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RESUMO 

 

Neste estudo, objetivo discutir que sentidos sobre ensino crítico de línguas e classe social são 

construídos em um trabalho de formação crítica docente com seis professoras do Ensino 

Fundamental I em um contexto de educação bilíngue de elite. O material empírico foi gerado 

por meio de entrevista inicial, sessões reflexivas do grupo focal, diário da pesquisadora e 

conversa individual final. As professoras participaram de cinco sessões reflexivas, de 

aproximadamente 01h30min cada, no segundo semestre de 2018, entre os meses de outubro e 

dezembro, em que praxiologias acadêmicas sobre educação bilíngue, ensino crítico de línguas 

e classe social foram problematizadas. Com o intuito de compreender praxiologias 

acadêmicas a respeito do construto classe social dentro do contexto da globalização e do 

neoliberalismo, discorro, com base em Block, sobre diferentes concepções de classe, 

hierarquizações sociais e diferenças coloniais fazendo um panorama sociohistórico 

começando pelas ideias de Marx, Durkheim e Weber, passando por Bourdieu até chegar a 

uma perspectiva decolonial com Mignolo. Em relação aos sentidos sobre ensino crítico de 

línguas e classe social construídos ao longo do trabalho, pode-se perceber, por parte das 

professoras participantes, que as leituras dos textos acadêmicos e as discussões do grupo focal 

proporcionaram, para a maioria delas, expansão de perspectivas sobre o que é ensino crítico 

de línguas. Na conversa individual final, elas foram capazes de elaborar e ressignificar suas 

próprias praxiologias a partir do contato com praxiologias acadêmicas sobre ensino crítico. 

Ademais, reflexões e problematizações a respeito do construto classe social e diferenças 

coloniais oportunizaram debates sobre a complexidade e fluidez das classificações e 

hierarquizações de corpos com base em fatores como o capital material e simbólico, bem 

como demonstraram como os/as alunos/as leem e estereotipam a classe social das professoras. 

A partir das discussões, as participantes analisaram suas próprias práxis e contexto sócio-

histórico dos/as alunos/as e propuseram ideias e projetos que focalizam classe social em suas 

salas de aula objetivando contribuir para que os/as alunos/as compreendam a posição de 

privilégio que ocupam e se sensibilizem diante das injustiças sociais.  
 

Palavras-chave: formação crítica docente; ensino crítico de inglês; educação bilíngue de 

elite; classe social. 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

In this study, I aim to discuss what meanings about critical language teaching and social 

class are built in a critical education work with six elementary school teachers in a prestigious 

bilingual education context. The empirical material was generated through initial interviews, 

reflective sessions, the researcher's diary and a final individual interview. The teachers 

participated in five reflective sessions, approximately 1h30min each, in the second semester 

of 2018, from October to December, in which academic praxiologies about bilingual 

education, critical language teaching and social class were problematized. In order to 

understand social class theoretically in the context of globalization and neoliberalism, I 

present several conceptions of social class, hierarchization and colonial difference, creating a 

social-historical overview based on Block, starting by Marx, Durkheim and Weber ideas, then 

Bourdieu, concluding with Mignolo’s decolonial perspective. In relation to the meanings 

constructed regarding critical language teaching and social class throughout the inquiry, I 

could notice that the action of reading theoretical articles and discussing them in the reflective 

sessions provided for most of the participants opportunities to expand their perspectives about 

critical language teaching. Throughout the final individual interview, they were able to 

elaborate and reframe their own praxiologies after the contact with academic praxiologies 

regarding critical teaching. In addition, reflections and problematization concerning social 

class and colonial differences provided opportunity for the group to discuss the complexity 

and fluidity of body classifications and hierarchizations, based on several elements such as 

material and symbolic capital, and they showed how students read and stereotype teachers’ 

social class. From the discussions, the participants also analyzed their own praxis and the 

students’ social and historical context in order to propose projects focusing on social class in 

their classrooms aiming at contributing to students’ understanding of their privilege position 

and to their awareness of social injustices.  

 

Keywords: critical teacher education, critical English teaching, prestigious bilingual 

education, social class. 
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INTRODUÇÃO 

 

I see critical applied linguistics as a way of thinking, a way of going about applied 

linguistics that constantly seeks to push our thinking in new and provocative ways.1 

(Alastair Pennycook, 2001, p. 169) 

 

Meu interesse pela língua inglesa teve início quando eu ainda era criança. Pelo fato de 

ter cursado o Ensino Fundamental I em uma escola privada, tive aulas de inglês desde o 3º 

ano. Nessas aulas na escola regular, aprendi alguns repertórios linguísticos, mas não eram 

suficientes para mim, pois meu sonho era falar fluentemente a língua inglesa. Foi por essa 

razão que, quando completei nove anos, implorei aos meus pais que me matriculassem em 

uma escola de idiomas. Eles não tinham muitos recursos financeiros, mas educação sempre 

foi prioridade em nossa casa e, assim, me apaixonei pela língua inglesa logo que iniciei o 

curso. Eu adorava as aulas, embora hoje reconheça que eram extremamente tradicionais. O 

material didático utilizado no curso de idiomas trazia sempre a mesma estrutura em todas as 

unidades – começava por um diálogo e, na sequência, eram apresentados os exercícios de 

gramática relacionados ao vocabulário. A produção oral era trabalhada por meio de 

repetições, tanto dos diálogos da unidade quanto do vocabulário. Estudei durante dois anos 

nessa escola de inglês, porém, não cheguei a concluir o curso porque minha família mudou de 

cidade e, até nos adaptarmos à nova realidade e com uma situação financeira mais difícil, 

comecei a estudar sozinha assistindo a filmes sem legenda, fazendo minhas próprias traduções 

das músicas internacionais de que eu gostava e conversando com pessoas que eu considerava 

mais fluentes na língua. Todas essas estratégias me ajudaram a desenvolver repertórios 

linguísticos, mas eu ainda não estava satisfeita. 

Assim, aproveitando meu gosto pela língua inglesa e com o intuito de melhorar minha 

proficiência, em 2002, ingressei no curso de Letras: Português e Inglês na Universidade 

Federal de Goiás. Na minha turma de graduação, havia alunos/as com diferentes níveis de 

desempenho na língua inglesa, o que me deixou bastante insegura para me expressar durante 

as aulas e me incentivou a estudar ainda mais a língua alvo. Uma professora que me marcou 

durante a graduação foi a Profa. Dra. Rosane Rocha Pessoa, pois, além de cobrar muito dos/as 

alunos/as em suas aulas, ela propôs que desenvolvêssemos projetos com a finalidade de 

melhorar alguma habilidade na língua inglesa (produção oral, produção escrita, compreensão 

oral ou compreensão escrita). Elaborei meu projeto buscando estratégias para melhorar meu 

 
1 Eu enxergo a Linguística Aplicada Crítica como uma forma de pensar, um caminho para se abordar a 

Linguística Aplicada em que se busca constantemente impulsionar nosso pensamento de maneiras novas e 

provocativas. 
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desempenho na produção oral, e esse projeto foi um incentivo para que eu desenvolvesse 

outro com alguns/mas alunos/as da graduação como bolsista do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq), também sob orientação da Profa. Dra. Rosane 

Rocha Pessoa, em 2005-2006. Além da participação como bolsista do PIBIC, também fui 

monitora de inglês no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE - UFG) em 

2006, auxiliando a professora titular no planejamento das aulas e elaboração de materiais e 

ajudando alunos/as que apresentassem dificuldade na aprendizagem da língua inglesa. Devido 

a essas experiências na faculdade, ao concluir minha graduação no final de 2006, tive a 

certeza de que queria mesmo ser professora de inglês. O curso de graduação me proporcionou 

contato com praxiologias acadêmicas2 a respeito do processo de ensino e aprendizagem de 

línguas, metodologias e abordagens de ensino, estágio etc. Apesar disso, não me sentia 

preparada para ministrar aulas de inglês e decidi fazer um intercâmbio e estudar nos Estados 

Unidos em 2007-2008. 

Quando retornei ao Brasil, no final de 2008, comecei a trabalhar como professora em 

uma escola de educação bilíngue de escolha ou de elite3 (Português e Inglês) em Goiânia. 

Nunca me considerei uma professora tradicional, pois sempre procurei valorizar a voz dos/as 

alunos/as e me esforçava para levar temas diferentes para serem discutidos nas aulas. 

Contudo, depois do meu reencontro com a Profa. Dra. Rosane Rocha Pessoa, na pós-

graduação, em 2018, tudo começou a mudar. O primeiro texto (QUIJANO, 2005) que li na 

disciplina Formação docente no ensino de segundas línguas e línguas estrangeiras, 

ministrada por ela, contribuiu para que muitos conceitos e praxiologias acadêmicas em que eu 

acreditava fossem desestabilizados. Escutei, pela primeira vez, os construtos eurocentrismo e 

decolonialidade e, a partir das leituras seguintes e das discussões realizadas nas aulas, pude 

relacioná-los à concepção de ensino crítico de línguas. Como resultado, hoje tenho enxergado 

o processo de ensino e aprendizagem numa perspectiva diferente, compreendendo esse 

processo como político, pois as escolhas pedagógicas sobre o desenvolvimento do currículo, 

conteúdo, materiais, processos de sala de aula e uso da língua, embora pareçam ser apolíticos, 

são de fato, por natureza, inerentemente ideológicos, com implicações significativas para os 

 
2  Nesse estudo, adoto a concepção de praxiologia fundamentada em Bourdieu (1994) e Urzêda-Freitas (2018), na 

qual o conhecimento praxiológico se constitui como uma forma de compreender e agir sobre o mundo 

embasada pela relação dialética entre conhecimentos fenomenológicos, adquiridos por meio de nossas diversas 

vivências, e conhecimentos objetivistas, adquiridos por meio da formação acadêmica/técnica/profissional, com 

o intuito de construir modos de engendramento das práxis. Para identificar as praxiologias construídas 

especificamente na academia, utilizo o construto praxiologias acadêmicas. 
3  A educação bilíngue de escolha ou de elite destina-se a um grupo majoritário, geralmente pertencente à elite, 

que fala a língua nacional, mas que tem o objetivo de adicionar uma segunda língua (de prestígio) ao repertório 

linguístico do/a aluno/a (MELLO, 2010). 
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papéis socioeconômicos dos/as aprendizes (PENNYCOOK, 2001). Continuo acreditando que 

minha escolha pela docência de língua inglesa foi apropriada, mas meu projeto de vida não 

está mais restrito a ensinar a língua apenas, e sim a problematizar a vida social em minhas 

aulas ou no trabalho que fiz como coordenadora de um grupo de professores/as de inglês. 

Considero fundamental que professores/as de línguas se engajem na discussão de questões 

sociais relacionadas, por exemplo, a raça, classe social e gênero, em suas salas de aula, uma 

vez que “a sala de aula funciona como um tipo de microcosmo de uma ordem social mais 

ampla”4 (AUERBACH, 1995 apud PENNYCOOK, 2001, p. 115). 

Por conseguinte, o interesse por investigar a formação crítica de professores/as no 

contexto da educação bilíngue de elite resultou da minha atuação como professora e 

coordenadora pedagógica de uma escola de educação bilíngue de elite (Português e Inglês) em 

Goiânia por onze anos. O principal objetivo da educação bilíngue de elite é adicionar uma 

segunda língua, diferente da que é falada em casa, encaixando-se na tipologia IV na 

classificação de Cummins (1996 apud MELLO, 2010). Nessa classificação, os programas do 

Tipo I são destinados às populações indígenas; os do Tipo II são os que se destinam à 

manutenção e revitalização de uma língua minoritária nacional; os do Tipo III relacionam-se 

às línguas minoritárias internacionais; e os do Tipo IV, ao grupo linguístico majoritário. No 

entanto, esses conceitos não são estáticos. A escola em que a investigação foi realizada é 

classificada como Tipo IV, por ser um modelo destinado às populações que falam a língua 

majoritária nacional e que objetivam a adição de uma segunda língua de prestígio 

internacional (no caso, a língua inglesa); porém, em determinadas situações, encaixa-se no 

Tipo III, pois recebe alunos/as de outros países que não falam a língua nacional e, nesses 

casos, a língua inglesa é o meio para que eles/as se comuniquem e aprendam componentes 

curriculares na língua portuguesa.  

Praxiologias acadêmicas mais recentes em educação bilíngue levam em consideração 

essa classificação monoglóssica mais tradicional de Cummins (1996 apud MELLO, 2010), 

mas García (2009) esclarece que ideologias monoglóssicas de bilinguismo e educação 

bilíngue tratam as línguas como dois sistemas autônomos separados e, por isso, a autora 

afirma que classificações tradicionais nem sempre fazem sentido. Assim, acrescenta mais dois 

tipos numa perspectiva heteroglóssica5, em que são consideradas as múltiplas práticas 

 
4  Original: [...] the classroom functions as a kind of microcosm of the broader social order. 
5  Recentemente, sociolinguistas têm se voltado para o termo heteroglossia, de Bakhtin, para entender melhor a 

diversidade das práticas linguísticas na sociedade moderna. [...] Heteroglossia é um conceito criado pelos 

tradutores do trabalho de Bakhtin para abranger os três conceitos de ‘diversidade de fala’, ‘diversidade de 

linguagem’ e ‘diversidade de voz’ (BLACKLEDGE; CREESE, 2014, p. 3). 
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linguísticas inter-relacionadas do/a aprendiz: o modelo dinâmico recorrente (recursive 

dynamic model) e o modelo dinâmico (dynamic model). Para a autora, no modelo dinâmico 

recorrente, tem-se o objetivo de revitalizar práticas linguísticas que estão quase silenciadas, 

ao passo que, no modelo dinâmico, compreende-se que a criança apresenta diversos graus de 

bilinguismo, de acordo com o contexto em que está inserida (se a família fala diferentes 

línguas, se ela viveu em vários países etc.), e aceita suas práticas linguísticas múltiplas, não-

lineares e complexas. 

Assim, entendendo que professores/as são indivíduos que estão engajados na formação 

e na reformulação de suas próprias identidades no mundo globalizado e fluido, 

Kumaravadivelu (2012) enfatiza a importância de não fazer uma separação entre as 

necessidades linguísticas e as sociais dos/as alunos/as e considerar também a responsabilidade 

e a influência que têm na formação da identidade dos/as alunos/as. Uma proposta de formação 

crítica docente no contexto da educação bilíngue de elite é essencial para que aulas não se 

limitem apenas à instrução de componentes curriculares, mas que proporcionem discussões 

críticas e problematizações (PENNYCOOK, 2001) sobre questões que afetam a sociedade. A 

problematização da realidade com foco nas injustiças e desigualdades sociais pode levar os/as 

alunos/as a se tornarem agentes mais conscientes da necessidade de mudanças em direção a 

uma vida mais digna para todas as pessoas.  

Okazaki (2014), numa pesquisa realizada no curso Cultural Issues6, disciplina do 

preparatório acadêmico Intensive English Program7, de uma universidade pública em uma 

cidade de médio porte na costa do Pacífico, que teve a finalidade de desenvolver as 

habilidades de produção oral e escrita e ampliar a noção sobre questões culturais e dilemas 

éticos, relata o exemplo da aluna Yayoi, uma japonesa de classe social alta, que, ao participar 

das aulas, pôde refletir sobre questões que ela nunca antes pensara. Em princípio, a reação 

dela em relação ao curso não foi positiva, por achar que os/as colegas eram mais competentes 

que ela linguisticamente e que os tópicos discutidos eram muito densos. Ela acreditava que 

não tinha argumentos nem conhecimento para participar das discussões, mas, com o passar do 

tempo, os diálogos estabelecidos com os/as colegas/as contribuíram para que ela começasse a 

refletir sobre seus pontos de vista e se sentisse envergonhada por não saber muito sobre a 

história e a realidade do Japão. 

Segundo Okazaki (2014), um dos temas discutidos no curso foi discriminação; porém, 

como não fazia parte do mundo de Yayoi, para ela, não existia discriminação. A aluna afirma 

 
6  Questões Culturais. 
7  Programa de Inglês Intensivo. 
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que já tinha visto cenas sobre discriminação na TV e em filmes, mas não na vida real. Assim, 

à medida que as discussões foram acontecendo e as experiências das outras pessoas foram 

contadas, mesmo não se lembrando de algum dia ter passado por situações de discriminação, 

ela começou a ter consciência e ser mais agentiva a esse respeito. Além da tomada de 

consciência de que a injustiça social é real, Yayoi também compreendeu melhor sua situação 

social privilegiada e demonstrou mais empatia pelos grupos oprimidos. A reflexão de Yayoi 

no curso fez com que ela comprasse o livro If the world were a village of 1,000 people8 sobre 

questões globais (língua, população, idade, religião, nível educacional, dinheiro etc.) para 

saber mais a respeito de injustiças sociais. A ampliação da consciência crítica de Yayoi é 

mostrada por Okazaki (2014) ao relatar que, em uma conversa com uma amiga que 

claramente demonstrou achar estranho um famoso ator ser homossexual, a aluna se 

posicionou contra a homofobia dizendo que tinha esperança de que, ao assumir sua 

sexualidade, ele pudesse ajudar outros que estavam passando pelo mesmo dilema. Assim, ela 

colocou em cheque a heteronormatividade e encorajou sua amiga a reconsiderar o que disse, 

fato esse que muito provavelmente não teria acontecido antes de sua participação no curso. 

Concluindo, Okazaki (2014) afirma que a atitude de Yayoi é um exemplo de ação de 

resistência e que ações como essa podem fazer com que outras pessoas se sintam encorajadas 

a transformar práticas sociais de marginalização. 

Vandrick (2014) afirma que professores/as e estudiosos/as geralmente defendem 

causas relacionadas à justiça social e à identidade dos/das aprendizes, ou seja, à raça, gênero e 

etnia, mas não se percebe um enfoque em classe social na análise dos/as alunos/as, 

professores/as, salas de aulas e instituições. Um ponto ressaltado pela autora é o de que a 

maioria dos trabalhos sobre classe social na educação em língua inglesa focaliza apenas 

pobreza e classes sociais mais baixas. Por conseguinte, a autora argumenta a necessidade de 

pesquisar também os contextos das classes sociais média e alta, que Nader denomina studying 

up (1972 apud VANDRICK, 2014).  

Patel (2016), a respeito das investigações em educação e no campo das ciências sociais 

em geral, afirma que, comumente, corpos at-risk (oprimidos, marginalizados etc.) são 

considerados como os que precisam de intervenção, e, portanto, são estudados. Por outro lado, 

corpos que ocupam lugares privilegiados na sociedade não são estudados, por serem 

considerados como dentro da norma. Entretanto, a autora reconhece que, nos últimos anos, 

tem crescido o número de estudos focalizando populações de classe social alta, mas com o 

objetivo de aplicar estratégias que têm dado certo com elas às populações de classe baixa que 
 

8  Se o mundo fosse uma vila de 1.000 pessoas. 
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não alcançam sucesso. Assim, Patel (2016) chama a atenção para o risco desse tipo de 

praxiologia acadêmica deixar implícito que aqueles/as que são bem-sucedidos/as na sociedade 

o são por causa de um conjunto de características discerníveis e não devido a sistemas 

sociopolíticos de privilégio e opressão. A autora ressalta também que essa postura colonial, 

alimentada pelo capitalismo, faz com que os indivíduos que possuem o poder sejam vistos 

como pessoas que não precisam de intervenção, uma vez que já chegaram onde deveriam 

chegar. Dessa forma, tais práticas de sucesso são tão naturalizadas que chegam a ser 

invizibilizadas, não necessitando de investigação.  

A educação na classe alta é vista como acréscimo (só acrescenta conhecimento ao que 

os/as alunos/as já possuem), na classe baixa, é vista como corretiva (entendida como meio 

para corrigir o que está de “errado” com corpos marginalizados). No entanto, essa concepção 

precisa ser problematizada uma vez que alunos/as da classe alta também necessitam de 

intervenção para que possam ser capazes de compreender questões como a propriedade 

privada dos meios de produção, uso da terra, sustentabilidade, consumismo, desigualdades 

etc. Tais problematizações devem ser oportunizadas por professores/as que têm consciência 

crítica. Okazaki (2014) defende uma conscientização crítica dos/as professores/as, sendo essa 

consciência uma habilidade para perceber e questionar a reprodução de injustiças sociais, 

culturais e históricas, bem como das relações de poder de sua própria cultura, da cultura da 

língua-alvo e da cultura global. Claro que não temos controle sobre o que fazemos e não 

podemos garantir tal conscientização, mas podemos problematizar a vida social na 

expectativa de que haja sensibilização em relação às injustiças sociais. De acordo com 

Pennycook (2001), um dos maiores desafios da Linguística Aplicada Crítica é encontrar 

meios para mapear relações micro e macro, ou seja, entender a relação entre as concepções de 

sociedade, ideologia, capitalismo global, colonialismo, educação, gênero, racismo, 

sexualidade, classe social com enunciados de sala de aula, aquisição de segunda língua, textos 

diversos e relacioná-los com questões amplas sociais, culturais e políticas.  

Por conseguinte, neste estudo, que foi desenvolvido com um grupo de seis professoras 

de uma escola bilíngue de elite, que utiliza as línguas portuguesa e inglesa em sua práxis 

pedagógica, considerei relevante discutir praxiologias acadêmicas sobre educação bilíngue 

(GARCÍA; WOODLEY, 2015) e, numa perspectiva crítica do ensino de língua inglesa 

(PENNYCOOK, 2001) e de formação crítica docente (PESSOA, 2014), problematizar 

questões relacionadas à classe social (LÓPEZ-GOPAR; SUGHRUA, 2014; OKAZAKI, 2014; 

VANDRICK, 2014). Dessa forma, minha intenção foi responder à seguinte pergunta de 

investigação: Que sentidos sobre ensino crítico de línguas e classe social são construídos em 
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um trabalho de formação crítica docente com seis professoras do Ensino Fundamental I em 

um contexto de educação bilíngue de elite? 

Acredito poder dizer que o ensino de língua inglesa numa perspectiva crítica ainda é 

desconhecido por muitos/as professores/as que atuam na educação básica, principalmente, por 

aqueles/as que trabalham em contextos elitizados. Situando este presente estudo dentro do 

campo da Línguística Aplicada Crítica, como um caminho possível para pensar a “integração 

da reflexão contínua de pensamento, desejo e ação” (PENNYCOOK, 2001), espero que mais 

professores/as tenham contato com a práxis crítica de línguas e se tornem engajados/as na 

construção de suas próprias práxis. 

 

 

 



 

 

1 PRAXIOLOGIAS ACADÊMICAS SOBRE CLASSE SOCIAL: UM PANORAMA 

SOCIOECONÔMICO E HISTÓRICO 

 

No Brasil, o acesso ao ensino de inglês está relacionado à classe social de que a pessoa 

faz parte, isto é, é vinculado às questões socioeconômicas. Na cidade de Goiânia, no estado de 

Goiás, por exemplo, o ensino da língua inglesa em escolas públicas começa no Ciclo II (4º 

ano do Ensino Fundamental), porém, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

documento de caráter normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que 

todos/as os/as alunos/as no Brasil devem desenvolver, somente a partir do 6º ano do Ensino 

Fundamental é que as unidades temáticas e objetos de conhecimento para a o ensino de inglês 

são descritos. Apesar de começar relativamente cedo, poucos resultados são percebidos (por 

fatores como falta de incentivo da família, falta de recursos didáticos, números elevados de 

crianças por sala, entre outros) e, geralmente, os/as alunos/as no ensino público e privado não 

conseguem atingir proficiência na língua inglesa. Portanto, para garantir que seus/uas filhos/as 

aprendam inglês, os pais de classe média e alta os/as matriculam em cursos de idiomas ou em 

escolas de educação bilíngue de elite.  

