didático-pedagógicos relacionados ao ensino de LI. 

 Esta pesquisa apresentou professoras em diferentes estágios no que se refere à 

apropriação da língua-alvo e de seus aspectos didático-pedagógicos.  Nesse sentido, há uma 

profunda coerência entre as diferentes trajetórias investigadas e o ideal freireano da busca 

incessante pela concretude do ‘ser-mais’, cuja liberdade é seu destino maior. Esta, por sua 

vez, encontra eco nos princípios da Pedagogia Crítica aplicada ao ensino de inglês como 

língua estrangeira, em seu caráter contra-hegemônico e transgressor, na medida em que 

defende, dentre outras coisas, a valorização da cultura vivida do/a educando/a, a promoção do 

uso libertador da língua, de valorização da criticidade e da identidade cultural do/a cidadão/ã 

esclarecido/a.  
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APÊNDICE 1: QUESTIONÁRIO 

 Este questionário que você está recebendo visa uma coleta de dados para a 

pesquisa de mestrado intitulada Inglês como Língua Estrangeira e a Pedagogia Crítica: 

repensando o ensino e aprendizagem no século XXI. Por favor, responda-o o mais 

sinceramente possível, para que os resultados sejam fiéis. 

 

Pseudônimo: _____________________. 

 

PARTE I: 

 

1. Idade: ( ) entre 20 e 25 anos (   ) entre 25 e 30 anos (   ) entre 30 e 35 anos (   ) entre 35 e 

40 anos (   ) acima de 40 anos 

2. Sexo: ( ) M   (    ) F  

3. Naturalidade: ___________________. 

4. Formação:  

Graduação: ________________________________ ano de conclusão:_________ 

Especialização lato sensu:____________________ ano de conclusão: ________ 

Mestrado: _________________________________ano de conclusão:_________ 

Doutorado: _________________________________ ano de conclusão:_________ 

Pós-doutorado: ______________________________ ano de conclusão: ________ 

 

5. Escola(s) em que trabalha: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



107 
 

6. Há quanto tempo você ministra aulas de inglês?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

7. Fez curso de inglês em escola de idiomas? Qual? Por quanto tempo?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

PARTE II:  

Leia cada afirmativa e marque:  

1. se você concorda plenamente 
2. se você concorda 
3. se você nem concorda e nem discorda 
4. se você discorda 
5. se você discorda plenamente 

 

Não há respostas certas ou erradas. O importante são suas opiniões!  

 
1. A parte mais importante no ensino e na aprendizagem de língua inglesa numa perspectiva 

crítica é a gramática (   ). 

2. O professor, numa perspectiva crítica, deve transmitir o conhecimento que tem aos      

aprendizes (   ). 

3. O papel do professor, numa perspectiva crítica, é ensinar a língua para os alunos     (   ). 

4. O papel do professor, numa perspectiva crítica, é compartilhar conhecimentos (   ). 

5. O professor, numa perspectiva crítica, é o único responsável pela aprendizagem do aluno 

(   ). 

6. O aluno, numa perspectiva crítica, é o único responsável por sua própria aprendizagem 
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(    ). 

7. O professor, numa perspectiva crítica, é mais responsável pela aprendizagem do aluno do 

que o próprio aluno (   ). 

8. O aluno, numa perspectiva crítica, é mais responsável por sua aprendizagem do que o 

professor (   ). 

9. O professor e o aluno têm o mesmo grau de responsabilidade na aprendizagem de LE(). 

10. A aula de inglês, numa perspectiva crítica, fica mais interessante quando o professor 

traz para a sala de aula temas que estimulem a criticidade dos alunos e estimulam o debate 

( ).  

11. É importante, numa perspectiva crítica, o aluno trabalhar em grupos (   ). 

12. O livro didático é indispensável para o ensino/aprendizagem de inglês numa perspectiva 

crítica ( ).  

13. Na ausência do livro didático, outros recursos didáticos como apostilas, textos avulsos, 

etc, podem facilitar o ensino/aprendizagem de língua inglesa numa perspectiva crítica (   ).  

14. Estou satisfeito(a) com o tipo de ensino de língua inglesa ministrado em escolas 

regulares no Brasil (   ). 

15. O ensino de língua inglesa no país tem atendido aos objetivos a que se propõe       (   ). 

16. Minha prática docente tem se pautado pela preocupação em desenvolver o senso crítico 

do meu alunado (    ).  

17. Sinto-me incomodado(a) com os problemas sociais presentes na sociedade 

contemporânea e acredito que o ensino de língua inglesa  pode contribuir para uma melhor 

compreensão dessa realidade (    ).  

18. Considero-me um(a) educador(a) crítico(a), capaz de problematizar em sala de aula 

questões relacionadas a gênero, sexualidade, preconceitos, injustiças, dentre outras, de 

forma a preparar melhor o meu alunado para a vida em sociedade. (    ) 

19. Acho perfeitamente possível utilizar o ensino de língua inglesa sob um viés critico na(s) 

escola(s) em que atuo (    ).  