De acordo com Cazden e Snow (1990 apud GARCÍA, 2009, p. 5), “educação 

bilíngue é um rótulo simples para um fenômeno complexo”.9 Contudo, García e Woodley 

(2015) traçam uma definição básica de educação bilíngue como aquela que instrui e avalia 

os/as alunos/as em duas línguas. Segundo as autoras, existem diversos programas de educação 

bilíngue que variam quanto aos objetivos, ao uso da língua e aos propósitos, bem como aos 

aspectos socioculturais e políticos, ao contexto histórico e ao prestígio das línguas. Destarte, 

García e Woodley (2015) explicam que educação bilíngue não é uma nova abordagem, pois 

ao longo da história, a elite (eurocêntrica), em sua maioria, tem sido educada de maneira 

bi/multilíngue. No entanto, com o desenvolvimento das escolas públicas na Europa no século 

XIX, a educação passou a ser praticamente monolíngue, mas as autoras ressaltam que a 

educação bilíngue continuou sendo oferecida e incentivada na esfera privada, pela elite, com a 

finalidade de desenvolver fluência em duas línguas de prestígio. 

No Brasil, embora seja crescente o número de escolas bilíngues, a maioria delas é 

privada, com mensalidades altas, o que restringe o acesso a esse tipo de educação. Assim, 

grande parte dos/as alunos/as que estuda nessas escolas é oriunda das classes média ou alta. 

Apesar disso, existem algumas escolas públicas bilíngues no Brasil que ensinam, além do 

português, línguas de acordo com contextos específicos, tais como as escolas bilíngues de 
 

9  Original: [...] bilingual education is a simple label for a complex phenomenon. 
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fronteira, que ensinam espanhol; escolas bilíngues interculturais, em que crianças de diversas 

etnias recebem educação na língua indígena; escolas bilíngues para surdos/as, em que a 

LIBRAS é ensinada; escolas bilíngues em comunidades descendentes de alemães que residem 

no sul do país. No entanto, escolas bilíngues públicas que ensinam inglês são raras, mas  há 

alguns projetos implantados recentemente, como o caso da Rede Municipal do Rio de Janeiro 

(ALTOÉ, 2018).   

Segundo García e Woodley (2015), a globalização tem sido um fator relevante para a 

escolha desse tipo de escola pelos pais, talvez por acreditarem que as crianças estarão mais 

bem preparadas para competir por posições de maior prestígio em suas carreiras profissionais 

ou que terão a possibilidade de estudar fora do país. Na prática, isso tende a acontecer, não 

pelo domínio da língua, mas sim pelas oportunidades advindas da classe social a que 

pertencem, e acaba por ampliar a desigualdade social, pois as crianças de classes baixas não 

têm as mesmas oportunidades. Percebe-se nitididamente, então, uma interseccionalização 

entre educação bilíngue e classe social no Brasil.  

Para uma compreensão mais ampla do construto classe social, neste capítulo, procurei 

contextualizá-lo dentro do neoliberalismo global e, posteriormente, elaborei um panorama 

socioeconômico e histórico das principais praxiologias acadêmicas a respeito de classe social 

nas ciências sociais, na sociolinguística e na linguística aplicada. 

 

1.1 Neoliberalismo e colonização do discurso 

 

Uma das principais razões para que o construto classe social seja enfatizado 

ultimamente nas ciências sociais se deve ao fato de vivermos em um período neoliberal em 

que as sociedades têm se tornado cada vez mais estratificadas socioeconomicamente 

(BLOCK, 2014). De acordo com Block, Gray e Holborow (2012), quando o neoliberalismo 

coincide com uma rápida prosperidade econômica, a partir dos anos 1990 até meados da 

década seguinte, ele é compreendido como uma série de fenômenos tais como doutrina 

econômica, mentalidade política, autorregulação de mercado, privatização, 

desregulamentação financeira e também como uma nova fase do capitalismo. Por essa razão, 

o neoliberalismo significa ao mesmo tempo uma representação social e uma realidade social, 

uma vez que neoliberalismo, como sistema social e ideológico, invade o discurso ao mesmo 

tempo que o discurso reproduz e cimenta o neoliberalismo (BLOCK; GRAY; HOLBOROW, 

2012). Para os autores e a autora, a análise do discurso crítica argumenta que o neoliberalismo 

tem colonizado o discurso e é por meio do discurso que as relações sociais são construídas. 
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Segundo essa perspectiva, o imperialismo linguístico faz com que a língua inglesa seja agente 

central no projeto neoliberal. 

Block, Gray e Holborow (2012) identificam quatro definições de neoliberalismo: 1) 

teoria econômica; 2) nova forma de capitalismo; 3) discurso; e 4) ideologia. Assim, como 

teoria econômica, o neoliberalismo entrou em proeminência nas condições econômicas do 

fim da década de 1970, defendendo a ideia de que o estado era ineficiente. Dessa forma, o 

mercado deveria regular o mundo econômico e social e, para que isso acontecesse, deveria 

haver uma diminuição da intervenção do estado e um aumento da privatização generalizada 

de serviços públicos. Nessa perspectiva, para que o bem-estar humano fosse alcançado, seria 

necessário que as habilidades e empreendedorismos individuais ficassem livres dentro de uma 

estrutura institucional de fortes direitos de propriedade privada, mercados livres e livre 

comércio (BLOCK; GRAY; HOLBOROW, 2012). Em meados da década de 1990, o 

neoliberalismo se tornou central e passou a ser política oficial de muitos governos ocidentais e 

uma doutrina imposta ao Sul Global. Entretanto, uma das concepções mais mistificadas sobre 

o neoliberalismo, segundo os autores e a autora, é a forma como são fundidas percepções da 

realidade com a realidade em si.  

Apesar de toda a expectativa de que menos interferência estatal, mais privatizações e 

livre comércio pudessem ser mecanismos de salvação econômica, políticas neoliberais 

falharam em prover uma melhora significativa no desempenho econômico e encontrou 

resistência substancial na América Latina, até mesmo porque as privatizações trouxeram 

novas ineficiências, resultando, em muitos casos, em serviços mais caros e de baixa qualidade 

(BLOCK; GRAY; HOLBOROW, 2012). Além disso, um governo que interfira menos, se 

manteve uma fantasia, pois, na prática, o estado sempre esteve mais economicamente 

comprometido do que a teoria neoliberal nos fez acreditar e, depois da crise de 2008, por 

exemplo, tem ficado cada vez mais difícil sustentar o argumento de que a globalização acabou 

com o estado, visto que, a quantidade de dinheiro público injetado no sistema financeiro dos 

Estados Unidos, Reino Unido e Eurozona (cerca de 14 trilhões de dólares) expôs 

dramaticamente o mito neoliberal de recuo estatal (BLOCK; GRAY; HOLBOROW, 2012). 

Fairclough (2006 apud BLOCK; GRAY; HOLBOROW, 2012) afirma que os ‘fatos’ 

apresentados pelos que advogam em favor do globalismo neoliberal são ideologicamente 

selecionados e, por essa razão, governos e organizações intergovernamentais evitam utilizar o 

construto neoliberalismo ao falarem de livre mercado, para que seus pontos de vista não 

sejam relacionados com uma visão política de mundo, e sim como uma lei natural que não é 

construída ideologicamente.  
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A diferença de concepção de neoliberalismo como teoria econômica e como novo 

capitalismo é pequena. Nessa perpectiva, o neoliberalismo é definido como um novo regime 

econômico de produção que surge das transformações contemporâneas e que é reestruturado e 

redimensionado a partir de mudanças nas relações entre diferentes domínios ou campos da 

vida social, com as economias locais e globais interagindo dialeticamente (FAIRCLOUGH 

2002 apud BLOCK; GRAY; HOLBOROW, 2012). Fundamental para a constituição desse 

novo capitalismo é a língua e o discurso, que atuam como componentes centrais desse novo 

sistema, e em função disso, muitos estudiosos reforçam a ideia de que a sociedade é 

determinada pelo discurso. Assim, o que se percebe não é mais uma divisão do trabalho 

baseada somente em força física, mas a partir de um trabalho imaterial que é visto como 

commodity. Block, Gray e Holborow (2012) chamam a atenção para o fato de que o poder da 

comunicação com rápidos acessos à informação e novas formas de comunicação instantânea 

também mudaram consideravelmente o modo como a sociedade interage. Contudo, os autores 

e a autora argumentam que os desenvolvimentos tecnológicos são menos sobre uma revolução 

nas relações sociais e mais sobre a operação deles e como seus usos continuam a refletir 

privilégios sociais. 

Em vista disso, pode-se compreender o neoliberalismo também como práticas 

discursivas, uma vez que ordens de discurso, dentro de contextos sociais particulares ou 

institucionais, podem ser convencionais ou inovadoras e é a tensão entre elas que 

transformam o discurso em lugar de luta pelo poder (BLOCK; GRAY; HOLBOROW, 2012). 

Os autores e a autora argumentam, então, que a língua é vista como algo que contém e 

reproduz relações de poder e, apesar de seus resultados serem afetados pelas desigualdades 

sociais e educacionais, é, na verdade, inerentemente imprevisível, nunca é exatamente uma 

forma estruturada de poder. Em relação às línguas, Block, Gray e Holborow (2012) afirmam 

que o inglês mundial tem sido frequentemente acoplado com a globalização neoliberal, sendo 

bastante comum a intersecção entre neoliberalismo e língua inglesa, língua essa que passa a 

ser considerada como dominante e meio de reprodução de ideologias neoliberais. Para 

Phillipson (2003 apud BLOCK; GRAY; HOLBOROW, 2012), a língua inglesa não é apenas 

uma imposição, pois sua popularidade está ligada ao fato de ser relacionada a sucesso, 

influência, consumismo e hedonismo. Do mesmo modo, ele identifica a língua como capital 

linguístico, ou seja, quem é falante de inglês global é privilegiado no império neoliberal. Por 

outro lado, Block, Gray e Holborow (2012) contestam essas ideias ao explicitarem que o 

inglês pode ser a língua dos imperialistas, mas se tornou também a língua dos/as 

oprimidos/as, uma vez que, numa perspectiva pós-colonial, a língua pode se virar e “morder” 
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a mão de quem a alimenta. Contudo, a língua inglesa per se, como pode ser observado em 

países como a Nigéria ou outro país pós-colonial africano, em que o inglês é uma das 

variedades faladas, fornece pouco capital linguístico ou material na ordem mundial.  

O neoliberalismo como ideologia10 é uma representação unilateral que parte do mundo 

real, mas enxerga o real por meio de determinadas lentes. Classe social afeta a visão de 

mundo e molda sua retórica distintiva; assim, contradições entre o que o neoliberalismo diz e 

o que realmente acontece constituem uma ideologia e, no caso das ideologias neoliberais, 

emanam geralmente da classe dominante e são concebidas como universais (BLOCK; GRAY; 

HOLBOROW, 2012). Ademais, uma ideologia é parcialmente acreditada e parcialmente 

rejeitada, isto é, alguns aspectos são aceitos e outros não, além de ser influenciada por 

acontecimentos do mundo real, como no caso da crise financeira de 2008 que abalou as 

ideologias de mercado (BLOCK; GRAY; HOLBOROW, 2012). Os autores e a autora, em 

suma, afirmam que a língua tem o potencial para ser ideológica, mas nem todas são 

ideológicas e nem todo discurso se desdobra em ideologia, pois, enquanto língua e ideologia 

podem até se sobrepor, elas não são equivalentes ou intercambiáveis. Outrossim, acreditam 

que ideologias podem se tornar ferramentas teóricas para rupturas de concepções de língua 

como esferas independentes retirando-a de um pedestal e trazendo-a para a vida real e para 

análise social.  

 

1.2 Globalização: definições e linhas de pensamento 

 

Ao falar sobre seu engajamento pessoal com o neoliberalismo como fenômeno 

importante a ser analisado, Block (2014) reconhece que isso o levou a dar mais ênfase em 

questões econômicas ao pensar em globalização, fazendo com que ele situasse classe social 

como ponto central nas discussões a respeito de identidade. Tal mudança em seu jeito de 

pensar sobre globalização vai contra tendências dominantes na linguística aplicada que 

concebem fenômenos relacionados com a língua associando-os com globalização, porém, 

restritos ao social e cultural. Ademais, o construto globalização começou a ser utilizado na 

década de 1960, porém, ao longo dos anos, principalmente após a década de 1980, em que o 

desenvolvimento tecnológico possibilitou interações mais frequentes e rápidas entre a maioria 

dos países como nunca houve anteriormente, seu uso extenuante impediu uma concepção 

 
10  Ideologia é definida no texto como sendo: a) uma representação unilateral; b) uma articulação de uma classe 

social específica, mas construída como visão de mundo [universal]; c) parcialmente acreditada e parcialmente 

rejeitada; d) influenciada por eventos do mundo real; e) coextensiva com a língua, mas distinta dela (BLOCK; 

GRAY; HOLBOROW, 2012, p. 29). 
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elucidativa do termo. Assim, Held et al. (1999) afirmam que falta uma definição precisa do 

termo e que ele se tornou o cliché da época, ou seja, é uma grande ideia que engloba desde o 

mercado financeiro até a Internet, mas que fornece pouca percepção substancial da condição 

humana. Contudo, a globalização reflete uma percepção difundida de que o mundo tem sido 

transformado rapidamente por forças econômicas e tecnológicas em um espaço social 

compartilhado e que o desenvolvimento em uma área específica do mundo tem impacto e 

consequências na vida individual e coletiva em outra parte do globo (HELD et al., 1999).  

McGrew (2017) caracteriza globalização como um processo no qual se desenvolvem: 

uma extensão de atividades sociais, políticas e econômicas, além das fronteiras nacionais, 

fazendo com que decisões, acontecimentos e atividades de uma determinada região causem 

impactos diretos e indiretos em outros países do mundo, como exemplo, o fato de que guerras 

civis e conflitos em países pobres possam resultar na intensificação de fluxos de refugiados 

em países mais afluentes; uma intensificação na interconectividade em praticamente todas as 

esferas sociais; uma aceleração no ritmo das interações globais e nos processos de evolução 

dos sistemas mundiais de transporte e comunicação, que aumenta a velocidade com que 

ideias, notícias, informações, capital, bens e tecnologia fluem ao redor do mundo; uma 

integração mais profunda do local com o global, pois acontecimentos locais podem ter 

consequências globais e acontecimentos globais podem causar graves consequências locais, 

gerando uma consciência coletiva de mundo como espaço social compartilhado ou 

globalismo, que é difundido na própria ideia de globalização. Em vista disso, podemos 

perceber que globalização carrega uma concepção que vai além da ideia de 

internacionalização ou interdependência internacional, mas implica certa dissolução de 

fronteiras nacionais (desterritorialização) que separam os países e uma mudança estrutural nas 

organizações sociais humanas e econômicas possibilitada pelas tecnologias contemporâneas 

de informática e pela infraestrutura física de comunicação e transporte (MCGREW, 2017). 

No debate a respeito da globalização, é possível distinguir três linhas de pensamento, 

seguidas pelos/as estudiosos/as e pesquisadores/as da área, denominadas hiperglobalistas, 

céticos e transformacionalistas (HELD et al., 1999). Segundo os autores, para os 

hiperglobalistas, a globalização define uma nova era na história da humanidade em que o 

estado-nação se tornou algo não natural e impossível de ser concebido numa economia global 

e, nesse ponto de vista, a lógica econômica é privilegiada. Dessa forma, muitos 

hiperglobalistas compartilham da ideia de que a globalização econômica está construindo 

novas formas de organização social que suplantarão a noção de nação-estado como unidade 

primária econômica e política da sociedade mundial (HELD et al., 1999). Nessa perspectiva, 
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se, por um lado, os hiperglobalistas congratulam o triunfo da autonomia individual e das leis 

de mercardo acima do poder estatal, por outro, os radicais ou neomarxistas declaram que a 

globalização contemporânea representa o triunfo de um capitalismo global opressivo que cria 

e reforça padrões estruturais de desigualdade entre os países. 

Os céticos acreditam que a globalização é um mito, sustentando seu argumento numa 

concepção economicista de globalização, comparando-a a um mercado global perfeitamente 

integrado (HELD et al., 1999). Contudo, acreditam que tal integração é idealista e exagerada e 

consideram as praxiologias acadêmicas hirperglobalistas ingênuas, uma vez que subestimam o 

poder duradouro dos governos nacionais para regular as atividades econômicas internacionais. 

Para eles, uma prova disso seria a regionalização da economia global em direção a três 

grandes blocos financeiros: Europa, Pacífico-Asiático e América do Norte (HELD et al., 

1999). Segundo os céticos, a internacionalização vem acompanhada de uma crescente 

marginalização econômica de muitos países considerados do ‘Terceiro Mundo’, pois os fluxos 

de mercado e investimentos fluem em direção ao rico Norte, intensificando a exclusão da 

maioria do restante do globo (HELD et al., 1999). Em suma, os autores afirmam que os 

céticos rejeitam o mito de que o poder e a soberania do estado estão sendo minados hoje pela 

internacionalização econômica ou governo global.  

Para os transformacionalistas, a globalização é compreendida como uma poderosa 

força transformadora responsável por um enorme abalo das sociedades, economias, 

instituições governamentais e ordem mundial, mas esse abalo permanece incerto por ser a 

globalização um processo histórico essencialmente contingencial, repleto de contradições 

(HELD et al., 1999). Em comparação aos hiperglobalistas e céticos, segundo os autores, os 

transformacionalistas não fazem afirmações sobre a trajetória futura da globalização; porém, 

acreditam que ela está associada a novos padrões de estratificação global em que alguns 

países, sociedades e comunidades estão se tornando enredados na ordem mundial enquanto 

outros estão sendo marginalizados. Como ponto central, os transformacionalistas defendem 

que a globalização contemporânea tem reconstituído o poder, função e autoridade do estado, 

contrariando a retórica hiperglobalista do fim da soberania do estado e a afirmação dos céticos 

de que praticamente nada mudou (HELD et al., 1999).  

Ressalto que o viés neoliberal influencia e direciona as políticas educacionais. Nesse 

sentido, as ideologias que embasam o pensamento relacionado à globalização e ao 

neoliberalismo podem ser percebidas na BNCC, como podemos ver a seguir no trecho do 

documento que trata sobre o ensino da língua inglesa: 
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Aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de engajamento e 

participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e plural, em 

que as fronteiras entre países e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e 

transnacionais estão cada vez mais difusas e contraditórias. (BRASIL, 2017, p. 241). 

Mais ainda, o tratamento do inglês como língua franca o desvincula da noção de 

pertencimento a um determinado território e, consequentemente, a culturas típicas de 

comunidades específicas, legitimando os usos da língua inglesa em seus contextos 

locais. (BRASIL, 2017, p. 242). 

 

No documento, pode-se perceber o argumento do imperalismo linguístico que faz com 

que a língua inglesa seja um agente central no projeto neoliberal, associando-a à ideia de 

sucesso, influência etc. Além disso, a língua inglesa é tratada como língua franca 

desterritorializada, ideia defendida pelos globalistas ao enfatizarem que a globalização 

econômica constrói novas formas de organização social que possibilita a suplantação da 

noção de nação-estado. No entanto, a ideia defendida de fronteiras difusas e contraditórias não 

é problematizada no texto ou relacionada a questões socioeconômicas ou de classe social, 

concepção, a meu ver, fundamental para que compreendamos o contexto educacional no 

Brasil. Cantarelli e Silva (2019, p. 785), ao analisar os atravessamentos do discurso neoliberal 

na BNCC, afirmam que tanto a escola quanto a sua proposta pedagógica “devem considerar a 

justiça social no seu cotidiano e na formação de seus/suas alunos/as, refletindo e questionando 

o modelo neoliberal, que transforma a educação e tudo que a ela se relaciona numa 

oportunidade de lucro”. Para isso, as autoras defendem que a escola vá além do papel de 

difundir o conhecimento científico, preparando alunos/as para ocupar um lugar na divisão 

social do trabalho. Dessarte, a BNCC emerge como uma proposta de justiça social, porém, 

vinculada a um projeto educacional neoliberal, em que é focalizada a melhora dos resultados 

nas avaliações externas nacionais e internacionais, sem necessariamente estar relacionado ao 

acúmulo de saberes e reduzindo-o a uma cultura de performatividade. 

 

1.3 Classe social: de Marx a Mignolo 

 

Para responder à pergunta O que é classe social?, Block (2014) faz um panorama 

metodológico dos principais trabalhos e pensamentos de grandes autores que escreveram 

sobre classe social a partir de meados do século XIX, começando pelo trabalho fundacional da 

“santa trindade da sociologia europeia” Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, 

considerando também trabalhos que surgiram ao longo do século XX, como os de Lenin a 

Bourdieu. Assim, na seção de abertura do Manifesto Comunista, de Marx e Engels (1948 apud 

BLOCK, 2014), os autores afirmam que a história de todas as sociedades até agora é a própria 
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história da luta de classes entre opressor e oprimido, começando em períodos mais remotos na 

Roma antiga com patrícios, cavaleiros, plebeus e escravos, continuando na Idade Média com 

senhores feudais, vassalos, artesãos, servos; que, posteriormente, dá origem à moderna 

sociedade burguesa com burgueses e proletários. Contudo, o que é notório em todos esses 

períodos históricos é a divisão da sociedade em classes antagônicas.  

De acordo com Block (2014), Marx é conhecido por sua análise detalhada da lógica do 

capitalismo e também por ser considerado figura fundadora da discussão sobre classe social 

nas sociedades modernas. Todavia, Marx não traçou uma definição sistemática de classe 

social, mas se pode inferir, por meio de suas análises, que as sociedades são divididas de 

forma com que indivíduos que vivem em diferentes condições econômicas, 

consequentemente, dão origem a diferentes comportamentos, pensamentos e estilos de vida 

que constituem as posições de classe na sociedade (BLOCK, 2014). A discussão de Marx 

sobre base e superestrutura, conceitos fundamentais sobre como as sociedades são 

organizadas em relação à produção material, é primordial para sua teoria de classe social. 

Block (2014) explicita que, para Marx, a base econômica de uma sociedade é constituída pela 

organização de sua produção, isto é, das atividades que sanam as necessidades básicas 

(cultivo de alimentos, criação de gado, produção de bens industrializados etc.) e das relações 

sociais que emergem dessa produção, que servem como fundação para a superestrutura, que é 

a vida social, política e intelectual de uma sociedade, e que condicionam e moldam estruturas 

legais e políticas constituintes do estado. O estado, nessa perspectiva, surge como estrutura 

contingente que depende da produção e a reflete, ou seja, é “uma superestrutura legal e 

política de uma sociedade que serve como garantia de um status quo baseado em classes” 

(BLOCK, 2014, p. 29)11 e que representa ideologias dominantes, que são ideias reguladoras 

de um período específico. 

Em sua análise, Marx expõe que classe social não é um atributo da pessoa ou uma 

posição estática ocupada por ela na sociedade, mas uma posição social ocupada por 

indivíduos dentro de um tipo específico de relações sociais produzidas pela ordem econômica 

(WRIGHT, 2005). Wright (2005) identifica cinco conceitos-chave da análise Marxista de 

classe social: interesses de classe; consciência de classe; práticas de classe; formação de 

classe e luta de classes. Block (2014) afirma que os interesses materiais formam a consciência 

de classe dos sujeitos, as relações sociais surgem nas práticas dos indivíduos e da coletividade 

 
11  Original: ...the state is the legal and political superstructure of a society which serves as a guarantor of the 

class-based status quo which emerges from the organization of production.  
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e, por fim, os conflitos em torno dos interesses de classe emergem quando interesses, 

consciência, práticas e formações sociais se juntam.  