20. Minha experiência tem demonstrado que o ensino de língua inglesa sob uma perspectiva 

crítica pode ser uma ferramenta importante para atrair a atenção do aluno para essa 

disciplina (    ).   

 

PARTE III 

Complete as frases abaixo. Lembre-se que aqui também não há respostas certas ou 

erradas. O interesse é apenas nas suas opiniões! 

1. Aprender inglês é _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Ensinar inglês é___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Ensinar inglês numa perspectiva crítica é ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. A importância em aprender inglês é___________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

PARTE IV (Do curso de formação continuada) 

1. O Teaching Up está  contribuindo para o seu  aprimoramento profissional? Em caso 

afirmativo, explique de que maneira isso ocorre.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Cite os pontos positivos e negativos do Teaching Up.  
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

PARTE V (Das microaulas) 

1) Como se deu a escolha do tema para a aula ministrada? Comente. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2) Você encontrou alguma dificuldade na escolha do tema  ou na preparação da aula? 

Explique. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3)  Na sua opinião, qual a importância do ensino crítico de Língua Inglesa para o alunado? 

Explique.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4) De que maneira sua aula contribui para o aprimoramento do senso crítico do aluno? 

Comente.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

PARTE VI (Das aulas ministradas em suas respectivas escolas) 

1) Qual sua expectativa para a aula? Comente. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2) Suas expectativas com a aula foram cumpridas? Justifique.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3) Você encontrou alguma dificuldade no ministrar da  aula? Explique. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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4) Se tivesse a oportunidade de ministrar essa aula novamente, o que manteria no seu 

plano? O que faria diferente? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5) De que maneira sua aula contribuiu para o aprimoramento do senso crítico do aluno? 

Comente. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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APÊNDICE 2: NARRATIVA 
 

 A proposta de narrativa a seguir faz parte da coleta de dados da pesquisa de 

mestrado intitulado Inglês como Língua Estrangeira e a Pedagogia Crítica: repensando o 

ensino e aprendizagem no século XXI.  Escreva, por favor, sobre sua história como 

professor(a) de língua inglesa, desde quando começou a atuar até o presente momento. 

Seguem algumas questões que podem ser utilizadas como guias em sua narrativa, mas, por 

favor, não as responda apenas. Escreva um texto! 

 

Nome:________________________________________________________________ 

Pseudônimo:___________________________________________________________ 

1. Como tem sido a sua experiência como rofessora de inglês nas escolas em que atua? 

Destaque pontos positivos e negativos dessa experiência e o que aprendeu com eles. 

2. Relate (narre detalhadamente) momentos importantes de sua atuação como professora 

de língua inglesa. 

3. Quais eram suas expectativas antes de iniciar seu trabalho como professora de língua 

inglesa?  

4. O que tem achado das aulas de inglês que vem ministrando na(s) escola(s) em que atua?  

5. Você mudou sua maneira de ensinar língua inglesa depois que tomou contato com as 

teorias acerca da Pedagogia Crítica?  Em caso afirmativo, como? 

6. Quais são as habilidades que você acredita que poderia aprimorar em seu ensino como 

professora de inglês? 

7. Que aspectos você acha imprescindíveis para uma professor) de língua inglesa atuar com 

eficiência no ensino dessa língua sob uma perspectiva critica?  

8. Relate qualquer outro evento que você considere relevante como professora de inglês;  

9. Que atributos deve ter uma boa professora de língua inglesa?  

10. Como avalia o ensino de língua inglesa que você teve no ensino médio e na 

licenciatura?  
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MUITO OBRIGADO! 
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APÊNDICE 3: ENTREVISTA 
 

Nome: __________________________________________________________. 

Pseudônimo: ______________________. 

Sobre o curso de formação continuada (Teachingup)  

1. Por que você decidiutomar parte noTeachingUp?  

2. De que maneira o Teachingup está contribuindo para a sua formação?  

3. Do que mais gostou no curso? E do que menos gostou?  

4. O que você sugeririapara a melhoria do curso? 

5. Você já havia estudado sobre ensino crítico de língua inglesa antes do Teachingup? 

Sobre ensino aprendizagem de língua inglesa  

1. O que, na sua opinião, é mais importante ao ensinar a língua inglesa: leitura, fala, escrita 

ou audição? Por quê?  

 2. De quem é a responsabilidade de aprender inglês: do aluno, do professor ou de ambos? 

Por quê?  

3. O que é ensinar inglês numa perspectiva crítica pra você? Quais as vantagens? E as 

desvantagens?  

4. Como você tomou contato com a perspectiva crítica no ensino de inglês?  

5. O ensino de língua inglesa numa perspectiva crítica faz parte da sua prática pedagógica 

ou você o utiliza apenas de vez em quando? Justifique.  

6. Ao preparar uma aula de língua inglesa numa perspectiva crítica, você pode tanto utilizar 

materiais de diferentes fontes (jornais, revistas, internet etc), como tambémadaptar lições do 

livro didático, ou ambas as situações ao mesmo tempo.  

 

Sobre a aula observada:  
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1. Como foi a escolha do tema para a aula ministrada? Você teve alguma dificuldade nessa 

escolha?  

2. Você encontrou alguma dificuldade na preparação da aula?  

3.  O que você achou da aula? Os objetivos foram atingidos?  

4.  O que faria diferente na sua aula se pudesse voltar no tempo? O que manteria? 

5. Na sua opinião, qual a importância do ensino crítico de língua inglesa para os alunos? 

Explique. 
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APÊNDICE 4: Transcrição da entrevista com Laura 
 

Entrevista com Laura.  

Duração: 16:58.  

Pq: Bom dia, Laura, tudo bem?  

SP: Bom dia, tudo.  

Pq: Vamos começar então falando sobre o curso Teaching Up. Por que você decidiu tomar 

parte nesse curso?  

SP: Por ser um curso de aperfeiçoamento, por ter como ministrante do curso a professora N., 

que eu admiro bastante, e porque eu acho que fazendo cursos dentro da área,  a gente sempre 

está se aprimorando, melhorando nosso conhecimento... 

Pq: Certo....de que maneira o Teaching Up contribuiu para a sua formação?  

SP: Ele auxilia a gente na prática, porque você pode pegar muitas atividades que estão sendo 

trabalhadas no curso e...  pôr  essas atividades em prática com os alunos... trabalhando com 

eles de diferentes modos, levando-os a um questionamento maior... eu acho que não é 

necessário o aluno ficar preso só no   livro didático e também  na matriz curricular...    

Pq: O que você mais você gostou no curso? 

SP: Pra ser sincera, o que eu mais gostei no curso foram as aulas que a professora N. 

ministrou sobre pedagogia crítica e sobre literatura...    

Pq: E do que você menos gostou no curso?  

SP: O que eu menos gostei ...eu acho que de nada , o fato de o curso ter acabado.... o que eu 

lamento até hoje...  

Pq: Essa foi uma reclamação de praticamente todas as participantes, né?...  

SP: Sim...  

Pq: O que você sugeriria para a melhoria do curso?  

SP: Que tivesse uma continuação,....se tivesse uma continuação seria não só para os 

professores, quem ganharia seria o todo... porque o todo sai lucrando com o curso... .nós que 

somos professores estamos indo para o curso, disponibilizando nosso tempo, porque nos não 

recebemos por isso, e também os alunos... que cada vez veem a pratica do professor ser 

aperfeiçoada....  
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Pq: Certo...Você já havia estudado sobre  ensino critico de Língua Inglesa antes do Teaching 

Up?  

Antes do Teching up?  Não, não tinha. Achei um tema bem interessante, bem atual, achei um 

tema assim ... [...] foi um dos que eu mais gostei... ler a autora, ler diversos autores, participar 

e ver e trazer isso pra dentro da sala de aula é enriquecedor.   

Pq: Certo... vamos falar a um pouquinho agora sobre ensino e aprendizado de Língua 

Inglesa: o que você pensa sobre a qualidade do ensino público de inglês no país?  

SP: Pra falar a verdade,eu não acho que  é só o ensino de Língua Inglesa que está ruim. Eu 

acho que é o ensino em geral.  Isso vai da ausência de comprometimento do aluno, isso vai 

um pouco do descaso que o próprio governo tem em relação à classe dos professores, e 

também ao fato de que os alunos não dão tanta importância pra ser trabalhado uma língua 

estrangeira ... pra eles é como se o inglês não tivesse tanta importância... 

Pq: Certo...  

SP: Essa é uma barreira que eu encontro como professora de Língua Inglesa. Mas se a gente 

for analisar bem, eu acho de extrema importância o aluno ter contato com a Língua Inglesa, 

sendo que ele vê essa língua em muitos momentos da sua vida e não se dá conta... ele fala 

inglês, ele às vezes lê em inglês, mas ao mesmo tempo ele não dá conta...  

Pq: Certo....em relação à formação dos professores de inglês,o que você tem a dizer?  

Vocêacha que  existe alguma relação entre a formação do professor e a qualidade do ensino 

público? 

SP: Eu acho que há muita distância entre a teoria e a prática. A distância que háentre a teoria 

e a prática é o que mais pesa, porque quando o profissional está se formando, ele vê  uma 

realidade, que é só a realidade acadêmica;  mas, quando ele entra dentro de sala de aula, ele 

vai lidar com outra realidade diferente, bem diferente daquela que ele vê na prática. Eu acho 

que poderia, na minha opinião, ser trabalhado desde os anos iniciais da graduação  a prática  

com o aluno, a vivência do professor e do aluno em sala de aula.  

Pq: Ótimo. No questionário você discordou da seguinte assertiva: o papel do professor 

naperspectiva crítica é compartilhar conhecimento. Você disse que não é isso; você acabou 

discordando dessa frase. Qual seria, então, o papel do professor nessa perspectiva critica, se 

não é compartilhar conhecimento?  

SP: O professor ...não é compartilhar? [!] 

Pq: Você discordou...  a afirmação era: o papel do professor na  perspectiva crítica é 

compartilhar conhecimento. Aí você discordou.   
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SP:Então eu devo ter posto errado. Porque eu acho que o papel do professor não é ser o 

detentor do saber: da mesma forma que ele ensina, ele também aprende; quando elevai  

procurar ensinar pro aluno, ele vai procurar aprender, para depois transmitir aquilo para o 

aluno. Então devo ter colocado errado.   