O olhar para o trabalho de Emile Durkheim pode ser feito sob dois aspectos: como 

uma alternativa ao Marxismo ou como um aperfeiçoamento do pensamento de Marx 

(BLOCK, 2014). No entanto, segundo Block (2014), Durkheim não estava preocupado com 

questões complexas do capitalismo e com injustiças do sistema de classes, e sim, em como a 

divisão do trabalho nas sociedades industriais modernas da Europa no final do século XIX 

estava ligada a uma grande mudança no tipo de solidariedade que predominava nessas 

sociedades: de uma solidariedade mecânica para uma solidariedade orgânica. Para Durkheim, 

a solidariedade mecânica era baseada em altos níveis de tradição, coesão social, compromisso 

e na semelhança e conformismo dos indivíduos em termos de práticas religiosas, estruturas 

familiares e sistema de crenças em várias esferas sociais; por outro lado, a solidariedade 

orgânica era baseada em baixos níveis desses parâmetros, ou seja, uma sociedade com menos 

ligação com tradições e mais ocupacional e legalista em que a diferenciação e autonomia de 

indivíduos fosse cada vez mais dominante (BLOCK, 2014). Durkheim contesta Marx ao 

questionar se a luta de classes sempre surgirá do desenvolvimento e da evolução do 

capitalismo e argumenta que compreender classe social em um nível macro foi um 

instrumento contundente para entender o aumento da complexidade da vida das pessoas nas 

sociedades industrializadas europeias no final do século XIX, mas uma conceitualização 

micro de formação de pequenas classes, relacionada às ocupações que aumentavam em tipos e 

complexidades, fornecia uma concepção mais apropriada (BLOCK, 2014).  

Durkheim continuou a tradição Marxista de compreender a condição humana 

emergindo das relações com os meios de produção; porém, introduziu a noção de grupos 

ocupacionais, que tinha um aspecto mais cultural do que material e previu que o 

individualismo iria surgir da mobilidade social dentro dos sistemas de classe (BLOCK, 2014). 

De acordo com Block (2014), Durkheim escreveu pouco diretamente sobre classe, estando 

mais interessado nas experiências dos indivíduos em grupos ocupacionais dentro da estrutura 

social que constitui as sociedades. Todavia, seu quase contemporâneo Max Weber, também 

não se dedicou a esse construto, mas foi mais explícito em seus escritos definindo classe 

social e a situando dentro de uma visão mais ampla da estratificação das sociedades 

modernas, se posicionando como fonte chave de ideias alternativas às praxiologias Marxistas 

(BLOCK, 2014). 

Por conseguinte, Weber compartilha com Durkheim a rejeição ao ativismo de Marx e 

propõe uma ciência social mais objetiva, baseada em rigorosa observação e praxiologias 
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acadêmicas, e afirma que o tipo de classe antagônica documentada por Marx em seu trabalho 

era irrelevante para o século XX. Para Weber, eram necessárias novas concepções e estruturas 

para a elaboração de entendimentos mais precisos de como as sociedades modernas 

funcionavam (BLOCK, 2014). Assim, para o autor, classe social não é a maior fonte de 

conflito dentro do capitalismo ou de ações coletivas, ideia essa que leva à discrepância 

fundamental com o Marxismo, uma vez que ele acredita que outras forças e estruturas 

(políticas, legais e religiosas), além das econômicas e da relação dos indivíduos com os meios 

de produção, determinam a estratificação social. Desse modo, Weber define uma classe social 

como todas as pessoas que se encontram na mesma situação e, como explicita Wright (2005, 

p. 32), identifica quatro grandes classes sociais no capitalismo: 

A primeira distinção é entre aqueles/as que possuem propriedade ou meios de 

produção e aqueles/as que não possuem, mas ambos os grupos ‘se diferenciam ainda 

mais de acordo com o tipo de propriedade e o tipo de serviços que podem ser 

oferececidos no mercado” (WEBER, 1978 [1922], p. 928 apud por WRIGHT, 2005, 

p. 32). As quatro classes resultantes são [1] os “grupos dominantes de empresários e 

proprietários; [2] a pequena burguesia; [3] trabalhadores/as com credenciais formais 

(a classe média); e [4] aqueles/as sem credenciais e cujo único bem é a força de 

trabalho (classe trabalhadora)12. 

 

Tal classificação, posteriormente, serviu como base para uma prática que se tornou 

comum em praxiologias acadêmicas sobre classe – a elaboração de longas listas de posições 

de classe em que o indivíduo poderia ser encaixado (BLOCK, 2014). Contudo, o que é 

notório é a percepção de Weber sobre classe social como algo social, baseado nos meios de 

produção e no consumo de bens, inserindo a noção de recursos e habilidades que o indivíduo 

possui, que o permitirá participar no mercado como jogador poderoso ou fraco (BLOCK, 

2014). Weber também interseccionaliza raça com classe social, desenvolvendo uma forma de 

compreender como as sociedades são organizadas e como indivíduos e coletividade se 

encaixam nelas, o que traz a ideia de status, que captura a dinâmica da estratificação baseada 

não apenas nas condições materiais, mas também em noções abstratas como honra e estima 

social (BLOCK, 2014). Dessa maneira, ele distingue classe, como algo embasado 

exclusivamente na atividade econômica em torno da propriedade, de status, como esfera 

cultural não econômica de características pessoais, relações interpessoais, atividades sociais e 

formas de pensamento e comportamento (BLOCK, 2014).  

 
12  Original: The first distinction is between those who own property or the means of production, and those who 

do not, but both groups are “further differentiated... according to the kind of property... and the kind of 

services that can be offered in the market” (Weber 1978 [1922], p. 928). The resulting four classes are the 

“dominant entrepreneurial and propertied groups”; the petty bourgeoisie; workers with formal credentials (the 

middle class) and those who lack them and whose only asset is their labor power (the working class). 
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Segundo Block (2014), muito se discute sobre as diferenças entre Marxistas e 

Weberianos a respeito de classe social. Porém, enquanto Weber concorda com Marx sobre a 

existência da base material, ele enfraquece a questão econômica em favor de uma explicação 

mais cultural da organização das sociedades e do comportamento coletivo. No entanto, tais 

diferenças podem ser vistas mais como complementares do que contraditórias, pois, assim 

como os Weberianos, os Marxistas também compreendem classe social associada à 

desigualdade social e à relação entre renda e classe. As praxiologias acadêmicas de Marx e 

Weber sobre classe social ecoam em estudos posteriores, no qual se destaca Pierre Bourdieu.  

Bourdieu conceitua classe social não somente em termos de indexicalizações 

tradicionais de renda, ocupação e educação, mas, como Weber, em termos de status e de 

práticas sociais. Dessa forma, influenciado pelo marxismo, todavia, sobretudo, por Weber, 

Bourdieu é, possivelmente, o teorista social que melhor conseguiu compreender o que classe 

social se tornou no ocidente no final do século XX (BLOCK, 2014). Assim como Marx, ele 

entendeu que classe era baseada em processos e materiais e, em concordância com Weber, 

que era também relacionada com o surgimento do status em atividades culturais e comerciais 

(BLOCK, 2014). Como autor de inúmeros trabalhos clássicos referentes à educação, cultura e 

sociologia do conhecimento, Pierre Bourdieu também se tornou referência para a discussão de 

classe social, pois esse tema foi categoria de análise fundamental na maioria das suas 

pesquisas (WRIGHT, 2005). Contudo, o autor afirma que, como mencionado anteriormente, 

não se pode identificar uma pessoa apenas que o influenciou, pois sua concepção não é 

facilmente ligada somente a Marx, Weber, Durkheim ou outro/a; portanto, conclui-se que ele 

se utilizou do cânone sociológico para construir sua concepção de classe social. Segundo o 

autor, baseando em materiais empíricos gerados na França nas décadas de 1960 e 1970, em 

Distinction, Bourdieu analisa a relação entre classe social e grupos de status, compreendida a 

partir do conceito de coletividades de Weber (WRIGHT, 2005). Por conseguinte, Bourdieu 

interpreta o contraste que Weber faz entre classe e status como distinção entre o material 

(econômico) e o simbólico.  

Para Bourdieu, essa distinção deve ser vista puramente como conveniência analítica, 

resultando na ideia de que a análise de classe social não pode ser reduzida apenas à análise 

das relações econômicas, mas simultaneamente deve ser feita uma análise das relações 

simbólicas (WRIGHT, 2005). Dessa forma, procurou desassociar a sociologia sobre classe 

social do projeto de especificar praxiologicamente divisões entre classes por duas razões: a de 

que separar uma coletividade social de outra é uma forma de conflito político e ele repudiava 

a ligação entre política e ciência; e a de que, ao delimitar classe social, os/as sociólogos/as 
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poderiam cair no risco de tratá-la como entidade auto-subsistente e pré-formada (WRIGTH, 

2005). Tais justificativas se originam da antipatia de Bourdieu por alegações a respeito das 

linhas “reais” que dividem as classes, como, por exemplo, a classe média do proletariado, e 

das implicações políticas dessa divisão, uma vez que, para ele, limites/divisões devem ser 

compreendidos em termos de práticas sociais em vez de conjectura teórica (WRIGHT, 2005). 

De acordo com Bourdieu, diferenças de status (estilo de vida) podem ser vistas como 

manifestações de diferenças de classe que são explicadas: a) pela conexão causal entre 

posição de classe e hábito; b) pela relação de expressão entre hábito e diversas práticas de 

consumo (estilo de vida); e c) pelas práticas que constituem a coletividade social ou grupos de 

status por meio do estabelecimento de linhas divisórias simbólicas entre indivíduos que 

ocupam posições distintas na estrutura de classe (WRIGHT, 2005). Essas manifestações de 

diferenças de classe ocorrem devido a um processo controverso denominado por Bourdieu 

como luta classificatória, que é uma das modalidades em que o poder simbólico é exercido. 

Sendo assim, Block (2014) evidencia que, para Bourdieu, o construto classe social precisa ser 

definido não somente em termos de índices tradicionais de renda, profissão e educação, mas 

também em termos de status e de práticas sociais. Souza (2018) argumenta que estilo de vida, 

isto é, a maneira como se veste, como se come, como se fala, como se festeja, entre outros, 

além de poder aquisitivo, são fundamentais para o estabelecimento de linhas divisórias 

simbólicas entre indivíduos.  

Ressalto que, dentre os diversos autores que desenvolveram praxiologias acadêmicas 

sobre classe, Pierre Bourdieu se destaca pela ênfase que deu às práticas simbólicas de 

classificação social. Como Bourdieu (1999) afirma, sistemas simbólicos são distinguíveis se 

são produzidos e apropriados por grupos como um todo, ou o contrário, se são produzidos por 

corpos de especialistas em algum campo autônomo de produção e circulação. Ademais, 

Bourdieu (1999, p. 170, grifo no original) argumenta que  

 

o poder simbólico – como um poder de constituir o que é dado por meio de 

enunciados, de fazer as pessoas verem e acreditarem, de confirmar ou transformar a 

visão de mundo e, assim, agir no mundo e, portanto, o próprio mundo, um poder 

quase mágico que permite obter o equivalente ao que é obtido pela força (seja ela 

física ou econômica), em virtude do efeito específico da mobilização – é um poder 

que só pode ser exercido se for reconhecido, ou seja, se for mal reconhecido como 

arbitrário. Isso significa que o poder simbólico não reside em sistemas simbólicos na 

forma de uma força ilocucionária, mas que é definido na e através de uma dada 

relação entre aqueles que exercem o poder e aqueles que se submetem a ele, ou seja, 

na própria estrutura do campo em que a crença é produzida e reproduzida.13 

 
13  Original: Symbolic power - as power of constituting the given through utterances, of making people see and 

believe, of confirming or transforming the vision of the world and, thereby, action on the world and thus the 

world itself, an almost magical power which enables one to obtain the equivalent of what is obtained through 
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Outro conceito importante no trabalho de Bourdieu enfatizado por Block (2014) é o de 

capital: capital cultural e capital social. O capital cultural pode ser subjetivo porque é 

corporificado e objetificado em forma de bens culturais (livros, dicionários, dispositivos etc.) 

que indexicalizam distinção e gosto e, também, validam e legitimam indivíduos que tenham 

as qualificações educacionais certas ou apreciam arte ou outras formas de expressões culturais 

(BLOCK, 2014). O capital social está relacionado às redes de relacionamentos e 

reconhecimento de outros/as, isto é, ao pertencimento a um conjunto de grupos em que a 

associação depende da posse de capital econômico e cultural em diferentes esferas sociais 

(BLOCK, 2014). Para Bourdieu, a propriedade de determinado capital, seja ele econômico, 

cultural ou social, é fundamental para a classificação social.  

Para falar sobre classe social numa perspectiva não eurocêntrica e decolonial, uma vez 

que todos os autores analisados anteriormente que desenvolvem praxiologias acadêmicas 

sobre esse tema são de países europeus, recorro ao argentino Walter Mignolo. A escolha por 

Mignolo como uma das vozes do Sul é por sua análise sobre a recriação do continente 

americano a partir de uma tentativa de ressignificação livre dos controles exercidos pelo 

projeto eurocêntrico e pela ênfase que dá à necessidade da construção de uma nova realidade 

para a América Latina (ou Abya Yala, como é denominada pelos/as indígenas). Porém, antes 

de explicitar sobre hierarquizações estabelecidas entre países e sujeitos racializados, Mignolo 

conceitua a tríade modernidade/colonialidade/decolonialidade explanando que essas palavras-

chave, ao mesmo tempo que são separadas, também se conectam num processo complexo que 

é a Matriz Colonial de Poder (MCP). A MCP, que é um conceito criado no Terceiro Mundo, 

mais especificamente na América do Sul, é uma estrutura complexa de gerenciamento e 

controle composta por domínios, níveis e fluxos que ajuda a dar visibilidade ao que é invisível 

a olhos nus (MIGNOLO; WALSH, 2018). Por causa da MCP, o que é divulgado sobre a 

modernidade é apenas um lado da história. Assim, para Mignolo (MIGNOLO; WALSH, 

2018), a ideia de modernidade ganha circulação na segunda metade do século XX e adquire 

outros nomes, como renascimento, progresso e missão civilizadora. Decolonialmente, 

modernidade é concebida como uma ficção, uma construção realizada por atores, instituições 

e línguas que beneficiaram somente aqueles/as que construíram esse imaginário e o 

 

force (whether physical or economic), by virtue of the specific effect of mobilization  - is a power that can be 

exercised only if it is recognized, that is, misrecognized as arbitrary. This means that symbolic power does not 

reside in symbolic systems in the form of an illocutionary force but that it is defined in and through a given 

relation between those who exercise power and those who submit to it, i.e. in the very structure of the field in 

which belief is produced and reproduced. 
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sustentaram por meio do conhecimento, da guerra e da economia (MIGNOLO; WALSH, 

2018). A ideia de modernidade expande a dimensão de desenvolvimento quando é absorvida 

pela globalização neoliberal; dessa forma, a globalização desloca e subordina conotações 

liberais de progresso, modernidade, civilização e desenvolvimento (MIGNOLO; WALSH, 

2018). É necessário ressaltar que colonialidade é uma concepção decolonial; portanto, 

colonialidade/modernidade são concepções que nasceram no Sul Global (MIGNOLO; 

WALSH, 2018). 

O conceito de colonialidade está relacionado ao colonialismo que, segundo Torres 

(2007 apud OLIVEIRA; CANDAU, 2010), denota uma relação política e econômica em que a 

soberania de um povo fica sob o poder de outro povo ou nação. O autor também explicita que 

colonialidade é resultado do colonialismo, mas já não está restrita às questões militares, 

políticas e econômicas, e sim à forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as 

relações intersubjetivas se articulam em relação ao mercado capitalista mundial e à ideia de 

raça. Por conseguinte, Oliveira e Candau (2010) afirmam que a colonialidade chega às raízes 

mais profundas de um povo e sobrevive apesar da descolonização.  

Ao discorrer sobre colonialidade, Walsh (2008) discute os quatro eixos analisados por 

Quijano (2006 apud WALSH, 2008), que compõem e se entrelaçam na MCP: 1) a 

colonialidade do poder; 2) a colonialidade do saber; 3) a colonialidade do ser; e 4) a 

colonialidade da mãe natureza e da vida. A autora afirma que a colonialidade do poder se 

refere à classificação social baseada em uma hierarquia racial e sexual em que homens 

brancos estão no topo e índios e negros, na base. A colonialidade do saber é o 

posicionamento do eurocentrismo como única perspectiva de conhecimento, assim, 

conhecimentos e episteme que não sejam de homens brancos europeus são descartados. Já a 

colonialidade do ser é estabelecida por meio da inferiorização, subalternização e 

desumanização; dessa forma, os seres mais humanos seriam os que formam parte da 

racionalidade formal – o indivíduo “civilizado”. Nesse sentido, povos como os das 

comunidades indígenas são compreendidos como bárbaros, não modernos e não civilizados; e 

os povos das comunidades negras como não existentes ou como extensão dos indígenas. O 

último eixo é o da colonialidade da mãe natureza e da vida, que encontra sua base na divisão 

binária entre natureza/sociedade, desconsiderando o mágico-espiritual-social, isto é, a relação 

milenar entre mundos biofísicos, humanos e espirituais, saberes ancestrais, que dão sustento 

aos sistemas integrais de vida e da humanidade em si. Segundo Santos (2007), os 

conhecimentos populares, leigos, plebeus, camponeses ou indígenas não podem ser 
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considerados científicos, mas ficam do outro lado da linha abissal que separa de um lado 

ciência, filosofia e teologia e, de outro, os conhecimentos alternativos.  

Contudo, faz-se necessário compreender que a colonialidade é perpetuada à medida 

que o pensamento eurocentrista é aceito como única forma correta de pensar o mundo. 

Oliveira e Candau (2010), ao conceituar decolonialidade, baseiam-se nas ideias de Walsh: 

 

A decolonialidade implica partir da desumanização e considerar as lutas dos povos 

historicamente subalternizados pela existência, para a construção de outros modos 

de viver, de poder e de saber. Portanto, decolonialidade é visibilizar as lutas contra a 

colonialidade a partir de pessoas, das suas práticas sociais, epistêmicas e políticas 

(OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 24).  

 

Segundo Souza (2018, p. 15), “a hegemonia racista da teoria da modernização já havia 

explicado que os países adiantados possuem estoques culturais ou estoques civilizatórios 

distintos dos países atrasados”, e essa concepção sustentou o projeto modernista de 

racialização e hierarquização de corpos e países e a consequência real foi um preconceito 

planetariamente compartilhado.  

Na perspectiva da decolonialidade, a classificação social, e não classe social, é o 

momento epistêmico fundacional da MCP. Por conseguinte, as classificações culturais, que 

incluem classe social, de acordo com Mignolo e Walsh (2018), são inventadas, além de ser 

também construções epistêmicas de ontologias. Para o autor e a autora, conhecimento é uma 

forma de colonialidade, e a economia é um tipo de conhecimento que organiza e legitima a 

práxis. Segundo Mignolo (MIGNOLO; WALSH, 2018), existe uma parte da história moderna 

que foi contada de forma eurocêntrica e há outra que envolve a invenção da América, o 

comércio massivo de escravos e apropriação de terras, a destruição de civilizações na 

América do Sul, o genocídio de duas civilizações (Povos indígenas e escravos africanos.) e a 

fundação no Atlântico de um novo tipo de economia, denominada colonialidade econômica, 

mais conhecida como capitalismo. Desse modo, classificações culturais e posicionamentos 

são “estratégias da retórica moderna que promulgam a colonialidade pelo disfarce das 

diferenças coloniais (que não vemos) em diferenças culturais (que somos ensinados/as a 

ver)” (MIGNOLO; WALSH, 2018, p. 179). No entanto, as diferenças colonias estabeleceram 

e ainda estabelecem hierarquias e relações de poder, sendo ferramentas essenciais no projeto 

de globalização ocidental. Mignolo e Walsh (2018) ressaltam que os seres humanos não 

somente classificam e fazem distinções por meio da língua, mas refletem sobre tal 

classificação e estabelecem regras para seus próprios processos classificatórios.  
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Em seu artigo seminal, Quijano discute as implicações de raça/racismo na formação (e 

transformação) da MCP (MIGNOLO; WALSH, 2018). Mignolo e Walsh (2018) explicitam 

que, para alguém que veio do Marxismo, introduzir raça/racismo acima de classe/classismo 

foi um movimento bastante radical; todavia, levando-se em consideração o contexto 

econômico, cultural e histórico dos Andes na América do Sul, esse movimento não era 

inesperado. Dessa forma, Quijano (MIGNOLO; WALSH, 2018) declara que a MCP, que 

surge da Europa com a invasão da América, foi justificada por meio de discriminações 

sociais, que, posteriormente, foram denominadas como raciais, étnicas, antropológicas ou 

nacionais, de acordo com o período, as/os agentes e as populações envolvidas. Percebe-se, 

então, que o termo chave utilizado por Quijano é classificação social, distinto de classe social 

e, como sociólogo, seus olhos foram treinados para ver classificações sociais que facilitam 

criações hierárquicas (MIGNOLO; WALSH, 2018). Por outro lado, Mignolo alega que, como 

semioticista com uma inclinação à fundação biológica da linguagem (cultura), está mais 

propenso a enxergar a classificação cultural. Não obstante, considero as classificações de 

Quijano e de Mignolo como complementares, não antagônicas. Segundo Mignolo 

(MIGNOLO; WALSH, 2018), os dois pilares da classificação hierárquica de pessoas são o do 

racismo e do sexismo; o terceiro pilar é a racialização e hierarquização de regiões (como a 

invenção do Terceiro Mundo; países desenvolvidos e subdesenvolvidos; economias 

emergentes). Assim, diferenças coloniais e imperiais foram e ainda são fundamentais para que 

as percepções eurocêntricas sejam consideradas como as únicas detentoras de conhecimento.  

 

1.4 Classe social na sociolinguística e na linguística aplicada 

 

Em sua obra Social Class in Applied Linguistics, após discorrer sobre as diversas 

praxiologias acadêmicas a respeito de classe social nas ciências sociais, Block (2014) se 

posiciona explicitando que sua visão de classe social é fundamentalmente econômica, 

adotando uma perspectiva marxista que compreende que fenômenos econômicos são vistos 

como base para o que acontece na vida cotidiana e nas interações com o mundo político, 

cultural e jurídico. No entanto, o autor se defende alertando que, antes de ser acusado de 

economicista, como geralmente os que se remetem a Marx são, afirma que, no seu 

entendimento, a base econômica e a relação do indivíduo com os meios de produção não 

determinam tudo que acontece no âmbito social e cultural (e até político), mas são forças 

motrizes na sociedade, muitas vezes de maneiras sutis, aproximando-se mais de Bourdieu. 
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Investigar sobre o construto classe social e seus desdobramentos não é tarefa simples. 

Hooks (2000) enfatiza que atualmente é considerado fashion falar sobre raça ou gênero e não 

é “legal” (p. vii) falar sobre classe social, até mesmo por ser um tópico que nos deixa 

tensos/as, nervosos/as e incertos/as em relação a nosso posicionamento. O termo classe social 

é bastante amorfo e, de maneira geral, pode ser definido como uma estratificação hierárquica 

da sociedade, segundo critérios sociais, econômicos, ocupacionais e educacionais 

(VANDRICK, 2014). López-Gopar e Sughrua (2014, p. 105) conceituam classe social como 

a “relação entre economia, língua, características raciais, grau de escolaridade e maneiras de 

ser, agir e consumir”14.  

Ao interseccionalizar classe social com bilinguismo, Block (2014) chama atenção para 

o fato de que existe um fenômeno global envolvendo uma elite “bi/multilíngue” que consiste 

de “indivíduos geralmente bem-educados, com mobilidade para alcançar classes sociais mais 

altas e que são proficientes em duas ou mais línguas mundiais e, em muitos casos, ocupam 

uma posição que os permite forjar uma nova identidade global”15 (MEJIÍA, 2002 apud 

BLOCK, 2014, p. 134). Desse modo, Block (2014) explicita que se tornar cidadão/ã global é 

muito mais um anseio da classe média, pois exige certos níveis de capital simbólico 

(econômico, cultural e social), bem como requisita determinada mobilidade (viagens, 

programas de intercâmbio) e rápido acesso a conhecimentos e tecnologias avançadas. Nos 

países em que a língua inglesa não é primeira língua, como no Brasil, há uma relativa 

estratificação da sociedade baseada no conhecimento e proficiência no inglês, e, geralmente, 

quem tem acesso à língua inglesa e se torna fluente nessa língua são os indivíduos 

pertencentes às classes sociais média e alta. Nos países falantes da língua inglesa, aprender 

uma segunda língua é uma ocupação geralmente da elite (KRAMSCH, 2019). Classe social 

foi um construto também focalizado por Lin (1999) no contexto do ensino de inglês em Hong 

Kong (mas que pode ser aplicado também a outros países e/ou contextos), e ela argumenta 

que a forma como se ensina a língua inglesa pode levar à reprodução ou à transformação da 

sociedade estratificada. Isso posto, podemos perceber a intersecção entre língua e classe social 

e como ela indexicaliza os corpos falantes tanto no âmbito local quanto global.  