Pq: Ah, Ok. Você afirmou no questionário que não está satisfeita como tipo de  ensino de 

inglês  ministrado nas escolas regulares. Por que você não está satisfeita com esse ensino? O 

que falta?  

SP: Porque eu acho o ensino de Língua Inglesa nas salas, principalmente no ensino 

fundamental, eu acho que a gente devia ter um local separado para poder ministrar essas 

aulas, para que o aluno entrasse num ambiente igual se entra em um ambiente onde você faz 

curso de inglês:um ambiente que é todo em inglês, eu acho que o aluno deveria ser 

encaminhado pra essa sala; e o professor [...] eu acho que tem muitos profissionais, 

principalmente, que não estão dentro da área; eles pegam  a matéria como uma 

complementação de carga, e não cobram a matéria base dele _  pegam  sem saber, ensinam 

pros alunos sem saber, isso é um ponto muito falho. Outra questão que eu vejo éda 

participação: é que são duas aulas apenas , duas aulas em que você tem que chamar o aluno, 

montar um data show, e o tempo às vezes é  muito curto para que o aluno tenha contato com 

a  Lingua Inglesa.  

Pq: Certo. No questionário, você marcou que não concorda nem discorda da seguinte 

afirmação:o ensino de LI no pais não tem atendido  aos objetivos a que se propõe. Eu queria 

que você comentasse um pouquinho sobre isso. 

SP: Bem, eu queria falar da seguinte forma: ele não atende aos objetivos por causa disso que 

eu disse anteriormente: se você for analisar, tem muitos professores que não são formados e 

que estão na área;são muitos  que estão na sala de aula; outra questão que a gente vê é a 

questão do tempo.... que é muito pouco. E... é... o que eu marquei  de indiferente, também, 

[...] é que o país não está atendendo seria essa qualificação do professor, eu acho que o 

professor sempre tem que estar qualificando... não é a graduação que  vai dar esse 

embasamento pra ele, ele precisa de algo a mais...  ele precisa de um suporte  que as vezes a 

gente não tem....   

Pq: E que ele vai encontrar onde?  

SP: Pode ser que ele encontre na formação continuada. 

Pq: O quê,na sua opinião, é mais importante ao ensinar a Língua Inglesa: leitura, fala , escrita 

ou audição? Por quê?  
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SP: Pra mim são as quatro.  Não tem como você separar um do outro. Eu acho que todas as 

habilidades devem ser trabalhadas.  

Pq: E você, consegue trabalhar todas as habilidades da mesma forma, no ensino regular, 

nessa carga horária tão apertada? 

SP: Não conseguimos trabalhar tão bem  feito[...] deveria ser. Eu acho que o ponto que mais 

falha é a leitura dentro da Língua Inglesa. O aluno tem um  outro subsídio pra ele poder ler 

alem disso.  

Pq:Em relação à audição, você trabalhou muito com listening?  

SP: Trabalho muito listening, muita música, eu gosto muito de pôr música pra eles terem um 

contato com a língua, porque através do listening você vai trabalhar,às vezes, o speaking...vai 

trabalhar o  reading...vai trabalhar owriting...então ele engloba muita coisa. E assim, o aluno 

toda hora está ouvindo alguma coisa...  seja uma música que ele ligou no rádio, [...]  ás vezes 

ele está cantando aquilo sem nem saber o que  é que aquilo significa. [...] Geralmente, a cada 

15 dias eu levo uma música pra eles, e eles aprendem muito com música... com a questão de 

ouvir, eles vão treinando essa habilidade.  

Pq: De quem é a responsabilidade de aprender inglês: é do aluno, é do professor, ou é de 

ambos?  

SP: Eu acho que é de ambos.  

Pq: Por quê? 

SP: É de ambos porque não adianta só o professor fazer o seu papel se o aluno não quiser...e  

também não adianta o aluno querer se o professor também não quiser. Então eu acho que o 

conhecimento tem que ser compartilhado...  e a aprendizagem também....  não adianta culpar 

um aluno porque ele não aprende... se o professor também não sabe...  o professor primeiro 

precisa saber para depois transmitir para o aluno... compartilhar isso com o aluno.   

Pq: O que seria ensinar inglês numa perspectiva crítica pra você?  

SP: É levá-los a refletir sobre os problemas que a gente  tem vivido na sociedade, para eles 

exporem  o ponto de vista deles, pra eles saberem  interpretar,  pra eles verem o que é que 

está por trás das  entrelinhas, seja de um texto,  de uma reportagem,  eu acho que isso é 

analisar de forma critica, o que tem por trás daquilo,  que que ele está querendo dizer com 

aquilo? O que que esse texto diz ?  

Pq: Você falou das vantagens... teria  alguma desvantagem no ensino de  inglês numa 

perspectiva  critica? Você vê alguma desvantagem?  