As relações sociais são construídas e determinadas pelo discurso. Nesse sentido, as 

desigualdades sociais e as identidades nelas intricadas também são construídas na e por meio 

da língua/linguagem (CONTI, 2018). As ideologias neoliberais têm colonizado o discurso e 

 
14  Original: […] the interplay between economics, language, racial features, schooling, and ways of being, acting 

and consuming. 
15  Original: […] generally well educated, upwardly mobile individuals who are proficient in two or more world 

languages… [and who] in many cases… have been in a position to forge a new global identity. 
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têm influenciado políticas de educação linguística. Por esse motivo, acredito que seja 

fundamental tratar sobre classe social na educação básica para que, desde a infância, a criança 

possa começar a discutir ciência política na escola. De acordo com Paro (2020), Marx explica 

como acontece a dominação e a exploração das pessoas na sociedade capitalista e essa é a 

razão pela qual o autor é ignorado propositadamente nas escolas e nas outras esferas sociais. 

Paro (2020) afirma também que Marx é o fundador da economia política científica ao 

constatar quem produz a riqueza, deixando explícito que, no capitalismo, é a elite que exerce 

o domínio sobre as outras classes. Sendo assim, ao produzir a riqueza, o/a trabalhador/a 

produz também sua submissão, pois não é detentor/a dos meios de produção que não são 

comuns e nem de todos/as, mas o ideal seria que todos/as tivessem as condições de produzir a 

própria vida. Segundo Paro (2020), querer que todos/as tenham as condições de produção da 

vida, por meio de uma educação voltada para mudanças, é ser socialista. Portanto, na visão do 

autor, professores/a precisam se posicionar como socialistas e comunistas, estudando 

profundamente as praxiologias acadêmicas marxistas que são de fato pouco conhecidas e 

aplicadas no campo da educação.  

Segundo Paro (2020), o objetivo da educação é a apropriação da cultura a fim de 

produzir um sujeito humano-histórico que não apenas age (agente) ou atua (ator), mas que é 

autor. Para ele, o sujeito humano-histórico não é apenas um animal racional, pois transcende o 

natural se apropriando historicamente daquilo que foi produzido pela humanidade durante 

milênios. Esse sujeito se faz humano-histórico à medida que constrói sua parte na história e 

que não se finda em sua corporeidade uma vez que para produzir sua própria existência, 

depende de outros sujeitos. Por exemplo, na sociedade um pesca, outro planta, outro cuida das 

crianças e é essa divisão social do trabalho que demonstra nossa dependência do próximo e do 

distante. Assim, se formar como sujeito humano-histórico é compreender que não existimos 

no singular (PARO, 2020). Uma educação que possibilite a apropriação de toda uma cultura 

produzida (conhecimentos, valores, crenças, filosofia, arte, tecnologia etc.) e forme sujeitos 

humano-históricos só é possível por meio de um ensino de qualidade que vá além do 

tradicional. 

Concordo que fatores como o capital simbólico (BOURDIEU, 1999) e as diferenças 

coloniais (MIGNOLO; WALSH, 2018) influenciam as classificações e hierarquizações de 

corpos, bem como determinam como eles são lidos. Contudo, adoto uma perspectiva marxista 

a respeito de classe social por entender que fenômenos econômicos embasam as relações 

sociais como um todo. As críticas de que a análise marxista de classe social é economicista 

não levam em consideração que Marx, em O Capital, não está tratando de nenhum país 
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capitalista em específico, mas está analisando o modo de produção capitalista no seu altíssimo 

grau de abstração, em nível de relações econômicas, de produção e de propriedade 

(MANOEL, 2020). Por esse motivo, ao tratar de classe social, Marx não analisa questões 

étnico-raciais, dimensões de gênero, papel da religiosidade, do tecido organizativo ou do 

problema da consciência de classe, embora a questão da consciência de classe apareça quando 

ele fala sobre alienação ou fetichismo da mercadoria, pois tais aspectos têm dinâmicas 

diferentes em cada país (MANOEL, 2020). 

De acordo com Manoel (2020), as praxiologias acadêmicas marxistas de classe social 

não são economicistas nem simplistas. Também não reduz o sujeito ao pertencimento a uma 

classe somente em relação à renda ou a sua posição diante da propriedade. No entanto, sua 

análise de classe social compreende as múltiplas determinações e complexidades desse 

construto no seu movimento histórico e enquanto processo social e concreto. Assim, 

interpretações contemporâneas das praxiologias acadêmicas marxistas podem oportunizar 

meios para que discursos referentes a classe social e luta de classe sejam analisados e 

compreendidos como social e histórico, permitindo reflexões de como a exploração do 

trabalho e a apropriação privada da riqueza socialmente produzida possibilitam a manutenção 

de injustiças sociais e de opressões. 

 



 

 

2 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresento o aporte metodológico utilizado para a realização deste 

estudo. Assim, primeiramente, discorro sobre a pesquisa qualitativa interpretativista que 

embasa e direciona a investigação realizada. Em seguida, explicito o contexto, o grupo 

docente e o perfil das participantes. Posteriormente, descrevo as diversas fontes de pesquisa e 

suas peculiaridades. Por fim, trato dos procedimentos para análise e discussão do material 

empírico. 

 

2.1 Investigação qualitativa interpretativista na perspectiva crítica 

 

Este estudo tem como aporte metodológico a abordagem qualitativa interpretativista. 

Esse tipo de pesquisa localiza o/a pesquisador/a em um contexto local e consiste numa série 

de práticas interpretativas que revelam e transformam o mundo (DENZIN; LINCOLN, 2018). 

Denzin e Lincoln (2018) ressaltam que toda investigação, de alguma forma, é interpretativista, 

pois é guiada por um conjunto de crenças e percepções sobre a sociedade e sobre como ela 

deve ser compreendida e estudada. Por conseguinte, a pesquisa qualitativa emprega uma gama 

de práticas interpretativas que têm a finalidade de entender melhor o assunto a ser estudado e 

é um processo interativo moldado pela história pessoal dos/as envolvidos/as, pelo gênero, 

classe social, raça e etnia (DENZIN; LINCOLN, 2018). 

Ao discorrer sobre o contexto sócio-histórico da pesquisa qualitativa, Denzin e 

Lincoln (2018) problematizam o próprio uso do construto pesquisa e sugerem uma possível 

substituição do termo por investigação (inquiry). Dimitriadis (2016 apud DENZIN; 

LINCOLN, 2018, p. 44) questiona se 

 

[...] seria melhor aposentar a palavra pesquisa completamente e entreter, no 

momento, o uso da palavra investigação. Investigação não carrega as armadilhas da 

palavra pesquisa, que é manchada pelo persistente positivismo. Investigação 

pressupõe um caráter aberto, incerteza, ambiguidade, práxis, pedagogia da 

libertação, liberdade, resistência16. 

 

Segundo o autor e a autora, vivemos num período que requer visões emancipatórias, 

por isso, há a necessidade de que se problematize até mesmo os termos a serem usados nas 

 
16  Original: […] it would be better to retire the word research altogether and entertain for the moment the use of 

the word inquiry. Inquiry does not carry the trappings of the word research, which is tainted by a lingering 

positivism. Inquiry implies an open-endedness, uncertainty, ambiguity, praxis, pedagogies of liberation, 

freedom, resistance. 
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investigações. Dessa forma, a investigação qualitativa numa perspectiva crítica, que tem sido 

parte integral de um discurso internacional e interpretativo das ciências sociais, procura 

problematizar questões relacionadas à justiça social, dentro de um paradigma que desafie as 

formas predominantes de desigualdade, pobreza, opressão humana e injustiça. Contudo, é 

notório que o campo da investigação qualitativa está em transição e caminhando em várias 

direções, ao mesmo tempo em que paradigmas têm sido criados ou reconfigurados, 

juntamente com novas geografias de conhecimento e epistemologias decoloniais (DENZIN; 

LINCOLN, 2018). 

A investigação qualitativa envolve uma abordagem interpretativista e naturalista, em 

que se estudam fenômenos em seu contexto natural, buscando interpretá-los por meio de 

significações que as pessoas dão a eles (DENZIN; LINCOLN, 2018). Nesse sentido, o papel 

do/a pesquisador/a se assemelha ao de um/a bricoleur (pessoa que faz trabalhos manuais), que 

produz uma bricolagem interpretativista, isto é, “um conjunto de representações que são 

integradas e que servem para uma situação complexa específica”17, sempre em construção e 

tomando novas formas à medida que diferentes ferramentas, métodos e técnicas de 

representação e interpretação são agregados ao quebra-cabeça (DENZIN; LINCOLN, 2018, p. 

45). 

Para Denzin e Lincoln (2018), três atividades genéricas interconectam e definem o 

processo da investigação qualitativa: teoria, método e análise, ou ontologia, epistemologia e 

metodologia. É importante ressaltar que, por trás desses termos, há a história pessoal do/a 

pesquisador/a, que compreende o mundo por um conjunto de ideias, um enquadramento 

(teoria, ontologia) que especifica uma série de questões (epistemologia), que, então, são 

examinadas (metodologia, análise) de formas específicas. No caso da investigação qualitativa, 

a ontologia ou a visão de mundo que a sustenta é o paradigma de que os saberes e 

conhecimentos são co-construídos e é a partir dessa concepção ontológica e epistemológica 

que interpreto o material empírico gerado nas discussões realizadas pelo grupo focal e demais 

fontes neste estudo. Segundo Ellingson (2017), pesquisadores/as que realizam investigações 

qualitativas interpretativistas compreedem epistemologia, que é o conhecimento ou evidência, 

como algo influenciado por praxiologias socialmente construídas e que propoem que o 

material empírico é co-construído entre pesquisadores/as e participantes. Tais concepções 

embasaram as decisões tomadas nesta investigação em relação à metodologia e análise do 

material empírico que foi gerado em um determinado contexto e depois analisado a partir do 

lócus de enunciação da pesquisadora e das participantes. 

 
17  Original: […] a pieced-together set of representations that are fitted to the specifics of a complex situation. 
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Neste estudo, também busco adotar uma perspectiva crítica de investigação dentro da 

Linguística Aplicada Crítica (LAC), pois procuro problematizar e confrontar estruturas 

coloniais eurocêntricas, focalizando classe social, com o intuito de buscar promover um 

mundo menos desigual. De acordo com Penycook (2001), um componente crucial de um 

estudo crítico é sempre olhar ceticamente para hipóteses e ideias que se tornaram 

naturalizadas e que não são mais questionadas. A investigação foi realizada no espaço escolar 

e, sobre esse contexto, Pennycook (2001) afirma que uma sala de aula precisa ser 

compreendida como um microcosmo da sociedade, já que o que se passa fora da sala é 

reproduzido dentro dela e, o que se tem percebido de fato, é que as escolas têm sido mais 

agentes de reprodução social do que de mudança social. Por conseguinte, a investigação 

produzida na escola não pode ser concebida fora do contexto social, histórico, filosófico, 

cultural, econômico, político e psicológico que configura o processo educacional (DENZIN; 

LINCOLN, 2018), objetivando a ampliação do entendimento sobre como as escolas operam 

no campo das relações sociais. 

 

2.2 Contexto 

 

Esta investigação foi desenvolvida com um grupo de seis professoras de inglês de uma 

escola de educação bilíngue de elite (português/inglês), localizada em uma área nobre da 

cidade de Goiânia, estado de Goiás, no centro-oeste do Brasil. Nessa instituição, estudam 

aproximadamente 600 crianças desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental II. Na 

Educação Infantil, a língua inglesa é utilizada na maior parte do tempo de aula, e as crianças 

são incentivadas a brincar, cantar músicas e ouvir histórias em inglês. O ensino, nessa fase, é 

mais lúdico e, de forma natural, as crianças aprendem e desenvolvem repertórios linguísticos 

na língua inglesa. No Ensino Fundamental I, os conteúdos de língua portuguesa, matemática, 

história e geografia são ministrados em português, e os conteúdos de língua inglesa, de 

ciências, assim como as aulas extracurriculares, são ministrados em inglês. Não há um 

controle sistemático da porcentagem de tempo em que as crianças falam português ou inglês; 

entretanto, há um equilíbrio na exposição às duas línguas. No Ensino Fundamental II, há uma 

reconfiguração das aulas de língua inglesa, que passam a acontecer todos os dias na primeira 

aula, e os/as alunos/as são separados/as em salas por nível de proficiência de acordo com com 

o Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)18. As demais 

disciplinas são ministradas em português, pela dificuldade de encontrar professores/as de 
 

18  Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas. 
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áreas específicas fluentes em língua inglesa. Mesmo proporcionando um ensino bilíngue, o 

currículo seguido pela escola é baseado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). É 

importante ressaltar que, a partir do 3º ano do Ensino Fundamental, os/as alunos/as são 

preparados/as para fazer os exames de proficiência em língua inglesa da Universidade de 

Cambridge (YLE, KET, PET, FCE e CAE)19. 

A instituição oferece ensino regular e integral. No contraturno do período integral, as 

crianças participam de um programa de imersão em língua inglesa e também estudam francês 

como língua estrangeira. As aulas desse programa são desenvolvidas por meio de projetos e 

possibilitam que os/as alunos/as tenham mais oportunidades para usar seus repertórios 

linguísticos em situações reais. A metodologia que direciona essas aulas é a Content and 

Language Integrated Learning (CLIL), em que disciplinas, por exemplo, ciências, geografia e 

história, são ensinadas por meio da língua inglesa. 

Em relação ao contexto socioeconômico, a maioria das famílias dos/as alunos/as vive 

nas áreas mais caras da cidade, como os condomínios horizontais de luxo. Pais e mães são 

executivos/as, empresários/as e médicos/as com alto nível de educação e poder aquisitivo, 

pertencendo à classe social alta. Muitos/as alunos/as, apesar da pouca idade, são fluentes na 

língua inglesa, viajam frequentemente para outros países e são incentivados/as a aprender 

inglês para cursar o ensino médio e o ensino superior fora do Brasil e/ou conquistar posições 

mais altas em suas carreiras profissionais futuras. 

 

2.3 Participantes 

 

No mesmo dia em que apresentei a proposta de investigação, o grupo formado por seis 

professoras participantes assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

A) e escolheu os nomes fictícios que são usados neste estudo. O Termo de Compromisso das 

pesquisadoras – minha orientadora e eu – (Apêndice B) e o Termo de Anuência da escola 

(Apêndice C) foram assinados anteriormente ao início da investigação. Mesmo estando no 

papel de pesquisadora, também me coloco como participante deste estudo, pois participei das 

interações ocorridas nas discussões do grupo focal. Trabalhei por onze anos na instituição em 

que a investigação aconteceu como professora e também como coordenadora do Ensino 

Fundamental I. 

 
19  YLE (Young Learners English), KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test), FCE (First 

Certificate in English) e CAE (Certificate in Advanced English). 
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O perfil das participantes foi traçado por meio de uma entrevista inicial (gravada em 

áudio), em que as seguintes perguntas foram feitas: 1) Qual é sua idade?; 2) Você se 

considera de qual raça?; 3) Qual é sua classe social?; 4) Qual é sua formação acadêmica?. 

Além dessas perguntas pessoais, outras indagações foram feitas para que eu pudesse conhecer 

suas concepções sobre os construtos língua, educação bilíngue, ensino crítico de língua e 

classe social: 5) Na sua concepção, o que é língua?; 6) O que você entende por educação 

bilíngue?; 7) Você já ouviu falar de ou tem conhecimento sobre ensino crítico de língua?; 8) 

O que é classe social? Como ela influencia nosso contexto (educação bilíngue de elite)? Foi 

explicitado às participantes que não havia respostas certas ou erradas, que eu gostaria que elas 

se sentissem livres para responder às perguntas, pois elas teriam a oportunidade de ler os 

trechos da dissertação retirados não apenas dessa fonte, mas de todas as fontes deste estudo, e 

de revê-los caso elas não concordassem com o texto. Apresento, então, a seguir, cada uma das 

participantes. Ressalto, no entanto, que optei por não construir um quadro com informações 

relativas a cada uma, pois a entrevista individual inicial tomou rumos diferentes, dependendo 

das respostas que davam, da forma como se expressavam e das histórias que contavam. 

 

Regina 

 

Regina tem 35 anos; se declara de raça branca, pelo fato de sua família ser branca e de 

não possuir parentes negros próximos; pertence à classe social média pois, tem acesso a tudo 

que uma pessoa precisa para conseguir viver bem, como viagens, passeios, ensino melhor 

para a filha, moradia adequada num setor que tem tudo de que precisa. É graduada em 

Relações Internacionais, mas fez complementação em Letras/Inglês e Pedagogia. Estudou 

inglês em cursos de idiomas em Goiânia e morou por sete anos na Holanda, onde a língua 

oficial é o holandês e a segunda língua é o inglês. Possui o First Certificate of English (FCE) 

da Universidade de Cambridge. Trabalha há três anos na instituição em que a investigação foi 

realizada como professora de inglês no Ensino Fundamental I regular e também no programa 

de imersão em língua inglesa no período integral. 

De acordo com Regina, ela quis ser professora desde criança, mas influenciada pelos 

discursos familiares e sociais de que professores/as não ganham bem, resolveu cursar 

Relações Internacionais, porque era considerado “chique e bonito”. Entretanto, no segundo 

ano de graduação, ela quis desistir. Seus/uas professores/as a incentivaram a concluir o curso, 

mas continuava gostando da área de educação, e o tema da sua monografia foi A UNESCO e a 

influência ocidental na educação mundial, refletindo sua intenção em fazer carreira na 
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educação. Sua trajetória como professora de línguas começou ainda na Holanda, ministrando 

aulas de inglês informalmente para amigos/as, simplesmente para ajudá-los/as a aprender a 

língua. Posteriormente, passou a ensinar a língua inglesa formalmente. 

Para ela, língua é o que usamos para nos fazer entender, ou seja, língua é 

comunicação; educação bilíngue é ensinar duas línguas da maneira mais abrangente possível, 

não as restringindo a aspectos meramente gramaticais, ou seja, é aprendizagem da língua por 

meio de Science, Arts, de diversas áreas, usando a língua-alvo; classe social são as 

“repartições em que a nossa sociedade é dividida seguindo critérios econômicos”. Quanto ao 

ensino crítico de línguas, afirma não ter ouvido falar, porém, imagina que seja ensinar a 

língua inglesa de uma forma mais profunda, discutindo a língua, por exemplo, para saber por 

que usamos is no presente e was no passado, para saber o porquê das regras. 

 

Jane 

 

Jane tem 46 anos; se declara de raça branca, mas acredita que raça é uma só e, como o 

mundo está cheio de preconceito, acha que todos deveriam usar a cor branca [em relação à 

raça] como representação de uma bandeira de paz; pertence à classe social “média bem baixa” 

[ela enfatiza o “bem baixa”]; é graduada em Pedagogia e Letras e tem especialização em 

Alfabetização e Letramento. Trabalha há cinco anos na instituição em que a investigação foi 

realizada como professora de inglês no Ensino Fundamental I. 

Para Jane, língua é um meio de comunicação; ao explicitar sua concepção de 

educação bilíngue, esclarece que, apesar de ter vinte e cinco anos de carreira como 

professora, só trabalha com educação bilíngue há cinco anos. Assim, antes ela ministrava 

aulas só de inglês ou só de português, e ela não enxergava os dois lados da mesma moeda 

como vê no ensino bilíngue. Por conseguinte, afirma que “o bilinguismo serve para abrir os 

horizontes das crianças, para que vejam o mundo com outros olhos”. 

A respeito do construto ensino crítico de línguas, Jane não imagina o que seja. Já 

sobre classe social, admite que está ligada ao poder aquisitivo da pessoa. Ela ainda 

complementa dizendo que pertencer a determinada classe social influencia diretamente na 

educação das crianças. Por exemplo, “a maioria das famílias da escola planeja uma viagem 

juntamente com as crianças, traça o roteiro do que vão fazer e estuda a história do país que 

vão conhecer. Esse tipo de experiência não é comum com crianças de classe social mais 

baixa”. 
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Beth 

 

Beth tem 38 anos; se declara de raça parda; pertence à classe social baixa, mas 

esclarece que “depende do que seja considerado baixa”. Assim, explica que “se 

considerarmos a classificação alta, média e baixa”, ela acha que tem dois níveis de classe 

social baixa: “a classe social média baixa e a classe social baixa”. Nesse sentido, então, ela se 

consideraria da classe média baixa por ser uma pessoa que “trabalha, luta, batalha e corre 

atrás daquilo que precisa no dia a dia”. É graduada em Letras: Português e Inglês e Pedagogia, 

e, está finalizando uma pós-graduação em Ensino de Língua Inglesa. Trabalha há sete anos na 

instituição em que a investigação foi realizada como professora de inglês na Educação Infantil 

e no Ensino Fundamental I. 

Para Beth, “língua/linguagem é tudo”, “é comunicação, troca de conhecimento, 

cultura, é um construto bem expansivo mesmo”. Considera a educação bilíngue muito 

interessante e fundamental em nível cognitivo. Argumenta que a educação bilíngue 

proporciona vivências nas duas línguas no dia a dia. Sobre ensino crítico de línguas, diz não 

ter lembrança. 

 

Letícia 

 

Letícia tem 41 anos; se declara de raça branca; pertence à classe social média, mas 

explicita que não é “nem média alta, nem média baixa, mas na média mesmo"; é graduada em 

Pedagogia, tem pós-graduação em Educação Infantil e Letramento, em Educação Inclusiva e 

possui o First Certificate of English (FCE) da Universidade de Cambridge. Morou nos 

Estados Unidos durante cinco anos e afirma ser essa a razão de ser fluente em língua inglesa. 

Relata que, quando se mudou, não sabia inglês e disse “ter tido muita dificuldade quando foi 

para o Ensino Fundamental II, que é quando se começava a estudar inglês, na 6ª série”. 

Quando foi morar em outro país, vivenciou a língua de forma intensa, se apaixonou pelo 

inglês e começou a vê-lo de outra maneira, passando a acreditar que era possível aprender a 

língua inglesa. É professora de inglês há treze anos na instituição em que a investigação foi 

realizada. 

Para Letícia, língua é comunicação e, na sua concepção, educação bilíngue não 

significa que “a criança tenha que saber as duas línguas ao mesmo tempo e tão rápido, mas é 

uma forma de apresentar a língua estrangeira, de maneira mais natural e menos traumática”. 

Como não teve uma relação muito boa na escola regular com a aprendizagem de línguas, 
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acredita que “educação bilíngue é a oportunidade que o/a educando/a tem de aprender uma 

outra língua, além da sua, independente de qual seja, por exemplo, braile, inglês, francês 

naturalmente”. A respeito do construto ensino crítico de línguas, Letícia nunca ouviu falar. 

Em relação à classe social, entende que ela interfere na educação, porque as oportunidades 

que as crianças de uma classe social alta, que é o caso do nosso contexto, têm não são as 

mesmas de uma criança de classe social baixa: “elas são inteligentes tanto quanto, são capazes 

tanto quanto, mas elas não têm as mesmas oportunidades”. Acrescenta que, mesmo os/as 

alunos/as pertencendo a uma classe social alta, ela percebe que alguns/mas nem valorizam o 

que têm. 

 

Karina 

 

Karina tem 36 anos; se declara de raça parda; pertence à classe social média baixa; é 

graduada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia e em Gestão Escolar. Trabalha há 

dezessete anos na instituição em que a investigação foi realizada como professora de inglês na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental I. 

Para Karina, língua é comunicação, é uma forma de se comunicar e, na sua concepção, 

educação bilíngue é “ensinar, comunicar-se com uma criança ou um adulto em duas línguas. 

É trabalhar conceitos e ter vivências com uma pessoa, podendo utilizar duas línguas”. Em 

relação ao construto ensino crítico de línguas, Karina acha que é refletir, trazer a criticidade, 

é, além de ensinar aquela língua, pensar sobre ela, analisando todos os aspectos criticamente. 

Ao discorrer sobre classe social, afirma que o contexto em que trabalhamos é de crianças de 

classe social alta e que a educação bilíngue acaba sendo restringida à elite. 

 

Bianca 

 

Bianca tem 28 anos; se declara de raça branca; pertence à classe social média alta; é 

graduada em Letras: Português e Inglês e Pedagogia. Trabalha há dois anos na instituição em 

que a investigação foi realizada como professora de inglês do Ensino Fundamental I. 

Para Bianca, língua é “comunicação baseada numa estrutura”. Ela explicita que temos 

várias línguas, mas através da comunicação, essa língua pode variar, por causa de regiões, 

costumes, mas, na sua concepção, “é algo bem amplo”. Em relação à educação bilíngue, 

Bianca acredita ser um ensino contínuo de duas línguas juntas, de duas grades curriculares 
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(em português e em inglês). Em termos práticos, explicita que “uma escola teria a vertente do 

português, mas, por exemplo, geografia, história e matemática seriam ensinadas em inglês”.  

Acrescenta que conteúdos muito regionais, como história do Brasil, devem ser 

ensinados em português, até mesmo pelos termos que são utilizados. Ciências, pra ela, é algo 

que deveria ser ensinado em língua inglesa. 

A respeito do construto ensino crítico de línguas, Bianca afirma nunca ter ouvido 

falar. Já sobre classe social, reflete que, na nossa realidade, os/as alunos/as que estudam na 

instituição, têm vantagens. Ela ressalta: “quando falamos em escola bilíngue, não nos vem à 

cabeça um/a pobre, é uma coisa muito distante deles/as, é um ensino elitizado”. De acordo 

com Bianca, “em um país da Europa, você não verá essa discrepância, você vai ver uma 

pessoa de classe social média baixa falando inglês, mas no Brasil, não”. Para ela, no Brasil, “o 

inglês chegou pra ficar elitizado”; “deveria ser algo normal, mas infelizmente não é, acaba 

sendo fora da realidade para muitos”. 

 

A pesquisadora 

 

Eu tenho 36 anos; me declaro branca e pertencente à classe social média baixa. Sou 

graduada em Letras: Português e Inglês e pós-graduanda em Estudos Linguísticos. Trabalhei 

por onze anos na instituição em que a investigação foi realizada: os primeiros sete anos 

como professora de inglês no Ensino Fundamental I e II, e, os últimos quatro anos, como 

coordenadora do Ensino Fundamental I. 

Durante minha graduação, não tive contato com praxiologias acadêmicas sobre ensino 

crítico de línguas, mas, ao retornar à universidade para fazer mestrado, cursei a disciplina 

Formação docente no ensino de segundas línguas e línguas estrangeiras, ministrada pela 

professora Dra. Rosane Rocha Pessoa, em que tive a oportunidade de ler e discutir textos 

sobre pensamento decolonial (QUIJANO, 2005; WALSH, 2007), teorias pós-críticas 

(SEVERO, 2017), formação “impossível” de professores/as (BORGES; LOPES, 2015), 

formação crítica de professores/as de línguas estrangeiras (HOELZE; PESSOA, 2017; 

PESSOA, 2014, 2018) e ensino crítico de línguas estrangeiras (BLOCK, 2017; 

CANAGARAJAH, 2013; KUMARAVADIVELU, 2012; PENNYCOOK, 2001, 2007, 2012). 

A partir dessas leituras, minha visão sobre ensino de línguas foi ressignificada e, 

consequentemente, sulearam não só a construção deste estudo, mas também a discussão do 

material empírico gerado. A minha escolha do termo sulear, contrapondo-se ao caráter 

ideológico de nortear, é para marcar um posicionamento decolonial, uma vez que as leituras 
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que fiz ampliaram minha visão em direção às praxiologias acadêmicas não eurocêntricas que 

focalizam e valorizam as vozes do sul20. 

 

2.4 Fontes do estudo 

 

O material empírico, produzido para fins exclusivos desta investigação, foi gerado no 

segundo semestre de 2018, entre os meses de setembro e dezembro, por meio de quatro 

fontes. A seguir, apresento cada uma das fontes detalhadamente. 

 

2.4.1 ENTREVISTA INICIAL 

 

A entrevista inicial individual (gravada em áudio) foi realizada com o intuito de traçar 

o perfil das participantes (idade, raça, classe social, formação acadêmica) e conhecer suas 

concepções sobre língua, educação bilíngue, ensino crítico de língua e classe social. A 

duração das entrevistas individuais, que aconteceram na sala de reunião da escola, variou 

entre seis e quinze minutos, pois algumas das participantes elaboraram respostas mais 

detalhadas do que outras ou exemplificaram mais seus argumentos, enquanto outras somente 

responderam ao que foi perguntado.  

Acredito que uma entrevista não é apenas uma interação entre dois intelectos 

descorporificados; pelo contrário, é uma junção de corpos que possuem esperanças, medos e 

interesses. Talvez, por isso, ela tem se tornado uma das fontes mais comuns de produção de 

conhecimento nas ciências humanas e sociais (BRINKMANN, 2018). Desse modo, procurei 

desenvolver as entrevistas de forma semiestruturada, pois utilizei basicamente as mesmas 

perguntas para todas as participantes, mas, à medida que as respondiam, realizei outras 

baseadas no desenrolar de cada conversa, e, numa perspectiva pós-moderna, em que os papéis 

do/a entrevistador/a e entrevistado/a não são completamente delimitados e há certa 

colaboração entre ele/as (BRINKMANN, 2018). 

 

 

 

 
20 Marcio D’Olne Campos, físico brasileiro, foi o primeiro a mencionar os termos sulear-se e suleamento em sua 

obra A arte de sulear-se, em 1991, para referir-se à maneira como os pontos cardeais e orientação espacial são 

ensinadas para quem se situa no hemisfério norte e a partir de lá se norteia; entretanto, ele afirma que no 

hemisfério norte, a Estrela Polar, permite o norteamento, e, no hemisfério sul, o Cruzeiro do Sul permite o 

suleamento (SULEAR, 2019). 



49 

Como mencionado anteriormente, na entrevista inicial, as seguintes perguntas foram 

feitas à priori: 

Quadro 1 - Perguntas da entrevista inicial 

1) Qual é sua idade? 

2) Você se considera de qual raça? 

3) Qual é sua classe social? 

4) Qual é sua formação acadêmica? 

5) Na sua concepção, o que é língua? 

6) O que você entende por educação bilíngue? 

7) Você já ouviu falar de ou tem conhecimento sobre ensino crítico de língua? 

8) O que é classe social? Como ela influencia nosso contexto (educação bilíngue de elite)? 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

A entrevista inicial com cada uma das participantes foi gravada em áudio e, 

posteriormente, transcrita na íntegra na forma não-verbatim, pelo fato de ser focalizado, no 

estudo, o conteúdo das falas e não a estrutura linguística. Para garantir uma leitura mais fluida 

e compreensível, as falas das participantes foram formalizadas, pontuadas, mas com o cuidado 

de preservar a originalidade das falas. Foram eliminadas, também, repetições e sentenças 

incompletas. O Quadro 2 traz o código utilizado nas transcrições: 

 

Quadro 2 - Códigos utilizados nas transcrições dos áudios 

CÓDIGO SIGNIFICADO 
Itálico Trecho em outra língua 
[   ] Comentário explicativo inserido pela pesquisadora 
... Pausa/interrupção/assunto incompleto 
(?) Trecho inaudível/incompreensível 
[...] Trecho suprimido 

Fonte: Elaborado pela autora com base no quadro utilizado por Ferreira (2018). 

 

2.4.2 SESSÕES REFLEXIVAS DO GRUPO FOCAL 

 

As sessões reflexivas (gravadas em áudio), mediadas por mim, foram realizadas com o 

grupo de professoras e motivadas por cinco textos selecionados pela Profa. Rosane e por mim. 

Assim, as professoras participaram de cinco sessões reflexivas, de aproximadamente 

01h30min cada, no segundo semestre de 2018, entre os meses de outubro e dezembro. A 

primeira sessão aconteceu em uma das salas de aula da escola. Entretanto, pelo fato de a todo 

momento sermos interrompidas por alunos/as ou outros/as professores/as, o grupo decidiu que 

as demais sessões reflexivas ocorressem em outro ambiente para que pudéssemos discutir sem 
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interrupções e ficássemos mais à vontade para discutir os textos. Assim, sugeri que os outros 

encontros acontecessem em minha casa, e o grupo apoiou a ideia. Nessas sessões, foram 

problematizadas praxiologias acadêmicas sobre educação bilíngue, ensino crítico de línguas e 

classe social. 

Os cinco textos discutidos nas sessões reflexivas são da área de educação e linguística 

aplicada crítica, e meu objetivo era que, a partir da leitura deles e das problematizações 

levantadas nas discussões, as participantes pudessem relacioná-los com suas práxis: 

 

Quadro 3 - Textos discutidos nas sessões reflexivas 

GARCÍA, Ofelia; WOODLEY, Heather. H. Bilingual education. In: BIGELOW. Martha; 

ENNSER- KANANEN, Johanna. (Ed.). The routledge handbook of educational linguistics. New 

York: Routledge, 2015. p. 132-144. 

PESSOA, Rosane R. A critical approach to the teaching of English: pedagogical and identity 

engagement. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 14, p. 353-372, 2014. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/rbla/v14n2/aop3514.pdf 

https://perspectivas.letras.ufg.br/up/298/o/Pessoa_2014_A_critical_approach_to_the_teaching_of_E

nglish.pdf >. Acesso em: 26 ago. 2018. 

OKAZAKI, Takaiuki. Critical consciousness and critical language teaching. Disponível em: 

<http://www.hawaii.edu/sls/wp-content/uploads/2014/09/10-Okazaki-Taka.pdf>. Acesso em: 10 ago. 

2018. 

VANDRICK, Stephanie. The role of social class in English language education. Journal of 

Language, Identity & Education, v. 13, n. 2, p. 85-91, 2014. Disponível em: 

<https://www.tandfonline.com//toc/hile20/13/2?nav=tocList>. Acesso em: 26 dez. 2017. 

LÓPEZ-GOPAR, Mario E.; SUGHRUA, William. Social Class in English Language Education in 

Oaxaca, Mexico, Journal of Language, Identity & Education, v. 13, n. 2, p. 104-110, 2014. 

Disponível em: <https://www.tandfonline.com//toc/hile20/13/2?nav=tocList> Acesso em: 26 dez. 

2017. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

No primeiro texto, García e Woodley (2015) traçam uma definição ampla sobre 

educação bilíngue numa visão pós-crítica, diferenciando-a do ensino tradicional de língua. As 

autoras também fazem uma revisão bibliográfica, numa perspectiva histórica, explicitando os 

diferentes tipos e modalidades de ensino bilíngue, e considerando o contexto socio-histórico. 

Por fim, problematizam construtos como primeira e segunda língua, língua nativa e 

translinguagem e as implicações desses construtos para a educação no século XXI. 

No segundo texto, Pessoa (2014) procura mostrar como seu grupo de pesquisa tem 

colocado em prática uma abordagem crítica no ensino de inglês. A autora destaca dois 

aspectos nos estudos que o grupo tem feito que são o engajamento pedagógico e o identitário 

dos/as professores/as envolvidos/as. Estes dois tipos de engajamento são retratados no texto 

por meio da discussão do Trabalho de Final de Curso (Letras – Licenciatura em Inglês) de 

Andrade (2011 apud PESSOA, 2014), que focalizou o tema raça/racismo. 

http://www.scielo.br/pdf/rbla/v14n2/aop3514.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbla/v14n2/aop3514.pdf
http://www.hawaii.edu/sls/wp-content/uploads/2014/09/10-Okazaki-Taka.pdf
http://www.hawaii.edu/sls/wp-content/uploads/2014/09/10-Okazaki-Taka.pdf
http://www.tandfonline.com/toc/hile20/13/2?nav=tocList
http://www.tandfonline.com/toc/hile20/13/2?nav=tocList
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No terceiro texto, Okazaki (2014) focaliza o papel educacional, ético e sociopolítico 

do/a professor/a de línguas e proporciona uma visão geral de um estudo qualitativo inspirado 

nos movimentos recentes da pedagogia na perspectiva crítica do ensino de inglês como 

segunda língua. O objetivo do estudo é investigar que tipos de aprendizagem são mobilizados 

em salas de aulas de línguas baseadas no ensino crítico. Assim, o autor faz uma revisão da 

literatura dos estudos em aprendizagem de segundas línguas no que diz respeito ao 

surgimento de abordagens sociopolíticas nessa área e, posteriormente, discute o que tem sido 

escrito sobre abordagens críticas no ensino de línguas. 

No quarto texto, Vandrick (2014) ressalta que professores/as de língua geralmente 

defendem questões relacionadas à justiça social e focalizam questões identitárias como raça, 

gênero e etnia; mas há uma tendência de não se usarem as lentes de classe social para analisar 

estudantes, professores/as, sala de aula e instituições. No entanto, a autora afirma que classe 

social tem um papel importante na área da educação e, dependendo da maneira que se ensina, 

podem-se reproduzir ou reforçar privilégios. Assim, Vandrick (2014) delineia uma 

conceituação do construto classe social; explora caminhos em que o ensino de línguas 

transmite poder e privilégio; questiona o papel da colonialidade e do neoliberalismo na 

estratificação social; percebe intersecções entre classe social e identidade; e recomenda que 

haja mais atenção em relação à classe social nas pesquisas, na formação de professore/as e em 

salas de aulas de línguas. 

No quinto texto, López-Gopar e Sughrua (2014) interseccionalizam classe social e 

ensino de inglês em um contexto bem semelhante ao das participantes dessa investigação, 

uma escola de educação bilíngue em Oaxaca, México. Primeiro, os autores discutem classe 

social no México em relação à colonialidade. Segundo, apresentam uma análise da classe 

social dos próprios autores como professores de língua em Oaxaca. Terceiro, discutem como a 

classe social impacta o acesso ao ensino de inglês, os/as professores/as de inglês mexicanos e 

o currículo escolar. Por último, traçam conclusões relacionadas à prevalência da colonialidade 

em Oaxaca e à necessidade de um engajamento crítico por parte dos/as professores/as, 

problematizando classe social e ensino de inglês a fim de desafiar as diferenças coloniais. 

Quando propus o estudo, pedi que as participantes ficassem responsáveis por conduzir 

as discussões dos textos e que meu papel fosse somente o de mediadora. Contudo, elas 

confessaram que não ficariam confortáveis, e a solução a que chegamos foi a de que eu 

conduziria as discussões, mas minhas interferências durante as sessões reflexivas 

aconteceriam com o intuito apenas de sulear as discussões. Na primeira sessão, precisei 

questionar e problematizar com mais frequência, mas, nas últimas sessões, o grupo já estava 
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mais à vontade para expor opiniões e reflexões, e me limitei a escutá-las. Kamberelis e 

Dimitriadis (2013 apud KAMBERELIS; DIMITRIADS; WELKER, 2018) afirmam que 

investigações utilizando grupos focais têm sido cada vez mais frequentes, sendo praticadas 

numa perspectiva mais dialógica na tentativa de diminuir as relações de poder entre 

pesquisador/a e participantes. 

Todas as sessões reflexivas foram gravadas em áudio. Os áudios foram ouvidos e 

selecionados conforme os temas relevantes das discussões desenvolvidas neste estudo. Após a 

seleção, transcrevi somente os eventos relativos aos temas centrais que poderiam compor este 

trabalho, pois, em muitos momentos, o foco da discussão não foi mantido (BORELLI, 2018). 

Por exemplo, estávamos discutindo sobre a visão dos/as alunos/as a respeito da classe social 

dos/as professores/as e uma participante começou a falar sobre a mãe de um aluno: “I really 

like his mom, because someone told me she’s not an easy person, so at the first moment I was 

so nice to her, and she’s really nice to me, she sends me message saying thank you”. Assim, 

eventos como esse não foram transcritos. Também nessa transcrição, procurei interferir o 

mínimo possível para preservar as falas dos/as participantes, mas fiz ajustes de concordância, 

quando necessário, e substituí termos que julguei inadequados. Por exemplo, a palavra 

“luggage” em “I don’t have luggage to talk about that”, que é uma tradução de como nos 

referimos a conhecimento em português, foi substituída pela palavra “knowledge”, sem que a 

ideia da participante se perdesse. O Quadro 2, em 2.4.1, traz o código utilizado nas 

transcrições. 

 

2.4.3 DIÁRIO 

 

No diário escrito por mim, ao final de cada sessão e das entrevistas individuais, 

registrei falas das participantes que me chamaram atenção, isto é, impressões relacionadas aos 

temas discutidos e relatos de experiência que traziam elementos importantes para as 

discussões e também meu olhar como pesquisadora sobre a interação do grupo focal e sobre a 

(co)construção das discussões. 

 

2.4.4 CONVERSA INDIVIDUAL FINAL 

 

Com a conversa individual final, gravada em áudio, tive o intuito de refletir, registrar e 

comparar as percepções a respeito do ensino crítico de língua e classe social das participantes 

antes e depois das leituras realizadas e das sessões reflexivas. 
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A conversa individual final com cada uma das participantes foi gravada em áudio e, 

posteriormente, transcrita na íntegra, na forma não-verbatim, seguindo os mesmos 

procedimentos da transcrição da entrevista inicial. 

 

2.5 Discussão do material empírico 

 

De acordo com Ellingson (2017), o material empírico não deve ser compreendido 

como algo estático e pré-existente à investigação, e sim como algo que interage com o mundo 

num estado contínuo de fluidez. Isso significa que ele não espera passivamente para ser 

analisado, mas existe à medida que se constitui como material empírico. Por conseguinte, 

busquei discutir o material empírico com base na perspectiva da cristalização. Ellingson 

(2009, p. 4) argumenta que: 

 

A cristalização combina múltiplas formas de análise e múltiplos gêneros de 

representação em um texto coerente ou numa série de textos relacionados, 

construindo um relato rico e abertamente parcial de um fenômeno que problematiza 

sua própria construção, enfatiza as vulnerabilidades e posicionamentos do/a 

pesquisador/a, elabora afirmações sobre significados socialmente construídos e 

revela a indeterminação das alegações de conhecimento ao mesmo tempo em que 

são produzidas.21 
 

O autor explica que a cristalização é uma abordagem alternativa influenciada pelo pós-

modernismo à triangulação e foi proposta inicialmente por Laurel Richardson (2000 apud 

ELLINGSON, 2014), que utilizou a metáfora do cristal como opção ao bidimensional e fixo 

triângulo como base para o rigor e a validação metodológica. Nesse sentido, a autora 

esclarece que essa abordagem se fundamenta em cinco princípios:1) busca por uma 

interpretação mais complexa e profunda; 2) combina vários métodos e abordagens para a 

produção de conhecimento; 3) inclui diversos gêneros na escrita; 4) considera as reflexões 

do/a pesquisador/a na análise; 5) desconstrói a ideia tradicional de verdade única. Dessa 

forma, a autora afirma que a cristalização produz conhecimento sobre um fenômeno 

específico a partir de uma interpretação profunda e complexa; utiliza formas de análise ou 

caminhos de produção de conhecimento através de múltiplus pontos no continuum 

qualitativo, incluindo os mais positivistas até os mais criativos métodos analíticos; tem como 

característica um grau significativo de reflexão do/a pesquisador/a no processo de desenho do 

 
21  Original: Crystallization combines multiple forms of analysis and multiple genres of representation into  a 

coherent text or series of related texts, building a rich and openly partial account of a phenomenon that 

problematizes its own construction, highlights researchers’ vulnerabilities and positionality, makes claims 

about socially constructed meanings, and reveals the indeterminacy of knowledge claims even as it makes 

them. 
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estudo, geração do material empírico e representações; adota, revela e celebra o fato de o 

conhecimento ser inevitavelmente situado, parcial, construído, múltiplo e corporificado. 

Nesse sentido, pode-se perceber que a cristalização vai além dos objetivos laudatórios 

interpretativistas e pós-positivistas nas ciências sociais, pois junta múltiplos métodos e 

gêneros para enriquecer as conclusões e para realçar as limitações inerentes ao conhecimento 

(ELLINGSON, 2014).  

Assim, para responder à pergunta suleadora da investigação Que sentidos sobre ensino 

crítico de línguas e classe social são construídos em um trabalho de formação crítica docente 

com seis professoras do Ensino Fundamental I em um contexto de educação bilíngue de 

elite?, recorri ao material empírico gerado: transcrições das conversas individuais (inicial e 

final); sessões reflexivas do grupo focal e também às anotações realizadas no diário da 

pesquisadora.  

A partir do estudo do material, foi possível perceber dois temas de análise: a expansão 

de perspectivas no que diz respeito ao ensino crítico de línguas e a íntima relação entre classe 

social e o contexto estudado. 

 

 

 



 

 

3  CLASSE SOCIAL: DISCUSSÃO IMPRESCINDÍVEL NO CONTEXTO DE 

EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE ELITE  

 
Any professor who commits to engaged pedagogy recognizes the importance of 

constructively confronting issues of class.  

(Bell Hooks, 1994, p. 189).22 

 

Neste capítulo analiso as discussões e vivências do grupo focal sobre ensino crítico de 

línguas e classe social, e, também, como as participantes relacionaram suas vivências e 

praxiologias, propondo caminhos e projetos para problematiar esse construto em suas salas de 

aula. 

 

3.1 Expansão de perspectivas por meio da discussão sobre ensino crítico de línguas 

 

Durante a entrevista individual inicial, uma das fontes de geração de material empírico 

desta investigação, o questionamento sobre o conceito do que seria ensino crítico de línguas 

foi feito a todas as participantes, mas a maioria delas afirmou nunca ter ouvido falar sobre 

esse construto antes. Assim, para que elas pudessem entender o que seria essa perspectiva, na 

segunda sessão reflexiva do grupo focal discutimos o texto de Pessoa (2014), que procura 

mostrar como seu grupo de pesquisa tem colocado em prática uma abordagem crítica no 

ensino de inglês. Nesse texto, a autora destaca dois aspectos nos estudos que o grupo tem feito 

que são o engajamento pedagógico e o identitário dos/as professores/as envolvidos/as 

retratados por meio da discussão do Trabalho de Final de Curso (Letras – Licenciatura em 

Inglês) de Andrade (2011 apud PESSOA, 2014), que focalizou o tema raça/racismo. As 

participantes demonstraram ter gostado do texto, mas, no evento 123, pode-se perceber que 

elas começaram a entender o que seria ensino crítico de línguas à medida que a discussão foi 

acontecendo: 

 

[1]  

Letícia: I like the theme of the text and the aim of the study because it’s not 

only about language but also [about] social issues.  

[…] 

Karina: Right, social issues are very important to be discussed, to think about 

it, because it is around us. 

Bianca: It is not something apart, it is part of our environment, so, if you 

don’t understand how we live, you don’t understand the language we use. 

 
22  Tradução: Qualquer professor/a que se comprometa com uma pedagogia engajada, reconhece a importância de 

confrontar construtivamente questões relacionadas à classe social.  
23  Optei por deixar os eventos transcritos na língua em que foram gerados. Assim, a entrevista inicial e a 

conversa individual final foram realizadas em português, e as sessões reflexivas em inglês.  



56 

Letícia: The way that the teacher chose to teach the lessons, the six lessons, 

was not focusing on language, that [what the teacher did] I think it is really 

important.  