SP: Não, eu só acho que a desvantagem é que o professor que for fazer todas as aulas de 
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forma ...trabalhar assim de uma forma diferente,  ele não consegue atingir toda a matriz 

curricular , que é isso  que acontece comigo ((...)). Eu não consigo ((...))esse é o problema ((...)) 

todo ano((...))chega o final do ano eu não consegui cumprir toda a matriz curricular que é 

necessária ((...))eu não consigo... é que eu parto para uma prática ou eu vou para outra... tem 

essa relação, essa distância entre o que está sendo pedido na prática e o que a gente pode 

fazer  na teoria.  

Pq: Certo. Como você tomou contato com a perspectiva critica no ensino de inglês?  

SP: A partir do curso TeachingUp.  Embora a gente acabe trabalhando um pouquinho dentro 

de sala, a gente não tinha visto tanta coisa como a genteviu no curso.  

Pq: O ensino de Língua Inglesa nessa perspectiva crítica faz parte da sua prática pedagógica 

ou vocêo utiliza apenas de vez em quando?  

SP: É como eu expliquei: não que eu não use de vez em quando,eu uso sempre,  epor isso eu  

acabo não cumprido o que é desejado na escola, que é a Mariz curricular. Você tem que 

seguir toda a matriz curricular, então pelo tempo que a gente gasta na aula, porque toda aula 

eu gosto de fazer um debate, fazer introdução doconteúdo com os alunos, colocá-los pra 

refletir...  e acaba  tomando muito tempo, esse é o problema.  

Pq: Certo. Ao preparar uma aula de língua inglesa nessa perspectiva crítica, você pode tanto 

utilizar materiais de diferentes fontes (jornais, revistas, internet etc), como também adaptar 

lições do livro didático, ou ambas as situações ao mesmo tempo. Que tipo de materiais você 

comumente utiliza para preparar suas aulas? 

SP: Minhas aulas eu costumo preparar através do livro didático, e também eu procuro muita 

coisa na internet, às vezesmatérias jornalísticas que tem algum comentário, a gente trabalha... 

Trabalhei uma vez numa turma do 7º ano uma questão de uma cidade nos EUA[...] eu levei a 

reportagem  pros alunos de forma escrita para eles verem que, devido à tamanha corrupção 

do prefeito da cidade, a cidade deixou de existir.  Essa foi uma solução. Então isso gerou 

uma polêmica muito grande....é eu sempre procuro minstrar as minhas aulas dessa forma...  

não só através do livro... até  a elaboração das minhas provas eu pego muita coisa de outros 

livros de outras fontes e princpalmente, também da internet.  

Pq: Vamos falar um pouquinho sobre a aula ministrada na escola campo, no povoado... 

Como foi a escolha do tema para a aula ministrada? Você teve alguma dificuldade nessa 

escolha? 

SP: A escolha do temapra mim, principalmente pra trabalhar na escola é  a questão que às 

vezes acabam [...] cometendo bullying com os outros... e.... eu preparei a aula  baseada 
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nisso... e escolhi a sala também  que tinha esse problema, porque [...]tem um rapaz que 

demonstra características homossexuais e tem assim pessoas que são bem diferentes umas 

das outras e,às vezes, acabam tendo essa critica, essa forma de agredir a outra fisicamente, 

verbalmente, psicologicamente, , por isso eu escolhi esse tema.  

Pq: Certo.E na preparação da aula, você encontrou alguma dificuldade? 

SP: Não.  

Pq: O que você achou da aula, os objetivos foram atingidos?  

SP: Os meus objetivos foram atingidos, porem eu achei que o tempo da aula foi muito curto. 

Eu teria mais coisas pra abranger com elesdo que em uma aula apenas . É como eu disse: eu 

acho que uma aula de 45 , 50 minutos  é muito pouco. O que deveria ser ideal seriam aulas 

que girassem em torno de uma hora, e um lugar já preparado para você dar essa aula... 

Pq:Certo...  

SP: O que faria diferente na sua aula se pudesse voltar no tempo?   

Pq: Se eu pudesse voltar no tempo?  Eu gostaria de já ter montado os equipamentos que eu 

precisava...todas aulas eu reclamo disso bastante.... eu acho assim, que a gente já deveria 

estar com o equipamento pronto, já estar  com o recurso pronto na sua mão ,e as vezes vc não 

tem essa disponibilidade [...]  o que eu poderia mudar seria o tempo....  

SP: Certo.... 

Pq: Na sua opinião, qual a importância do ensino crítico de Língua Inglesa para os alunos?  

SP: Hoje em dia a gente precisa de trabalhar de forma critica. Com os alunos...  

Pq: Por quê? 

Porque eles precisam refletir, eles estão recebendo muita informação sem reflexão... eles 

entram em contato como muita coisa, mas ao mesmo tempo eles não refletem sobre aquilo....    

não há uma refexao de forma critica [...] , de forma que precisa ser relevante pra vida deles.... 

eles tão recebendo muita informação mas sem a critica e sem poder criticar...  

Pq: OK, Laura,muito obrigado pela entrevista...  