[…]  

Regina: In the school full-time program we use this approach. When we 

teach Fundamental II, especially in Global Issues [classes], we have this 

kind of approach, we try to use our society problems, not problems 

[issues]… 

Jane: Not only in the full-time program, in regular classes too. 

Regina: I don’t see that a lot, especially in Fundamental I. Because they are 

kids, they are so young, but when I was reading it [the text], it reminded me 

all the time of Fundamental II. 

Pesquisadora: When we talk about Critical English Teaching, it is not the 

action of only to talk about it [an issue], but we have to engage sometimes to 

make them [the students] think how to build a better world. Sometimes I 

think they [the students] discuss problems, but that’s it. The discussion does 

not go deeper, the students don’t think about something they can change, so I 

think it is more than only talking about a problem. 

Letícia: In Portuguese we do that a lot. 

Karina: And we can do that in English, why not? 

Letícia: I’m not saying that we cannot do it, but in Portuguese we are sure, 

one hundred percent, that we do that. In English, not always, because 

depending on the age, they won’t understand it (?), they are not aware of the 

vocabulary. 

Regina: I have an example from Portuguese classes. I was teaching History, 

about the first people who came to Brazil. One of the topics was that the 

priests was forcing the indigenous to pray for God, to believe in the real God 

and Jesus Christ. A student, then, said: “One good thing Portuguese people 

did for Brazil” and all students believed [agreed] that this was a good thing, 

a positive aspect. To me it was a negative aspect, because indigenous have 

their own religion, so they were forced to believe in another kind of God. 

But the students were really happy with that. Another student said: “Ufa, 

finally one good thing Portugueses did to Brazil”. 

Letícia: (?) 

Regina: Yes, all of them. My third grade.  

Pesquisadora: And what did you do? 

Regina: I didn’t force my opinion. First, I was surprised, I didn’t expect 

that… the class was all involved, everybody was hating Portuguese people, 

because I explained all the disasters that happened. So, when they said 

“Finally one good thing”, I was surprised and then I said: “Yes, ok, let’s 

continue…”. I didn’t discuss it, because we have that [thought], we cannot 

discuss religion in our classes. 

Pesquisadora: We don’t have to force our opinion, but you can ask them: 

“Why do you think that?”. 

Regina: I wasn’t prepared to open that discussion. I didn’t know how to 

react. So, I decided to close the discussion… because I wasn’t prepared for 

that. 

Karina: Sometimes it happens, we have that thought: “What?” [referring to 

some things that happen in class]. 

Regina: And I decided to end the discussion. But that’s when we have to 

have that moment after class to evaluate everything. That was my evaluation 

moment: “Oh, my gosh! I wasn’t prepared for that.” 

Letícia: [You should say] “We are going to discuss that in another class”. 

Karina: You can discuss it later with them. 
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Regina: Yes, we are still studying the same topic, until the end of the month. 

And they really believed that. They were not unsure about that. 

Bianca: You can always make questions [not tell them they are wrong or 

right].  

[…]  

Pesquisadora: This is why problematization is really important because it 

questions what they think it is true, and by questioning… 

Regina: We make them reflect.  

(Sessão Reflexiva - 2) 

 

Letícia inicia a discussão falando que achou interessante o fato de o texto não ser 

apenas sobre língua, mas também sobre questões sociais. No entanto, posteriormente, ela diz 

que as professoras já trabalham nessa perspectiva na língua portuguesa, contrariando o que eu 

tentei explicar sobre não podermos nos limitar a apenas falar de uma questão e sobre ir além 

disso por meio de um engajamento e de um aprofundamento nas discussões que são realizadas 

em sala de aula. Pennycook (2001, p. 159) afirma que “a educação crítica que objetiva mudar 

como as coisas são, precisa de um engajamento com os investimentos e desejos das pessoas, 

não apenas uma tentativa de explicar algo em algum plano intelectual”24. Contudo, esse 

engajamento precisa ser realizado de maneira ética.  

Ademais, uma base possível para o projeto crítico seria a ética, mas não uma ética 

normativa de códigos morais ou religiosos que regem o comportamento do indivíduo, mas 

sim uma maneira contingente de pensar e agir que está sempre vinculada às relações sociais, 

culturais e políticas (PENNYCOOK, 2001). Por conseguinte, no início da discussão, as ideias 

de Letícia sobre ensino crítico demonstram ser conflitantes, pois, em princípio, ela acha 

interessante as aulas descritas no texto não focalizarem apenas a língua, mas abordarem 

questões sociais como raça/racismo. Ao mesmo tempo, Letícia acredita que as professoras já 

fazem um projeto crítico nas aulas em português, em razão de os/as alunos/as terem um 

repertório linguístico mais amplo. No entanto, aparentemente, mesmo as professoras 

concordando com concepções pós-modernistas, durante as discussões em suas salas de aula, 

as metanarrativas e concepções modernistas não pareciam ser problematizadas de fato.  

Na sequência da discussão, Letícia afirma que tem cem por cento de certeza de que as 

professoras fazem um trabalho na perspectiva crítica na língua portuguesa, mas chama a 

atenção para o fato de que, por causa da falta de repertório linguístico por parte dos/as 

alunos/as, seria muito difícil fazê-lo da mesma forma nas aulas de inglês. Todavia, o relato do 

que aconteceu na aula da Regina demonstra que muitas vezes as professoras falam sim sobre 

 
24 Original: [...] critical education that aims to change how things are needs to engage with people’s investments 

and desires, not just to try to explain on some intellectual plane.  
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temas considerados polêmicos e sobre questões sociais, e, em determinados momentos, tais 

temas até mesmo emergem dos/as próprios/as alunos/as na hora da aula, mas por receio ou 

outras razões, não são problematizados e nem questionados com o intuito de promover 

reflexão e desestabilização das ideias defendidas por eles/as. Quando perguntei o que a 

Regina fez quando os/as aluno/as começaram a dizer que forçar a religião católica aos índios 

foi um ponto positivo, ela respondeu, que preferiu encerrar a discussão pois não estava 

preparada para prosseguir com o debate e que não queria forçar sua própria opinião. Regina 

também justificou o fato de não ter problematizado o assunto por se tratar de religião, e esse 

seria um tema que, segundo ela, “a gente não pode discutir”. Por um lado, Regina tem razão, 

pois, de acordo com Pennycook (2001), um trabalho crítico não é um caminho fácil, pelo 

contrário, pode-se percorrer rotas perigosas com os/as alunos/as e é por isso que precisamos 

pensar com cuidado onde as coisas podem chegar e justificar bem nossas escolhas e nosso 

engajamento eticamente. Contudo, o fato de um trabalho crítico ser perigoso não esquiva 

professores/as de língua de se envolverem com uma agenda crítica. Pennycook (2001) garante 

que, na verdade, nós professores/as e pesquisadores/as já estamos envolvidos/as, e isso não 

tem como ser mudado; porém, o que realmente nos é requerido são melhores formas de 

pensarmos nossas práxis. O engajamento com questões sobre relações de poder e injustiças 

sociais é necessário e, mais importante, essas questões precisam ser problematizadas, 

inclusive analisando como a língua perpetua e promove injustiças (PESSOA, 2014). 

No evento 2, Regina compartilha outra experiência que teve com sua turma também 

envolvendo o tema religião em sua aula. Segundo a participante, a discussão, de certa forma, 

a fez refletir sobre o assunto, considerado por ela anteriormente como algo que não poderia 

ser discutido, mas, dessa vez, ela permitiu que acontecesse: 

 

[2] 

Regina: A teacher from the 3
rd grade was really worried about that [religion] 

last week […]. The students had to research about a topic, but I just gave 

them the topic and they had to prepare a presentation. A student prepared 

some slides and she was really involved. She brought different kinds of 

orixás printed on papers, so that the students could color them. The other 

teacher entered the room and got worried. I told the teacher: “It’s her 

presentation, she prepared slides and now she is trying to involve the 

students with her activity.” And the other teacher said: “Please, don’t do it”. 

But they were already doing it. So, everybody colored it and gave it to me. 

Otherwise, if I had told her not to do it, she would be very disappointed. The 

other teacher was worried about the parents. I agreed with her. Imagine a 

student at home with a Oxun colored by himself. The parents without 

knowing the scenario [context] (?). Because each student was responsible for 

one aspect like food and other things. She was responsible for religion. The 
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parents wouldn’t know what was going on. When the other teacher opened 

my eyes…  

[…]  

Bianca: But we work in a private school… the parents are paying. 

Karina: But we have to talk about differences. As a school we cannot say 

“this is right and that’s wrong”, but we need to show everything. 

Letícia: We need to teach them to respect.  

Jane: And each one has a point of view. 

Karina: And you just respect what you know. How are they going to respect 

when they don’t even know anything about it? We need to teach; we need to 

show them the differences.  

(Sessão Reflexiva - 2) 

 

Nesse evento, a preocupação em discutir religião é ressaltada por Regina, que permitiu 

que sua aluna apresentasse sobre os orixás (divindades de religião iorubá). Contudo, ela 

mesma demonstra preocupação em falar sobre o tema e a atividade de colorir os orixás chegar 

até os pais dos/as alunos/as, pois eles não compreenderiam o contexto em que a atividade foi 

realizada e poderiam reclamar na escola. A insegurança de Regina também se expressa na fala 

de Bianca que diz que elas trabalham em uma escola privada, “os pais estão pagando”; por 

isso, é provável que queiram interferir no que é ensinado aos/às filhos/as. Karina, por outro 

lado, enfatiza nas ser importante sim falar sobre diferenças, pois “você só respeita o que você 

conhece” e, por esse motivo, temos que ensinar, sem dizer se é certo ou errado. Mais uma vez 

o trabalho crítico como algo perigoso, conforme Pennycook (2001) afirma, é exemplificado 

na interação no evento 2, pois muitas vezes os/as professores/as sabem da importância de 

estabelecer uma agenda crítica nas aulas. No entanto, isso precisa ser feito com cautela, 

levando em consideração o contexto em que a profissão é exercida, como numa escola 

privada em que a voz dos pais é bastante considerada, uma vez que são eles que estão 

pagando a mensalidade. Essa cautela refere-se tanto ao cuidado que temos que ter ao abordar 

determinados temas em sala com os/as alunos/as, quanto à prudência exigida de 

professores/as na escola privada pelo risco de serem demitidos/as caso a direção ou os pais 

sejam contra as ideias problematizadas.  

Quando Karina, no evento 2, fala que, mesmo num ambiente de escola privada, 

precisamos mostrar e falar sobre diferenças, acredito que ela esteja pensando no ensino crítico 

pautado pela ética e que leve em consideração não só questões linguísticas, mas uma 

formação crítica dos/as alunos/as. Okazaki (2014) explica que tanto o ensino quanto a 

aprendizagem de línguas são processos políticos que concebem língua/linguagem não como 

um simples meio de comunicação, mas como práticas linguísticas que constituem e são 

constituídas pelas formas com que aprendizes compreendem a si mesmos/as, seus contextos, 
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suas histórias e possibilidades de futuro. O autor ressalta que, no ensino crítico, o/a aprendiz é 

compreendido/a em seu contexto sócio-histórico e político; por esse motivo, não há espaço 

para separação entre necessidades linguísticas de necessidades sociais dos/as estudantes. Por 

conseguinte, professores/as têm uma responsabilidade social na formação identitária na sala 

de aula e podem contribuir para a transformação de seus/uas alunos/as, como afirma Letícia 

na interação a seguir: 

 

[3] 

Pesquisadora: When we read those examples and you are in a critical 

moment, now you are going to think “maybe this a critical moment and I can 

problematize”. 

Regina: They came with that, but I didn’t have this meeting before. That’s 

why I’m here. That’s why I need that, we need that, we need to improve our 

thoughts.  

Letícia: But depending on the topic, be careful.  

Karina: But I think we don’t need to bring any answer, just make them think.  

[…] 

Karina: It is such a nice activity when the teacher asked them to choose one 

to be a doctor… 

Regina: I took a picture of it to send to another teacher to do it with the older 

students. I said that: “Please, do that activity”. 

Letícia: It was a very good idea… I just want to go back to page 356; it says 

“We believe scholars have a responsibility to do work that is socially 

meaningful and socially responsible”, so that is very important. We have to 

be committed in practices to social change, because we are the ones 

responsible for transformation. 

(Sessão Reflexiva - 2) 

 

Na conversa individual final que tive com Regina, ela afirma ter agido de maneira a 

evitar a discussão (evento 3) por não ter tido anteriormente uma sessão reflexiva como a que 

tivemos no grupo focal. Assim, ela relata a importância de momentos reflexivos para 

desenvolvermos nossas ideias e pensamentos. Perguntei a ela novamente sobre a concepção 

de ensino crítico que ela tinha após a leitura dos textos e discussões do grupo focal nas 

sessões reflexivas e ela demonstrou ter um olhar diferente do que tinha previamente: 

 

[4] 

Regina: Ah, então... esse já foi o que a gente mais discutiu e o que eu 

consegui perceber mais na carne durante as nossas discussões. Engraçado 

porque foram episódios que aconteceram durante os nossos estudos. Foi bom 

que nós lembramos a situação da religião, que eu estava ensinando sobre os 

portugueses, né? E as crianças acharam que foi um ponto muito positivo os 

portugueses terem trazido Deus para os índios. Esse foi um estudo que 

mudou minha atitude. Hoje se eu fosse dar a mesma aula, eu já faria eles 

pensarem “isso foi positivo ou negativo?”, não julgando, mas de uma forma 

que eles decidissem se está certo ou se está errado, se os índios serem 

forçados a aceitar uma religião que já era comum em Portugal, “isso foi 

positivo ou negativo?”. Então acho que o ensino crítico é isso, é você 
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instigar, é você estimular, forçar [fazer] uma análise crítica. Então, depois do 

estudo, depois que a gente discutiu, mudou muito [sua concepção]. Eu 

também já tenho preconceitos, então, eu, pra mim, pros índios foi negativo, 

mas será que eu estou certa? Entendeu? (?) No momento [da aula] eu não 

forcei porque eu não queria causar um debate sobre aquele assunto e não era 

o foco da aula, mas eu acho que num segundo momento eu vou deixar esse 

debate acontecer, vou até instigar esse debate até pra eu poder analisar 

também, “é isso mesmo?”, “foi tão positivo assim?” ou “negativo assim?”, 

“em que momento os portugueses trouxeram alívio para os índios nesse 

momento?”... então, assim, acho que é importante pra todo mundo, tanto 

para teachers quanto para os alunos esse ensino crítico.  

(Conversa Individual Final) 

 

A fala de Regina no evento 4 demonstra uma expansão de perspectivas (DUBOC, 

2012; MONTE MÓR, 2008, 2009) em relação ao construto ensino crítico de línguas, pois ela 

revisita a experiência que compartilhou no evento 1, reavaliando o que fez, o que poderia ser 

feito de forma diferente e vai além dizendo que precisa problematizar suas próprias 

concepções, pois é sujeito que também apresenta preconceitos e concepções que devem ser 

questionados. Duboc (2012), argumenta em favor da necessidade de expansão de 

conhecimentos, de forma com que professores/as possam desenvolver uma consciência crítica 

e afirma também ser a leitura uma prática comprometida com a expansão de perspectivas. 

Segundo Duboc (2012), o exercício de ampliação de visões de mundo deve partir de um 

trabalho pedagógico pautado na consciência e reconhecimento da heterogeneidade e 

multiplicidade e sua influência na constituição de sua linguagem, identidade e valores, que 

leve o/a discente a entender a genealogia das concepções e práticas, dentro de um contexto 

filosófico mais amplo.  

Na entrevista inicial, quando perguntei a Regina o que era ensino crítico de línguas, 

ela respondeu que não tinha ouvido falar ainda sobre esse construto, porém, imaginava que 

fosse ensinar a língua inglesa de uma forma mais profunda, discutindo, por exemplo, a língua 

para saber o porquê das regras gramaticais, talvez por pensar na língua como estrutura. No 

evento 3, ela afirma que “ensino crítico é isso, é você instigar, é você estimular, forçar [fazer] 

uma análise crítica” e complementa dizendo que “depois do estudo, depois que a gente 

discutiu, mudou muito [sua concepção]”. Assim, concepções, valores, perspectivas e práticas 

docentes podem ser problematizados, perturbados e expandidos (DUBOC, 2012), como pode 

ser percebido na fala de Regina. A expansão de perspectivas é tão notória em sua fala que ela, 

além de problematizar suas próprias concepções, afirma que o ensino crítico “é importante 

para todo mundo, tanto para teachers quanto para os alunos”.  
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Ao longo da discussão realizada no evento 1, algumas participantes também 

demonstram ampliar a visão e construir significados. Karina e Bianca sugerem que Regina 

retome a discussão posteriormente com os/as alunos/as e procure questioná-los/as, sem julgar 

se estão certos/as ou não. Esse processo de construção de significados depende de práticas 

sociais, pois os significados não estão dentro de nossas cabeças, então, ao participarmos de 

interações e práticas sociais conseguimos aprofundar e construi-los (MONTE MÓR, 2008). 

As interações que possibilitam a construção de significados incluem as leituras que fazemos, 

discussões e envolvem interferências, escolhas e mudanças que desconstroem significados 

pré-estabelecidos para criar outros (MONTE MÓR, 2008). Percebe-se, assim, que a leitura do 

texto focalizando ensino crítico de línguas, a discussão do grupo focal na sessão reflexiva, a 

troca de experiências e vivências de seus contextos em sala de aula vão possibilitando 

construções de significados e expansão de perspectivas sobre ensino crítico pelas 

participantes. Essa expansão de perspectivas também é demonstrada de forma explícita na fala 

de Bianca, no evento 5, quando ela responde à pergunta sobre o que seria ensino crítico de 

línguas, depois das discussões do grupo focal: 

 

[5] 

Bianca: Para mim, ensino crítico de línguas é tudo que eu aprendi nesse 

estudo. É eu saber que a língua, a linguagem não está sozinha. Eu estou em 

um contexto, eu tenho que ver a classe social. Quando a gente aprende uma 

língua... quando eu morei nos Estados Unidos, eu aprendi uma língua dentro 

de um contexto. A escola que eu estudei, a primeira, era muito diferente da 

última. Por quê? Porque as pessoas eram muito diferentes, o bairro era 

diferente, a escola, o jeito que me ensinavam era diferente. Tinha uma que 

era num bairro só de negros, eu amei estudar lá, então os professores dentro 

da escola só ensinavam slangs, eram divertidas as aulas, então...como é que 

eu posso dizer? Nada é separado. [...] Olha um exemplo, quando uma mãe 

fala assim “tenho que colocar na escolinha logo, porque se continuar com a 

babá, vai falar tudo errado”. O que que isso te diz? Mais do que a gente 

aprendeu. Te falo isso, porque eu convivo com essa fala na casa da minha 

irmã, com os gêmeos. O marido dela chegou na minha frente e falou assim: 

“Não da mais, você vai ter que parar de trabalhar, porque os meninos não 

vão para a escolinha ainda porque estão muito pequenos e eu preciso que 

você fique com os meninos, senão eles vão aprender tudo errado”. Eu não 

vou discutir com ele, é a concepção dele, ele é o pai, mas a fala dele diz 

muito. A babá é negra, ela é pobre, ela mora num bairro, num bairro não, 

numa favela em Belo Horizonte, a linguagem dela é ligada totalmente... é 

fantástico estudar isso. Acho que quando você estuda isso... você [referindo-

se à pesquisadora] então nem fala, porque você aprofundou, mas só o que a 

gente leu, os textos e tudo mais, você se torna mais humana para ensinar.  

(Conversa Individual Final) 

 

Bianca não apenas reflete sobre o conceito de ensino crítico, mas compreende 

interseccionalizações entre língua/linguagem e raça, classe, gênero. Na entrevista inicial, 
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Bianca disse que, para ela, língua era comunicação; porém, após as leituras e sessões 

reflexivas, afirma que a língua não está sozinha e argumenta que, quando morou nos Estados 

Unidos, estudou em uma escola predominantemente de alunos/as negros/as e outra de 

estudantes brancos/as e mesmo que, aparentemente, falassem a mesma língua, era diferente 

porque os corpos eram diferentes. Bianca, na sua fala no evento 5, relata também como os 

corpos são lidos a partir de seus repertórios linguísticos, pois presenciou seu cunhado falando 

para sua irmã que ela teria que parar de trabalhar para ficar com os filhos; senão eles 

aprenderiam a falar “errado” com a babá, que era negra, pobre e morava numa favela.  

A expansão de perspectivas de Bianca não se restringe apenas à concepção de ensino 

crítico, mas também em relação a própria concepção de língua/linguagem. O processo de 

racialização dos corpos está intrinsecamente ligado à língua e, consequentemente, à 

colonialidade, que é responsável por naturalizar, como um projeto da modernidade, a ideia de 

raça e língua (FLORES; ROSA, 2017). Ademais, a língua pode ser compreendida como um 

elemento das redes de poder instauradas nos processos coloniais de racialização e 

hierarquização e, nesse sentido, “usar uma ou outra língua, falar de uma forma ou de outra, 

falar ‘melhor’ ou ‘pior’, equivale a ocupar ou interpelar uma posição nas relações raciais” 

(PINTO, 2018, p. 716). Tais concepções justificaram e ainda justificam violências contra 

corpos considerados sub-humanos, deslegitimando seus saberes e apagando línguas e 

conhecimentos em prol de um ideal de desenvolvimento dentro dos padrões eurocêntricos.  

Roth-Gordon (2016), que tem realizado pesquisas na área de antropologia linguística 

no Brasil, utiliza a ideia de maleabilidade racial para explicar como as práticas culturais e 

linguísticas são usadas para avaliarmos o construto raça, pois, para ela, não é algo que se vê 

somente por pistas visuais, mas também é algo construído pela forma com que um corpo 

“soa”. A autora ressalta que uma das maneiras mais tangíveis de as pessoas entenderem raça é 

por meio da língua/linguagem. Como no Brasil os direitos civis são distribuídos 

desigualmente de acordo com a raça e a classe social dos sujeitos, as pessoas negras tendem a 

desenvolver um comportamento mais parecido com as pessoas brancas para serem aceitas no 

mercado de trabalho ou não serem presas ou mortas pela polícia.  

Para exemplificar como esses conceitos acontecem na prática, Roth-Gordon (2016) 

traz o caso de um jovem negro que foi parado para ser revistado pela polícia no Rio de Janeiro 

e, para evitar que sofresse humilhação e violência, ele disse, em um português padrão típico 

de estudantes brancos e de classes mais altas, que era estudante de direito em uma das mais 

importantes, renomadas e caras instituições privadas tanto da cidade quanto do país. Essa 

estratégia de branquitude como autodefesa utilizada por esse jovem demonstra o tratamento 

preferencial que a lei brasileira traz para quem tem um diploma universitário. Provavelmente, 
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por imaginar que o jovem poderia ter conhecimento sobre leis e, pelo ambiente que disse 

estudar, ter associação com a elite branca privilegiada, o policial o liberou (ROTH-

GORDON, 2016). A autora conclui que não é que ele fingiu ser branco, o que ele fez foi 

adotar práticas associadas e reconhecidas à branquitude, numa tentativa de o distanciar do 

estigma da negritude, para se passar por alguém que mereça respeito e melhores tratamentos 

(ROTH-GORDON, 2016). Praxiologias acadêmicas interseccionalizando raça e língua são 

relevantes, pois a língua/linguagem performa um papel central na racialização de corpos e na 

manutenção duradoura de raça e racismo na vida de corpos negros. A esse respeito, 

Blommaert (2003) afirma que a língua/ linguagem estratifica sociedades e é central para a 

atribuição de prestígio e estigma.  