SP: De nada.  
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APÊNDICE 5: Narrativa de Mary 
 

Desde que comecei em 2010, tenho aprendido muito, a cada aula vejo o que foi 

positivo, o que funcionou, o que despertou o interesse dos alunos e assim tentando melhorar 

a cada aula e buscando mais aprendizado nas preparações das aulas. Os pontos negativos são: 

muitas vezes uma atividade que funcionou com uma turma, pode ser que não funcione com 

outra, desse modo, tento sempre pensar nas atividades lembrando como são os alunos de 

cada turma, analiso se há a possibilidade de funcionar ou não. Além desse, temos salas super 

lotadas, aparelhos velhos e que não funcionam muitas vezes (em uma das escolas em que 

trabalho ), alunos desinteressados,  poucas aulas, etc. 

Os momentos mais importantes para mim foram quando consegui alcançar meus 

objetivos nas aulas: dando uma aula interessante, conseguindo a participação dos alunos e 

percebendo que os alunos tinham conseguido aprender o conteúdo proposto. 

A expectativa que eu tinha, era me tornar uma ótima professora e dar conta do recado, 

porque eu via que não era uma tarefa fácil, muito pelo contrário, nas minhas primeiras aulas 

pensei que não iria conseguir sobreviver, chorei muitas vezes e pensei em deixar as aulas. 

Contudo, hoje consigo conduzir melhor os alunos e ainda estou tentando me tornar uma 

ótima professora, estou estudando, pois o professor não pode parar. 

Eu penso que a cada aula que preparo, a cada curso que faço, como a Formação 

Continuada que participei, a cada pesquisa é um aprendizado a mais e isso reflete de maneira 

positiva nas aulas, uma vez que o conhecimento adquirido é aplicado em sala resultando em 

aulas mais reflexivas e dinâmicas e ainda ajuda na auto confiança em sala, em lidar com os 

alunos, etc. 

Quando tomei conhecimento acerca da Pedagogia Crítica, percebi que o ensino de 

língua vai além do ensino de gramática, é necessário que se faça uma costura entre vários 

pontos importantes como: os assuntos complexos da atualidade e realidade dos alunos, 

leitura, escrita, fala, compreensão, questionamentos, discussão e reflexão sobre problemas 

sociais, levando assim os alunos a pensarem o por- quê, qual é o seu papel e o que eles 

podem fazer para mudar ou colaborar com tal realidade. 

 Acredito que preciso melhorar nas quatro habilidades, as que tenho mais dificuldade 

são o Speaking  e Listening, preciso melhorar a fluência, estou buscando aprimorar, pois a 

fluência é um dos aspectos que acho  mais importante.  
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 Penso que para um professor de língua inglesa atuar com eficiência, ele precisa de 

muitas habilidades: raciocínio rápido, sabedoria para sair de algumas perguntas que os alunos 

geralmente fazem, ser crítico, fazer questionamentos, ter conhecimento da língua, ter 

conhecimento da gramática, ter fluência, enfim estes são os atributos de um professor de 

língua, ter domínio da língua e da sala de aula. 

 O ensino de língua inglesa que tive no ensino médio, considero totalmente 

tradicional, já o ensino da faculdade considero que teve alguns momentos de reflexão e 

questionamentos. 
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APÊNDICE 6: Transcrição da aula na escola campo 
 

 

Transcrição da aula na escola-campo  

Sujeito Participante: Júlia.  

Turma: 9º ano 
 

(A professora chega, cumprimenta os alunos e pede para que um deles busque os livros na 

biblioteca. Entrega os livros aos alunos, chamando-os pelo nome.) 

SP: Página quarenta e seis ... Página quarenta e seis ...pageforty-six. 

(Alunos conversam entre si).  

SP:Meninos, nessa página quarenta e seis,   unit four, pageforty-six, look 

atthepicturesbellow.Então nós temos que fazer o quê?... Look... 

A: Olhar as imagens.  

Julia: Isso mesmo, olhar as imagens.  

SP:então vocês vão olhar pra mim as imagens que estão aí...  

E com o dicionário olhando essas picturesaqui, cada um vai procurar uma palavra que 

descreve essas figuras... o que vocês estão vendo com essas figuras aí?  

A: Como assim?  

SP: Vocês vão procurar no dicionário uma palavra que descreva o que vocês então vendo. O 

que é, ...qual é o sentimento de vocês quando vocês olham para essas figuras...  o que vocês 

estão vendo aí...  vamos procurar no dicionário, tá? Pessoas de várias etnias...  

A: Eu achei [!] 

SP:Vamos procurar no dicionário [?]  silêncio... não precisa conversar... Vamos procurar no 

dicionário.  [?]Silêncio....  não precisa conversar...  

A: Teacher... 

SP: É só uma palavra ou uma frase. Palavra. Palavras. Vocês vão procurar uma só palavra 

que descreva o que vocês estão vendo nessa figura.  

A: Qualquer uma?  

SP: Qualquer uma palavra. [...] Vamos gente, vocês estão com os dicionários fechados até 

agora... podem responder no livro... é uma palavra só, uma palavra só...  

A: uma palavra só. Achei.... 

SP: Então escreve ela aí... uma palavra só para cada figura...  

(Alunos respondem a atividade em grupos) 
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SP: Escrevam o significado para vocês lembrarem depois o que vocês escreveram. Uma 

palavra.  Uma. Uma palavra. Olhem as fotos e retirem uma palavra.  

A: humanos.... 

(Alunos conversam entre si. Professora apaga o quadro.) 

SP: Quem terminou? Qual foi a palavra que vocês colocaram pra mim?  

(Uma aluna escreve sua palavra no quadro).  

A: Professora, vem aqui fazendo um favor... 

(Professora vai até a carteira da aluna.Não é possível ouvir o que elas conversam.) 

SP: Quem terminou vem colocando as palavras aqui, oh... (aponta para o quadro). 

(Alunos se levantam para escrever a sua palavra no quadro.Seis alunos ao mesmo tempo 

escrevem no quadro. Alunos conversam. 

SP: Mais alguém? Quem já terminou? Pronto. Então vamos lá.  

Alguém pensou...  

SP: (Professora lê algumas palavras do quadro). Então, people, diversity, differentes um 

monte de palavras que vocês escreveram... vocês pensaram em como essas pessoas poderiam 

ser? Vocês pensaram em como essas pessoas poderiam ser: intelectual...  

A: Intelectuais?  

SP: Vocês pensaram isso? 

A: Como assim?  

SP: Vocês acham que essa pessoas não poderiam ser intelectuals, que essas pessoas não 

poderiam ser, sem sorte, azaradas?  

A: Não.  

SP: Ehonest? 

A: Sim.  

A: Mais ou menos.  

SP: Poor, alguém pensou: chareacterless? pessoa sem caráter; successful, pessoas  bem 

sucedidas, tem alguém ai que é bem sucedido?  

Não tem como saber...  

Eu que quero que vocês entendam o seguinte... olhem pra um indiano desse daí, (apontando 

para uma das fotos do livro)um muçulmano desse  daí? Quando você olha pra ele, você 

consegue enxergar nele uma pessoa honest?  

A(s): Não.  

SP: Você consegue enxergar nele uma pessoa sucessful? Quando você olha para essa 
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primeria moça aí, de blackskin, negra,  você consegue enxergar nela uma pessoa intelectual?  

A: Não.  

SP: Você consegue enxergar nesse menininho aqui,você consegue enxergar   nele uma 

pessoa unlucky, sem sorte, azarada? 

A: Parece uma pessoa feliz... 

SP: O primeiro, esse menino do lado de cá oh, o primeiro, você acha que ele tem cara de 

poor?  

[...] 

(Professora divide os alunos em grupos, e entrega a cada grupo uma pergunta em inglês e 

pede para que eles traduzam-nas, com auxilio do dicionário. Alguns alunos fazem a 

atividade com seriedade, outros brincam, outros conversam sobre outros assuntos.Julia 

passa nos grupos, ajudando-os)  

SP: Pensem em como seria o mundo se todos vocês fossem iguaizinhos. Procurem no 

dicionário. O que é respeito pra vocês?  

SP (dirigindo-se a um dos grupos): Qual é a pergunta de vocês? 

(Alunos mostram a pergunta para a professora.) 

SP: Discriminated, lembra o quê? 

A(s): Discriminação, discriminado.  

SP: Então, o que você sente quando seesomeone,[...] quando vê uma pessoa sendo maltratada 

ou discriminada?  

A: Pra responder em inglês? 

SP: Algumas palavras sim.  

A: Teacher, não entendi a minha frase.  

SP: Vocês vão analisar o assunto, discutir o assunto.   

A: Teacher, cada um responde? Não, é uma resposta só. Vocês discutem e elaboram uma 

resposta só.  

(Professora dá assistência aos grupos. Como a conversa é bastante intensa entre os grupos, 

fica difícil entender o que a professora conversa com os alunos.) 

SP:Quem já terminou? Meninos, então vamos lá, oh...  

(A professora ajuda um dos grupos a formular sua resposta em inglês.) 

SP: Pronto, meninos, agora nós vamos precisar de silêncio...pra gente discutir o assunto, 

senão não vai dar tempo... Agora a gente vai fazer a discussão... o que eu quero que vocês 

façam? Vocês lêem a pergunta, podem ler do jeito que vocês derem conta...o importante é 
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vocês tentarem...  

A: Em Inglês? 

Sim. 

[?] 

SP: Um, dois, três... (A professora conta para os alunos fazerem silêncio.) 

SP: Vocês vão ler a pergunta e nós vamos... vocês vão dar a resposta de vocês... a 

primeira pergunta vai ser a do grupo das meninas aqui, oh... vamos ouvir?  

(A turma não faz silêncio para ouvir a professora.) 

SP: Nós estamos falando de respeito... Leia a pergunta pra mim, do jeito que vocês 

conseguirem... (dirigindo-se a um dos grupos.) 

Os alunos, tímidos e ficam empurrando a pergunta pro colega ler...  

(Nesse momento chega o lanche) 

SP: Eu quero saber se vocês vão ouvir a resposta dos colegas ou se a gente vai ter que ficar 

aqui pra terminar o trabalho... Vocês se sentem desrespeitados?  

A(s): Sim, professora.  