A sensibilidade para olhar e compreender questões complexas relacionadas às 

injustiças sociais precisa fazer parte da formação docente. Bianca conclui seu pensamento, no 

evento 4, afirmando que estudar sobre ensino crítico de línguas pode nos tornar pessoas mais 

humanas para ensinar. Contudo, das seis participantes, as que elaboraram, na Conversa 

Individual Final, o conceito de ensino crítico de línguas mais próximo da perspectiva proposta 

nos textos e nas discussões foram a Regina e a Bianca. As outras participantes demonstraram 

também ter compreendido o construto, mas não expressaram essa compreensão de forma 

explícita. Apesar disso, na fala de Jane (evento 6) reconheci que nem todas compreenderam a 

concepção de ensino crítico, no que ela tem de mais importante, que é, por meio da práxis 

problematizadora e do engajamento nas aulas de inglês, o foco menor na língua como 

estrutura e maior em como ela constrói as relações sociais no mundo e em como pode ser um 

meio de promoção de injustiças: 
 

[6] 

Jane: Então, no meu ponto de vista, o ensino crítico vai, assim, além da 

matéria aprendida. (?) O ensino crítico também é a vivência do que ele está 

aprendendo de um modo geral. 

Pesquisadora: Mas me dê um exemplo, assim, pra ser mais concreto. 

Jane: Por exemplo, quando a gente vê os números romanos, né, a gente está 

estudando os números romanos aqui e também podemos ver como outras 

culturas estudaram os números romanos. É como se fosse uma globalização 

daquele ensino. 

(Conversa Individual Final) 

 

No evento 6, percebe-se que ensino crítico para Jane é diferente do que foi discutido 

nas sessões reflexivas, demonstrando não haver, em princípio, expansão de perspectivas sobre 

o construto. Nas discussões em geral, a participação de Jane, foi menor, ficando mais como 

ouvinte e não se posicionando ou questionando as ideias debatidas. Esse pode ter sido um 

motivo provável para que o processo de expansão de perspectivas não acontecesse. Ainda 
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assim, acredito que, mesmo não percebendo mudanças aparentes ou no tocante a uma 

concepção específica, o trabalho de reflexão não é em vão. Nesse sentido, concordo com 

Pessoa (2014, p. 361), quando ela afirma que “o que fazemos como pesquisadores/as e em 

sala de aula é sobre mudar os mundos em que vivemos, mas é também sobre mudar a nós 

mesmos/as”. No movimento da vida, como já dizia Heráclito de Éfeso, não podemos nos 

banhar no mesmo rio duas vezes, pois as águas já terão passado e nós também não seremos 

mais os/as mesmos/as. 

 

3.2 Conceituações e reflexões sobre classe social 

 

Traçar uma definição de classe social não é tarefa simples, pois, segundo Vandrick 

(2014), é um termo amorfo, mas que, de forma geral, pode ser compreendido como uma 

estratificação hierárquica não oficial de pessoas de uma determinada sociedade e classificada 

de acordo com o status social, econômico, profissional e educacional. Essa falta de limites 

fixos para classificar e delimitar classe social pode ser percebida nas falas das participantes 

quando elas mesmas não conseguem se colocar em uma classe social estabelecida e fixa. No 

evento 6, Beth expressa o quão foi difícil pra ela entender sobre classe social e relata que até 

procurou no dicionário uma definição para ajudá-la a compreender o construto: 

 

[7] 

Beth: I’ve read this, but it’s kind of hard to understand. I looked for a 

definition of social class… “a layer of society that is characterized by 

specific amount of wealth, prestige and power” and “how is social class 

measured?” “objectively, economically, and subjectively, prestige, status, 

power and perception”, so from this definition I was talking to Regina and 

telling her what I understood from this, like, social class is more than just 

economics or income, we [teachers] don’t have the income, but we have 

some prestige, so I cannot fit in the group of high society regarding income, 

but I can fit in that society with prestige, because we can learn English, we 

are included in this group, and when we talk about bilingual school, we 

know that we are the group of high society… when we look at the economic 

way, they have money, they are rich, they have power and we don’t have 

it… we teachers have the knowledge, we have prestige… 

Regina: It’s the only aspect we have… 

[…] 

Beth: I say that based on myself, I don’t have a “name”, because there is a 

“family name”, I don’t have income, even the place where we live shows us 

the social class… 

Bianca: When you say we have prestige you mean the opportunity you had 

to study English? 

Beth: No, we have the prestige because we have something to offer them and 

that makes us equal in some way. 

Regina: And they need us, they have to respect us.  
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Letícia: We have tools that they don’t have. 

Beth: So, they have power, they are rich…  

Letícia: But they depend on us. 

Beth: And we have the prestige… so, in some aspects we are equals if we 

look this way.  

(Sessão Reflexiva – 4) 

 

Ampliando a concepção economicista de classe social, López-Gopar e Sughrua (2014) 

afirmam que, no México, a classificação da sociedade causada pela diferença colonial 

(MIGNOLO; WALSH, 2018) acentua a estratificação social. Assim, o colonialismo seria o 

responsável por determinar as classes socias pelos critérios de etnia (espanhóis, crioulos, 

mexicanos), raça (brancos, pardos e negros) e economia (ricos e pobres), resultando, hoje em 

dia, numa mestiçagem que leva a uma definição de classe social que considera a relação entre 

economia, língua, raça, escolaridade e, também, maneiras de ser, agir e consumir no mundo 

(LÓPEZ-GOPAR; SUGHRUA, 2014). Por conseguinte, percebemos um contexto parecido no 

Brasil, e Beth, faz reflexões bastante pertinentes ao analisar o conceito de classe no contexto 

local. Assim, ela afirma que, se analisarmos pela perspectiva econômica, nós professoras 

somos da classe média ou média baixa, mas pela perspectiva do conhecimento, 

principalmente pela fluência na língua inglesa em um país em que falar uma outra língua de 

prestígio é restrito a classes sociais mais altas, somos da classe alta. Essa mobilidade e fluidez 

comprova que classe social vai além da ideia economicista e que vários fatores contribuem 

para que não haja rigidez nessa definição.  

Ao considerar que o ensino de línguas estrangeiras está posicionado em um fogo 

cruzado entre a globalização e a decolonialidade, Kramsch (2019) analisa que, por um lado, 

tentativas decoloniais no ensino de línguas nacionais por meio da translinguagem, práticas 

translíngues e pedagogias muntilíngues enfraquecem a ligação entre língua padrão e cultura 

nacional, abrindo-se para outras variedades linguísticas e culturas alternativas. Por outro lado, 

esforços para responder às necessidades dos/as aprendizes em uma economia global estão 

instrumentalizando línguas estrangeiras e, consequentemente, contribuindo para uma 

comodificação da educação (KRAMSCH, 2019). O perigo desse fogo cruzado, como é 

denominado pela autora, é que educadores/as, ao decolonizar o ensino de línguas estrangeiras, 

correm o risco de cair em uma outra armadilha neo-colonial e neoliberal em que línguas são 

meros recursos usados não por seus valores culturais, mas por seu valor de troca.  

O diálogo que no evento 7, levam as participantes a concluírem que a língua inglesa, 

além de colocá-las numa posição de prestígio na diferença colonial, também é compreendida 

como commodity, pois pode ser usada como moeda de troca. Beth afirma que as professoras, 
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no contexto da educação bilíngue de elite, têm o prestigío (fluência na língua inglesa), e é isso 

que podem oferecer aos/às alunos/as da classe social alta, isto é, mesmo eles/as sendo ricos/as, 

precisam das professoras para se tornarem bilíngues. Essa visão de inglês como commodity 

em um mundo globalizado e neoliberal fez com que em países cuja língua inglesa não seja a 

oficial, a única opção de língua estrangeira ensinada é o inglês. Já em países em que a língua 

oficial é o inglês, não há obrigatoriedade em aprender uma língua estrangeira, tornando-se, 

assim, apenas uma ocupação da elite (KRAMSCH, 2019). Kramsch (2019, p. 50) afirma que 

“as percepções do significado social de uma língua ou do seu valor de troca no mercado de 

bens simbólicos podem afetar o desejo das pessoas para aprender aquela língua”25. Por isso, 

no caso específico do Brasil, a necessidade de aprender inglês já se tornou uma ideia 

naturalizada e consolidada.  

No entanto, nem todos/as têm o direito de serem considerados/as bilíngues. O 

bilinguismo como capital simbólico também depende do contexto em que ele ocorre. Rosa 

(2019), ao problematizar questões a respeito de raciolinguística26 relacionadas à latinidade de 

imigrantes no contexto estadunidense, desenvolve praxiologias a respeitio de uma ideologia 

de “ausência de língua”, em que latinos/as são estigmatizados/as e enquadrados/as como seres 

sem língua por não falarem nem inglês e nem espanhol. O bilinguismo deles/as é visto como 

uma deficiência que precisa ser superada. Entretanto, nesse mesmo contexto norte-americano, 

para alunos/as da classe social alta, o bilinguismo já é compreendido como um objetivo 

valoroso a ser alcançado. Dessa forma, para o autor, dinâmicas de raça e classe são refletidas 

no contraste entre noções de bilinguismo que categorizam determinados/as estudantes como 

“sem língua” e outros/as como aprendizes de línguas.  

Uma perspectiva raciolinguística infunde uma análise da classe socioeconômica com 

foco em raça por meio da adoção da abordagem crítica de raça/classe que não apenas desafia 

a (co)constituição de hierarquias raciais e de classe, como cria uma crítica conjunta à 

supremacia branca e ao capitalismo (FLORES; ROSA, 2017). No contexto brasileiro, o 

contraste entre as noções de bilinguismo também acontece na perspectiva raciolinguística, 

pois, embora tenha havido um crescente número de escolas que oferecem educação bilíngue e 

cursos de idiomas, as línguas que são ensinadas são sempre as de prestígio, como o inglês. Por 

outro lado, populações minoritárias que falam línguas indígenas ou de sinais são 

marginalizadas e deslegitimadas pela sociedade brasileira em geral, e mesmo sendo bilíngues, 

 
25  Original: Perceptions of a language’s social significance or of its exchange value on the market of symbolic 

goods can affect people’s desire to learn that language. 
26  Utilizarei o termo raciolinguística (do inglês raciolinguistics) para me referir ao processo de 

interseccionalização entre raça e língua. 
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não são reconhecidas como tal. Essa conjectura de noções contrastantes de bilinguismo pode 

ser percebida no Brasil pela escolha, por parte da grande maioria dos/as aprendizes, pela 

língua inglesa. 

Algumas histórias têm sido contadas sobre o inglês como uma língua internacional e 

que perpetuam ideias de um inglês idealizado como herói mitológico. Nessa visão de inglês 

como herói mitológico, a língua é meramente instrumento de comunicação internacional, em 

vez de uma língua imbuída em processos de globalização; é uma promessa de ascensão social 

e econômica para aqueles/as que a aprendem, e não uma língua atrelada a algumas posições e 

classes sociais; é uma língua de oportunidades iguais, desconsiderando-se seu caráter 

excludente e as barreiras que pressupõe (PENNYCOOK, 2007). Pennycook (2007) 

argumenta, então, que os constantes discursos sobre o inglês como língua de oportunidade, 

igualdade e acesso constroem a ilusão de um inglês como uma entidade mitológica. A noção 

de um único inglês é desafiada pela perspectiva de ingleses globais, mas, para o autor, a 

crença pluralística do inglês também é um mito. Além disso, reforça a visão eurocentrista do 

inglês, priorizando o centro em detrimento do periférico. A concepção de Pennycook sobre a 

não existência de uma língua denominada inglês e do caráter colonial que ela representa, 

apesar de desestabilizante, ainda não é capaz de desmitologizar o inglês do seu papel de herói 

mitológico e de acesso ao mundo globalizado. Em vista disso, a fluência em uma língua de 

prestígio será um dos fatores determinantes para a diferença colonial. 

No evento 8, as participantes questionam e refletem sobre a escolha para ensinar e 

aprender a língua inglesa no Brasil:  

 

[8] 

Letícia: So, why English? 

Beth: Because it’s a global language.  

[…] 

Pesquisadora: But this is something that we should start questioning: why 

English is a global language? 

Beth: Because people think it is a prestigious language.  

Regina: For Brazil? 

Beth: No, everywhere. Everywhere you go, you’re going to find someone 

who speaks English.  

(Sessão Reflexiva - 1) 

 

A resposta de Beth para a pergunta de Letícia diz muito sobre como ela concebe a 

língua inglesa: como uma “língua global”. Beth também afirma que o inglês é considerado 

uma língua global, “porque as pessoas acham que é uma língua de prestígio” e também 

porque a “todo lugar que se vá, você vai encotrar alguém que fala inglês. Porém, Blommaert 
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(2012) chama atençao para o fato de que a globalização tem transformado a língua inglesa em 

um reestruturador simbólico global, um item semiótico que contribui e adiciona novas 

camadas de exclusividade a sistemas sociolinguísticos que já são marcados por uma profunda 

desigualdade em padrões de distribuição e acessibilidade. Assim sendo, para o autor, onde 

quer que a língua inglesa ocorra, ela rapidamente ocupa o topo da pirâmide simbólica de 

marcadores sociais e culturais. Por conseguinte, aqueles/as que possuem fluência em inglês 

são, geralmente, pertencentes à elite que podem realmente sonhar sonhos realísticos a respeito 

de mobilidade transnacional e sucesso, enquanto que aqueles/as que são privados/as de ter 

fluência em inglês, acreditam que se tiverem pelo menos um pouco ou “pedaços” de inglês 

(bits of English) podem alcançar esse ‘portão de acesso’ para deixar suas comunidades, 

guetos e favelas (BLOMMAERT, 2012). 

Outro ponto importante analisado por Blommaert (2003) a respeito do inglês global é 

que, de fato, o que é globalizado não é a língua, mas formas específicas de discursos, gêneros, 

estilos e práticas de letramentos. Assim, de acordo com Blommaert (2003) um olhar realístico 

desse processo de globalização requer questionamentos sobre quais gêneros estão sendo 

globalizados, por quem, quando e como. Dessa forma, pode-se concluir que nem todos/as 

parecem estar envolvidos/as no processo de globalização, pois o que se percebe é que 

poucos/as atores e atrizes fazem parte dele (BLOMMAERT, 2003). Nesse sentido, o autor 

afirma que precisamos entender que o mundo não é um espaço uniforme e o processo de 

globalização precisa ser compreendido tendo como pano de fundo o sistema global, que é 

construído em cima da base das desigualdades, ou seja, é a desigualdade, e não a 

uniformidade, que organiza os fluxos linguísticos e culturais ao redor do mundo.  

López-Gopar e Sughrua (2014) elucidam que no México a classe social de um corpo 

pode ser determinada  analisando se ele é rico ou pobre (economia); se fala espanhol, inglês ou 

indígena (língua); se é branco, pardo ou negro (raça); se obteve educação formal, frequentou 

uma escola particular ou pública, urbana ou rural (escolaridade) e se demonstra 

comportamentos, atitudes e consumos considerados “modernos” (modo de ser). Essas 

categorias são usadas pelos/as mexicanos/as para negociarem suas identidades de classe e, 

também, para contestarem as diferenças coloniais. Em razão disso, se um corpo é negro ou 

pardo na sociedade mexicana, ele tentará mostrar seu grau de escolaridade e como se 

comporta na sociedade, para contestar sua raça, que o colocaria numa classe social baixa 

(LÓPEZ-GOPAR; SUGHRUA, 2014).  

A diferença colonial, assim como no México, classifica os corpos no Brasil, como 

podemos apreender da fala de Beth ao ser questionada sobre sua classe social no evento 9: 
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[9] 

Beth: Depende do ponto de vista. Como nós falamos agora. Na classe social 

baixa, ainda tem quem se olha e se perceba de classe social baixa, nós até 

falamos sobre isso. Às vezes a minha classe social, sob o olhar de uma outra 

pessoa, não é vista como baixa, mas eu vivencio e sei qual é a minha 

situação econômica, não é o que eu aparento ser, mas é o que eu sou. Tem o 

sentir também, além do baixo, e tem o que é baixo mesmo... igual a mim, eu 

moro em Senador Canedo, moro na periferia, mas dentro da minha periferia 

ainda tem a classe mais baixa do que a minha, ainda tem aqueles que têm 

uma situação econômica pior, eles têm condição de aprender uma segunda 

língua? Sim, mas a dedicação... o desafio é maior. [...] Aí eu dentro dessa 

periferia tive a oportunidade de morar fora e estou agora inserida tendo uma 

segunda língua, três línguas, no caso, porque eu adquiri também o espanhol. 

Então tenho três línguas... “nossa, então você tem condição financeira!”, 

“Não totalmente.” Porque eu tive a oportunidade e agarrei a oportunidade e 

adquiri.  

(Conversa Individual Final) 

 

A fala de Beth mostra a complexidade e fluidez da classificação social, pois como ela 

mesmo diz “depende do ponto de vista”. Assim, ela analisa que se for olhar economicamente 

sua classe social é baixa, mas quando olha o lugar em que mora, que, segundo ela, é na 

periferia, mesmo lá percebe que há sujeitos que podem ser considerados ainda de classe mais 

baixa que a dela. No entanto, por falar português, inglês e espanhol, pode ser lida como 

alguém que tem status de classe média ou alta. A questão econômica fala mais alto na 

diferença colonial, principalmente no tocante à oportunização de acesso à cultura e educação. 

Contudo, somente o capital econômico não é suficiente para estabelecer critérios de 

estratificação social. Dessa forma, o capital cultural ou simbólico, conceito proposto por 

Bourdieu, também se faz necessário como critério. Assim, a posição de um dado sujeito no 

espaço social pode ser definida por sua posição nos diferentes campos que são as 

distribuições de poder: capital econômico, cultural e simbólico (BOURDIEU, 1999). Para 

Bourdieu (1991), o capital cultural pode ser representado por um poder sobre um determinado 

campo ou área de conhecimento e o capital simbólico é também comumente chamado de 

prestígio, reputação, fama etc. No evento 10, a fala de Regina ao conceituar classe social 

parece contraditória, mas há coerência, pois ela tenta traçar uma definição simples, depois fala 

da percepção geral da sociedade que relaciona capital cultural com econômico e, por fim, ela 

expressa o que realmente acredita sobre tudo isso: 

 

[10] 

Regina: Classe social... eu vou responder de uma maneira simples. É quando 

a gente caracteriza a pessoa pela quantidade de dinheiro que ela tem. Se ela 

tem mais dinheiro, ela tem uma classe social mais elevada, se ela tem menos 

dinheiro, ela tem uma classe social baixa. 
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Pesquisadora: Então você acha que está só relacionado a dinheiro? 

Regina: Não, não. Não acho que é só isso, pensei assim, de maneira mais 

simples. [...] E dentro disso, desse conceito... [...] a gente tem toda a parte 

cultural que vem junto com essa quantidade de dinheiro que pode nos 

favorecer (?). Classe social é adquirida através da quantidade de dinheiro que 

ela vai oferecer. Então a pessoa que tem uma classe social elevada, ela tem 

mais dinheiro e vai ter um nível de cultura maior, e a mesma coisa menor. 

Mas isso não é o que eu acredito... 

Pesquisadora: E no que você acredita? 

Regina: Esse é o meu conceito, mas não acredito que seja assim. Eu acredito 

que não é dinheiro que vai trazer um nível de cultura elevado para a pessoa. 

Então se alguém me perguntar assim “o que que é uma classe social 

elevada?” “ah, é um rico”, “Por quê?” “Porque ele tem dinheiro?”, “Ah, mas 

ele tem cultura no mesmo nível de dinheiro que ele tem?” “Não”. O dinheiro 

pode trazer esse nível de cultura elevado, mas o que não impede de uma 

pessoa que tenha um nível, uma classe social inferior porque tem menos 

dinheiro, tenha cultura. Mas voltando à nossa realidade, a realidade do nosso 

país, por isso que eu falei desse conceito, ainda a pessoa não consegue ter 

uma cultura elevada por conta da sua classe social, entre aspas, “quantidade 

de dinheiro”. Então a gente ainda se esbarra, que não era para ser assim, a 

pessoa teria que ter esse acesso, essa facilidade de aprender independente do 

dinheiro.  

(Conversa Individual Final) 

 

Bourdieu (1991) ressalta que o campo social pode ser descrito como um espaço 

multidimensional de posições que também serão definidas em termos de um sistema 

multidimensional de coordenadas cujos valores serão de variáveis pertinentes. Por 

conseguinte, as pessoas seriam distribuídas, em uma primeira dimensão, de acordo com a 

quantidade de capital que possuem e, em uma segunda dimensão, de acordo com a 

composição desse capital, isto é, do peso relativo de diferentes tipos de capital (BOURDIEU, 

1999). Desse modo, quando Regina primeiro conceitua classe social em nível econômico, ela 

está falando da primeira dimensão, relacionada à quantidade de dinheiro e bens que alguém 

possua. No entanto, ao diferenciar o capital econômico do cultural, ela se refere à segunda 

dimensão, que leva em consideração a composição do capital e o peso relativo das variáveis 

no total dos ativos. Regina ainda analisa criticamente um questão importante quando 

pensamos em classe social que é a falta de acesso da classe mais baixa à educação e à cultura.  

Baseado nas praxiologias acadêmicas de Bourdieu, Souza (2018) esclarece que no 

economicismo liberal, bem como no marxismo vulgar, percebe-se a realidade das classes 

sociais apenas “economicamente”, como se fosse somente o produto de uma “renda” 

diferencial dos indivíduos. O problema dessa concepção, segundo o autor, é que ela esconde e 

torna invisíveis todos os fatores e pré-condições sociais, emocionais, morais e culturais que 

constituem a renda diferencial. Essa visão economicista faz com que enxerguemos apenas a 

“herança” material, imaginando-se que a classe social, seus privilégios positivos e negativos 
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sejam transferidos às novas gerações apenas por meio de objetos materiais e palpáveis, ou, no 

caso dos/as que são considerados/as negativamente privilegiados/as, pela ausência desses 

(SOUZA, 2018). Essa ideia nos impede de ver o mais importante que é a transferência de 

“valores imateriais” na reprodução das classes sociais e de seus privilégios. Desse modo, 

mesmo nas classes altas, que monopolizam o poder econômico, os/as filhos/as só terão a 

mesma vida que os pais se herdarem conjuntamente o estilo de vida e a naturalidade para se 

comportarem em determinados contextos sociais (SOUZA, 2018). Souza (2018, p. 25) ainda 

ressalta que, na classe média, 

 

a cegueira da visão redutoramente economicista do mundo é ainda mais visível. Essa 

classe social, ao contrário da classe alta, se reproduz pela transmissão afetiva, 

invisível, imperceptível porque cotidiana e dentro do universo privado da casa, das 

pré-condições que irão permitir aos/às filhos/as dessa classe, competir, com chances 

de sucesso, na aquisição e reprodução de capital cultural. [...] Apesar de “invisível”, 

esse processo de identificação emocional e afetiva já envolve uma extraordinária 

vantagem na competição social, seja na escola, seja no mercado de trabalho em 

relação às classes desfavorecidas. 

 

Por conseguinte, essa herança da classe média, imaterial por excelência, torna-se 

invisível para a visão economicista e neoliberal da sociedade. 