(Surge a partir de então, uma discussão fora do tema proposto sobre desrespeito aos 

colegas).  

[...] 

SP: Silênciooooo!  

A: Do you respect the people around you? (lendo a pergunta do grupo.) 

A: Yes, porque cada um tem seu jeito de pensar.  

SP: E aí, 9º ano, o que vocês entenderam da resposta das meninas? E da pergunta?  

(Alunos comentam o comportamento dos colegas em tom irônico.) 

SP: Vamos ouvir. Vamos ouvir.  

A: Do you respect the people around you?   

A: Você respeita as pessoas a sua volta?  

A(s): Sim, não, mais ou menos...  

A: Você respeita as pessoas à sua volta? As meninas disserammm [?] 

Sim, Yes, né, porque se elas não respeitaram,né, como serão respeitados?    

SP: Psiu! 

A:  What would it be like if everyone was equal?  

(Um aluno responde, mas não é possível ouvi-lo.) 

SP: O que vocês acham? Como seria o mundo se todo mundo fosse igual?  
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A: Seria ruim. (Alguns alunos respondem ao mesmo tempo.) 

Alguém ouviu aqui?  A pergunta dos alunos?  

(Alunos respondem ao mesmo tempo.) 

SP: Ah, tah! 

A: Isso. What does respect mean to you?O que o respeito significa pra vocês, 9º ano?  

A: Muita coisa.  Ah, muita coisa?  Mas vocês não sabem respeitar....e como a gente vai fazer 

para o 9º ano aprender a respeitar? A próxima pergunta e resposta.... Vamos ouvir.... 

(Alunos conversam todos ao mesmo tempo.) 

SP: Vamosouvir.... How do you feel when you see someone being teased or 

discriminated?Como você se sente vendo alguém discriminando alguém?  

(Uma aluna responde, mas sua voz é baixa e não é possível entender o que ela diz.) 

SP: Como que você se sente... how do youfeel  como você se sente quando vê alguém sendo 

discriminado?  

(Todos falam ao mesmo tempo.) 

A:Tia, eu acho que é muito ruim ver as pessoas sendo discriminadas... acho muito horrível... 

é mais feio discriminar do que ser discriminado, entendeu?  

SP: Vamos ouvir aqui a pergunta e a resposta...  

A: Do you treat people in the same way you would like to be treated?  

Sim, porque do mesmo jeito que elas nos tratam, a gente trata elas.  

Então a pergunta dos meninos:  do you treat people the same way do you like to be 

treated?Vocês tratam as pessoas da mesma maneira que gostariam de ser tratados?  

Não.  É muito difícil alguém falar que respeita aqui nessa sala...  

SP: De vez em quando, né, (diz o nome da aluna)? De vez em quando...  

A: É Muito difícil alguém falar que respeita... [...] 

SP: E aí meninas, e a resposta dos meninos?  

[...] 

SP: Então tá, meninos, apesar de estarmos falando sobre respeito e o 9º ano não demonstrar o 

menor respeito, menor... respeito, nem dez por cento... de respeito, está na hora de a  gente 

começar a pensar melhor no significado  dessa palavrinha ‘respeito’. Respeitar alguém não é 

só você opinar e olhar a pessoa ser xingada, e você vê que a pessoa esta sendo 

desrespeitada... não respeitar alguém é você estar falando enquanto o outro está falando... não 

respeitar alguém é  estar fazendo uma coisa que é proibida pelas  metas da escola [...] então a 

gente está falando   como que você gostaria de ser tratado...   Aí a professora está falando e o 
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aluno está conversando... aí a gente fala assim: ah eu não gosto eu não trato as pessoas de um 

jeito porque eu não gosto de ser tratado desse jeito... parem e pensem no jeito  que vocês 

estão tratando as pessoas em volta de vocês... de que jeito vocês estão tratando  como que 

vocês estão tratando as pessoas em volta de vocês?  Vocês estão respeitando? 

A(s): Não. Não. Não...  

SP: E o que nós podemos fazer, 9º ano, para respeitar em todos os sentidos, as diferenças, né, 

entre as pessoas?  O que nós podemos fazer, quais são as atitudes?  Vamos pensar em 

atitudes? Em metas...  vamos pensar em metas? Vamos criar uma meta para o 9º ano agora, 

né? ...vamos criar uma meta pro 9º ano... com o intuito de  melhorar a questão do respeito?  

A: Respeitar as pessoas que estão ao nosso redor...  

SP:Então o 9º ano está precisando dessa meta então? Essa é a meta do 9º ano?  

Então qual mesmo seria a meta? Respeitar as pessoas como a si mesmo,não é? Então o nono 

ano está precisando dessa meta então... respeitar os outros como a si mesmo...  essa é a meta 

do 9º ano? 

A(s): ÉÉÉÉÉÉÉÉ 

SP: Então qual mesmo seria a meta?  

A: Respeitar as pessoas como a si mesmo...  

J: Então, a partir desse dia de hoje, nós vamos pensar nessa meta... respeitar as pessoas como 

a sim mesmo...  tá?  

(A aula termina e os alunos vão lanchar.) 

 

 

 

 

 

 

 