Destarte, para compreendermos porque existem classes positivamente privilegiadas, 

por um lado, e classes negativamente não privilegiadas, por outro, Souza (2018) enfatiza a 

necessidade de perceber o que ele denomina de capitais impessoais que constituem toda 

hierarquia social. Portanto, a partir da ideia de diferencial entre capital cultural e capital 

econômico, o autor afirma que o capital cultural (conhecimento técnico e escolar) é 

fundamental para a reprodução tanto do mercado quanto do Estado modernos, pois, a partir da 

apropriação do capital cultural, as classes médias se constituem historicamente como uma das 

classes dominantes deste tipo de sociedade. Para Souza (2018), a classe alta se caracteriza 

pela apropriação (por meio da herança de sangue) do capital econômico, mesmo que haja 

alguma porção de capital cultural presente. O processo de modernização brasileiro constitui 

também uma classe inteira de indivíduos sem capital cultural nem econômico e desprovida 

das pré-condições sociais, morais e culturais que permitem tal apropriação; é uma classe, que 

Souza (2018) denomina de ralé brasileira, classe essa que é abandonada socialmente e 

politicamente, formada por indivíduos precarizados, que é sempre esquecida e só é percebida 

no debate público como um conjunto de “indivíduos” carentes ou perigosos. No evento 11, a 

percepção da herança imaterial por Bianca é explicitada a partir de sua concepção de classe 

social: 
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[11] 

Bianca: Não, para mim não está ligado só a dinheiro. Não consigo ver só 

como dinheiro, porque nós conhecemos pessoas muito ricas e... mas ainda 

assim ela é totalmente esculachada. A gente tem uma pessoa aqui dentro da 

escola assim, né? Todos da escola, mesmo com uma Hermès [bolsa de luxo] 

de 57 mil reais na mão, [pensam] “coitada, não sabe falar nada, coitada”... 

classe social vai muito além, é incrível estudar sobre isso, não é ligada só a 

dinheiro. É uma cultura... mais uma vez é onde você nasceu... porque tem 

gente, a gente usa a expressão “tem dinheiro, mas é tão pobre de espírito”, 

isso diz muito sobre a classe social... e para mim é uma junção da classe 

social, da linguagem que você cresceu com ela, que você verbaliza essa 

linguagem que você aprendeu e aí as pessoas te ignoram, te acham fora da 

classe deles por falar diferente... a gente tem o exemplo dos nordestinos no 

Brasil, que muitos usam a gramática corretíssima, mas só pelo modo de 

falar, pode ser rico, “nossa, cabeça achatada”, pode ser milionário, mas é 

cabeça achatada e nordestino.  

(Conversa Individual Final) 

 

Os exemplos que Bianca traz para explicar seu pensamento sobre classe social 

demonstram o quanto a classificação extrapola o nível econômico, uma vez que há pessoas 

que adquiriram o capital econômico, mas não receberam a herança imaterial, ou seja, o capital 

cultural que é percebido no modo de falar e de se comportar. Outras podem ter tanto o capital 

cultural, quanto o econômico, mas, por terem uma origem que historicamente sofre 

preconceito no Brasil, como os nordestinos, são julgadas inferiores.  

Quando Bianca afirma que classe social “é uma junção da classe social, da linguagem 

que você cresceu com ela, que você verbaliza essa linguagem que você aprendeu e aí as 

pessoas te ignoram, te acham fora da classe deles por falar diferente”, ela interseccionaliza 

língua/linguagem e classe social. Flores e Rosa (2015) enunciam que ideologias 

raciolinguísticas produzem sujeitos racializados que são lidos como linguisticamente 

impróprios, sendo que, se fossem produzidas por sujeitos brancos privilegiados, suas práticas 

linguísticas poderiam ser consideradas normatizadas ou até mesmo criativas. Sobre o efeito 

real que as ideologias linguísticas27 produzem, Blommaert (2014, p.70, grifo no original) 

explicita que “toda diferença possível na língua pode se tornar uma diferença saliente e 

importante, social e culturalmente, e que as diferenças linguísticas não precisam ser ‘grandes’ 

para gerar diferenças sociais e culturais importantes”. Desse modo, ideologias linguísticas não 

somente classificam os sujeitos pela raça, gênero e classe, mas também produzem esses 

sujeitos pela racialização, pela diferença de gênero e de classe e agrega diferentes valores 

 
27  Para Blommaert (2014, p. 68), as ideologias linguísticas são “crenças, ideias, visões e percepções sobre 

linguagem e comunicação” e, nesse campo específico das ideologias linguísticas, as pessoas desempenham 

significados e a língua é apenas um modo de produção de significado. O autor ressalta também que 

selecionamos formas linguísticas relacionadas a ideias social e culturalmente compartilhadas atribuindo valor 

ao que é considerado apropriado, bom, útil, entre outros, para criar, embasar e manipular contextos. 
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sobre cada um (HELLER; McELHINNY, 2017). Essas diferenças são reforçadas à medida 

que os sujeitos perfomam a língua: 

 

Parte da desigualdade linguística em qualquer sociedade – e consequentemente, 

parte grande da desigualdade social – depende da incapacidade do falante de 

performar precisamente certas funções do discurso com base nos recursos 

disponíveis. Funções da linguagem e as maneiras como são performadas pelas 

pessoas são apreciadas e avaliadas: função e valor são impossíveis de serem 

separados. Consequentemente, diferenças no uso da língua são rápida e 

sistematicamente traduzidas em desigualdades. (BLOMMAERT, 2003, p. 615).28 

 

Contudo, a forma como nos classificamos também é diferente de como outras pessoas 

nos veem. Por exemplo, os/as alunos/as da escola demonstram ter uma visão diferente da 

classe social das professoras sabendo exatamente quem é quem na diferença colonial: 

 

[12] 

Bianca: Do you think your student look at you as if you were poor?  

Regina: But Letícia is not poor, she lives in a condominium. 

Letícia: Last year, I was talking to my assistant and I said: “In the 

condominium I live…” [and then] a student of mine was shocked and asked 

me: “Do you live in a condominium?”, and I said: “Yes, I do”. 

Regina: Ok, so, she/he thought you were poor. 

Bianca: I’m always thinking about this. We were talking [in class] about 

social media, Instagram, brands. I told them that some people pay others to 

post brands on their feeds, and a student of mine said: “Teacher, I traveled to 

Paris, and my mom told me that Louis Vuitton is really expensive. My father 

gave her a bag like yours. Yours is fake, right?”. I started to laugh and 

answered him that I hadn’t bought, but my mom gave me as a present. So, I 

realized that they think we are poor. 

Letícia: They are sure, they don’t think. 

Pesquisadora: They are always surprised that I always have the last launched 

iPhone.  

Regina: They value this kind of things. 

[...] 

Letícia: Like I was saying, being a teacher in Brazil and some places abroad 

is not a prestigious profession, so parents look at us as a profession… 

Beth: The lowest one. 

Letícia: But we have the power of knowledge, you know, we have the 

prestige of knowing things that they need. It’s like animals: 

“comensalismo”. Remember we studied in Science, when animals stay on 

the back of others and one helps the other. It’s like that. We need to work, 

and they need us… and the students are proud to study in [a] bilingual 

school, [it] gives them status. 

(Sessão Reflexiva - 4) 

 

 
28  Original: Part of linguistic inequality in any society – and consequently, part of much social inequality – 

depends on the incapacity of speakers to accurately perform certain discourse functions on the basis of 

available resources. Language functions and the ways in which they are performed by people are constantly 

assessed and evaluated: function and value are impossible to separate. Consequently, differences in the use of 

language are quickly, and quite systematically, translated into inequalities. 
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O evento 12, por meio dos exemplos relatados pelas participantes, traz uma discussão 

relevante sobre como os/as alunos/as enxergam a classe social das professoras e possibilita 

compreendermos a complexidade da classificação e fluidez sociais. Como Fanon (2008) 

mesmo pontua, o ato de falar é existir para o outro e, embasadas nessa mesma ideia de Fanon, 

Heller e McElhinny (2017) afirmam que percepções sociais são profundamente formadas por 

categorias imperiais, tanto que quem “eu” sou é desenvolvido em relação a como as outras 

pessoas me veem. O espanto do/a aluno/a ao ouvir que Letícia morava em um condomínio 

horizontal de luxo, demonstra uma concepção generalizante de que professores/as são pobres 

e, portanto, não podem morar em condomínios de luxo. Concepção essa que provavelmente é 

compartilhada com o aluno que pressupôs que a bolsa Louis Vuitton de Bianca, por ser muito 

cara, só poderia ser falsificada, pois uma professora não teria condições financeiras de 

comprar uma bolsa Louis Vuitton original. Esse pensamento, de desprestígio da profissão de 

professor/a, como enfatiza Letícia, é comum no Brasil e demonstra que os/as alunos/as sabem 

muito bem classificar e hierarquizar os sujeitos baseados na profissão que exercem, no lugar 

onde moram ou pelos bens materiais que possuem. Todavia, Letícia complementa sua fala 

dizendo que, apesar disso, eles/as têm o conhecimento de que os/as alunos/as tanto precisam.  

Em relação ao conhecimento, principalmente o acadêmico, Bourdieu (1999) o 

relaciona ao poder simbólico manifestado por meio do título que pode ser de nobreza, 

qualificações educacionais ou profissionais. Para o autor, o título profissional ou acadêmico é 

um tipo de regra legal de percepção social e é um capital simbólico numa forma 

institucionalizada. Bourdieu (1999) explica que o título profissional ou acadêmico pode 

funcionar na sociedade como se fosse um nome de família importante, pois a qualificação é 

por si só uma instituição que atua como instrumento de defesa e manutenção do valor do 

trabalho. Nessa perspectiva, percebe-se que a classificação do/a professor/a como pobre se faz 

numa análise economicista, uma vez que, numa análise que leve em consideração o capital 

simbólico, por causa de sua qualificação profissional e acadêmica, ele/a pode ser 

classificado/a em classes mais altas. Faz-se necessário ressaltar que o contexto das 

participantes são de alunos/as da elite, e isso influencia a forma como percebem a classe 

social das professoras, que, geralmente é bem distinta da deles/as. É certo que, em um 

contexto de escola pública em um bairro de periferia, a percepção dos/as alunos/as seria 

diferente. 

No evento 13, Beth analisa que, se por um lado, os/as alunos/as da escola pertencentes 

à elite têm uma visão de que professores/as são de classes mais baixas e não têm prestígio, por 

outro, quando dizem para a sociedade em geral que trabalham em uma escola bilíngue, as 
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pessoas tendem a colocá-las em um patamar mais alto, por causa do prestígio de falarem 

fluentemente a língua inglesa. Letícia também corrobora essa afirmação ao dizer que ministra 

aulas particulares no condomínio de luxo onde mora e, quando fala para as pessoas de lá o 

local que ela trabalha, elas mudam o discurso e acham que ela provavelmente deva ser uma 

ótima professora com um excelente currículo: 

 

[13] 

Beth: […] When I started thinking about this, I started thinking about the 

other ones too, because the students form Oaxaca said that they thought they 

were poor, but looking at public schools, they were not poor anymore, they 

were middle class. So, it changes, it depends on where you are. For example, 

working in a private bilingual school, people think “wow, what a prestige, 

you must be a great teacher, you must speak English very well”. They 

[people in general] put us in a higher place. Even this, makes us to reflect 

about ourselves as human beings. 

Letícia: When we talk about this, the place we work…I have private students 

in my condominium and their mothers ask me where I work and I tell them; 

they say “you must be so good, because a teacher once said that even if you 

have a very good curriculum, it is not easy to get in there”… look what 

people say out of school.  

(Sessão Reflexiva - 4)  

 

Apesar do construto classe social ser complexo de ser conceituado por sua natureza 

fluida e contingencial, isso não tira a responsabilidade dos/as professores/as de problematizá-

lo, ainda mais porque os efeitos da diferença colonial no país e no mundo são reais e afetam 

cotidianamente corpos que são subjugados e/ou negados a terem uma vida digna. Parece 

utopia, ou até mesmo sonho, acreditar que podemos desestabilizar concepções e provocar 

pequenas mudanças no contexto das nossas vivências, mas, como disse Krenak (2019, p. 13), 

um sábio intelectual indígena, “nosso tempo é especialista em criar ausências: do sentido de 

viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida” e, por esse motivo, “pregam o 

fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos”. 

Contudo, se pudermos contar mais uma história, mesmo “estando todos/as nós 

despedaçados/as pelo colonialismo”29 (HELLER; McELHINNY, 2017, p. 260), podemos 

sonhar com um mundo menos desigual. 

 

3.3 Focalizando classe social na sala de aula de línguas 

 

A partir das discussões do grupo focal sobre ensino crítico de línguas e classe social, 

as próprias participantes questionaram como abordar o construto classe social em suas práxis 

 
29  Original: We are all broken by colonialism.  
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e levantaram possibilidades de projetos e propostas de trabalho numa perspectiva crítica. 

Pessoa e Urzêda-Freitas (2017) defendem que professores/as de línguas devem encorajar 

seus/uas alunos/as a perceber a natureza performativa que têm, ou seja, a capacidade que 

possuem de agir para modificar as injustiças sociais por meio da língua/linguagem, e, 

também, devem estimular o questionamento das práticas discursivas que bloqueiam a voz das 

chamadas diferenças. Nesse mesmo sentindo, Fanon (2008, p. 8) advoga que “o que importa 

não é conhecer o mundo, mas mudá-lo”30. Assim, para incitar a reflexão das participantes 

sobre o contexto da educação bilíngue no Brasil, fiz a seguinte indagação: 

 

[14] 

Pesquisadora: Quem tem acesso à educação bilíngue? 

Letícia: A elite. Isso é fato. Agora já não entra mais capacidade intelectual 

de ninguém. O acesso a uma educação bilíngue, infelizmente, a gente tem 

que concordar que é só a elite. E a elite da elite. Porque não é qualquer 

escola particular que tem uma educação bilíngue. Aí a gente entra de novo 

na classe social. Tem gente que estuda na escola pública, tem gente que 

estuda na escola particular de bairro, outros numa escola particular 

melhorzinha, e a de elite. Aí sim existe uma segregação.  

(Conversa Individual Final) 

 

A fala de Letícia demonstra a realidade do acesso à educação bilingue de elite no 

Brasil, que, mesmo com o aumento do número de escolas que ofertam esse tipo de educação, 

possuem mensalidades altas, tornando-as restritas à classe alta. Letícia ainda ressalta que a 

classe média coloca seus/uas filhos/as em escolas “de bairro” ou em uma escola particular 

“melhorzinha”, mas, nas escolas, que ofertam programas de educação bilíngue temos “a elite 

da elite”. Ciente desse contexto, Beth, na discussão do grupo focal sobre ensino crítico e 

classe, faz a seguinte pergunta no evento 15: 

 

[15] 

Beth: Ok, I understood this [social class concept], but what I want to know 

now, is “how can this help us with teaching?”  

[...] 

Pesquisadora: One of the questions Okazaki starts asking is: “Is our job to 

offer content-based language instruction that help students to pay attention to 

social issues and social inequalities?”. So, I think one of our roles is to show 

them that they [students] have money, they belong to a high social class but 

they have to be aware that the world is not equal. They need to be aware of 

that. I think it is part of our job to do that. 

Regina: Part of our hard job. They don’t know that, specially the kids. They 

don’t know that there is [social] difference. 

Beth: They know that already. 

Pesquisadora: Are they aware that there is social injustice in the world?  

Beth: Yes. 

 
30  Original: What matters is not to know the world but to change it. 
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Bianca: I don’t think so. 

[…] 

Pesquisadora: What can we do to help them realize that they don’t have to 

only be aware of differences, but do something about that? 

Beth: I think we do that every day.  

Regina: I don’t think so. 

Beth: I try to do that. 

Regina: Not with this intention. 

Beth: Right, because sometimes we praise them a lot like “wow, you’re so 

chic! Look at you, you look beautiful, look at this jacket!”. 

Letícia: I know they know what is poor and rich, because when we talk 

about that in class, they say: “I gave some toys to poor people”. But they 

don’t know the reality. They have no idea. They don’t care. But how can we 

bring a reality of poverty to them? 

Bianca: I realize day by day that they don’t care. 

Letícia: As they grow it gets worse. I’m sorry guys, but money is good. They 

want something: “Mommy, I want this”; “Mommy, take me to that place”; “I 

want to go to Disney”; “Las Vegas”, it’s not a problem to them. They are 

pleased. 

Regina: A new schoolbag. 

Letícia: It’s not a necessity, for example, who has a lower income, if you 

want something, you have to save [money], you have to quit something in 

order to get something else, to change your car or remodel your apartment, 

you have to make choices. They don’t need to make choices. They want 

clothes, shoes, they want to change their cars, they want to travel and they do 

it. 

Bianca: I really agree with Letícia. 

Letícia: It’s not their fault, because their parents offer them and I don’t think 

they will ever know the other side (?). How can we take them to a poor area 

to see the reality or live with someone who has nothing? We see that only in 

movies. Unfortunately, we see some movies where the poor guy, the maid’s 

son, plays with the lord, only in movies we’ve seen that, we don’t see it 

here…only in the projector.  

(Sessão Reflexiva - 3) 

 

Para responder à pergunta de Beth, eu trouxe um dos questionamentos que Okazaki 

(2014) faz no início do seu texto em relação ao papel do/a professor/a de oferecer um ensino 

de línguas baseado em conteúdo que ajudem estudantes a prestar atenção nas questões e 

desigualdades sociais. Em relação a esse tópico, as opiniões foram divergentes, pois, enquanto 

que Regina e Bianca acreditavam que as crianças provavelmente não sabiam sobre as 

diferenças sociais, Beth achava que sim. No entanto, parece-me que as duas ideias não são 

antagônicas, uma vez que as crianças podem saber que há ricos e pobres, como afirma Letícia, 

e achar isso natural, mas não refletirem sobre as consequências das injustiças sociais, que são 

produtos de uma construção social e que tais classificações são ficções, nem verdadeiras nem 

legais, que não passam de crenças de uma comunidade que as aceitam como verdades e leis 

(MIGNOLO; WALSH, 2018). A diferença colonial, então, como afirma Mignolo 

(MIGNOLO; WALSH, 2018), não descreve o mundo, e sim, oferece uma visão do mundo 
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falsamente projetada de forma universalizante. Essas “visões” e “verdades” que são 

naturalizadas e construídas socialmente necessitam ser problematizadas e (re)pensadas nas 

salas de aulas, pois até o papel do/a professor/a na educação bilíngue de elite precisa ser 

analisado em relação à promoção das desigualdades sociais. López-gopar e Sughrua (2014), 

analisando o contexto da educação bilíngue de elite no México, ressaltam que os/as 

professores/as indiretamente acabam ajudando a ampliar a desigualdade social e a diferença 

colonial no país se não adotarem uma abordagem mais crítica de ensino de línguas. 

No evento 15, a interação demonstra a reflexão das participantes sobre o modo de vida 

dos/as alunos/as de classe alta que estudam na escola em que a investigação ocorreu e, 

também, a dificuldade de promover mudanças, uma vez que “só em filmes vemos o/a filho/a 

do/a rico/a brincar com o/a filho/a do/a empregado/a”. Contudo, o fato de as participantes 

pararem para refletir sobre essas questões, a partir das leituras e discussões do grupo focal, já 

pode ajudá-las a pensar em propostas de problematizar as diferenças coloniais em suas práxis 

nas salas de aulas. No evento 16, as participantes começam a elencar possíveis projetos a 

serem realizados com o intuito de expandir a compreensão dos/as alunos/as em relação aos 

diversos contextos sociais construídos em nossa sociedade: 

 

[16] 

Bianca: I know that there are lots of trips this year, but if it’s possible to go 

to an orphanage… my dream is not just taking them once. I would like them 

to choose a place and go throughout the year and do like a project there. Sit 

on the floor and read for the children. 

Beth: Before going there you should talk to them about their story [history], 

their routine…  

Regina: Because when we went to the day care to give them the toys to the 

kids, they didn’t have this idea, we stayed there for forty minutes, we had a 

snack with them, we played with them, we watched a music performance… 

very fast… so, I thought, go there and visit, ok, but with a project they would 

learn more. 

Letícia: An orphanage is better than a day care. Because the students in the 

day care have a family, they are poor, but they have a family. An orphanage 

would shock them. 

Bianca: My mom is like you [Letícia], she sees things like that. I grew up 

like this and she used to talk to me about this, and the first time she took me 

to an orphanage, she said: “I’m going to prepare you, because what you are 

going to see is not easy”. She used to say that an orphanage is like a hospital, 

people don’t talk… the one I went is like… I’ll say that in Portuguese: 

“Você vê a morte presente, porque ninguém conversa e a criança é muito 

triste”... eu já falei disso com minha turma... 

Letícia: Tem um filme legal.. “Annie”. She lives in an orphanage. They can 

see it [the movie] before they go. 

Bianca: Movies is a possibility, good, Letícia. 

Beth: Because sometimes it is hard to take them to visit this kind of place, so 

it’s easier to show them videos, pictures… 

(Sessão Reflexiva -5) 
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Uma vez que houve expansão de perspectivas por parte das participantes sobre ensino 

crítico de línguas e a discussão sobre classe social é proposta, Bianca começa a refletir sobre a 

possibilidade de levar sua turma para visitar um orfanato. No entanto, Bianca acredita que 

uma visita apenas não seria suficiente, por isso, pensa em um projeto que fosse desenvolvido 

com os/as alunos/as em que eles/as fossem lá durante o ano todo. Beth ainda acrescenta que é 

importante fazer uma contextualização antes das visitas para que os/as alunos/as 

compreendam as histórias e rotinas da vida dos sujeitos que moram no orfanato. A ideia de 

um projeto ganha o apoio de Regina que compartilha uma experiência que teve com sua turma 

que foi entregar brinquedos arrecadados pela escola em uma creche da periferia de Goiânia. 

Regina conta que sua turma permaneceu lá por 40 minutos apenas e tudo aconteceu muito 

rápido; assim, ela acredita não ter tanto efeito. As participantes também concluem que, na 

impossibilidade de ir até locais como, por exemplo, um orfanato, há outras possibilidades 

mais viáveis, como mostrar filmes, vídeos, fotos etc. Kumaravadivelu (2012) afirma que, para 

que o ensino de línguas enfrente os desafios do globalismo, professores/as precisam de uma 

ruptura epistêmica que os/as livre da dependência dos sistemas de conhecimento ocidental, 

central e colonial. Para tanto, o autor propõe as seguintes rupturas de dependência no campo 

do ensino de línguas: dependência terminológica; dependência da produção de conhecimento 

ocidental; dependência dos métodos eurocentristas; dependência da competência cultural; e a 

dependência da indústria dos livros didáticos.  

De acordo com Pennycook (2001), todos os materiais utilizados por professores/as 

carregam mensagens culturais e ideológicas; por conseguinte, são cheios de significados do 

mundo exterior e de interpretações subjetivas. O autor acrescenta que esses significados e 

interpretações são construídos em meio à política cultural complexa de sala de aula. Contudo, 

mesmo cientes de que recursos didáticos propagam valores ocidentais e apresentam figuras 

estereotipadas, muitas vezes não os problematizamos e, a partir do momento em que 

refletimos sobre nossas praxiologias e propomos projetos nesse sentido, desenvolvemos 

materiais didáticos que interagem com o contexto específico de nossas salas de aulas, 

conforme as ideias que emergiram da discussão do grupo focal, começamos a promover 

rupturas. Filmes, vídeos, imagens podem ser considerados práticas de letramentos visuais, 

que, segundo Ferraz (2019), podem promover a expansão interpretativa pelo sujeito 

concomitantemente ao ato de colocar tais interpretações em conflito produtivo ou dissenso, o 

que pode colaborar com a função subjetificadora da educação. As práticas de letramentos 
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visuais podem, também, promover discussões, construção de sentidos e socialização para a 

vida (FERRAZ, 2019). 

A preocupação de não apenas fazer com que os/as alunos/as sintam pena de sujeitos 

desfavorecidos, mas que os projetos possam ir além e realmente despertá-los/as a mudar tal 

realidade, é explicitada na vivência que Bianca teve com um aluno e compartilhou com o 

grupo focal: 

 

[17] 

Bianca: My students didn’t have Physical Education class because of the 

Cambridge Mock Test. A really rich student started to cry, like a crazy 

person because of that. I stopped in front of him and asked him: “Is this your 

problem? Is this the biggest problem in your life?”. And then I asked him: 

“Have you ever been to an orphanage in your life? Do you know what is a 

real problem?”. 

Beth: But I would like them to go there and not only feel pity. 

Bianca: This is a good point, it’s not just to feel sad, but what can you [the 

students] do to change this reality. 

Regina: Yes, you as a kid… how can you do that. It would be a very good 

project. 

Beth: When you only feel sad and sorry for others you don’t put yourselves 

in their place. 

Bianca: Sometimes we are like this, we go to a place and then we feel bad, 

we go back home, drink a glass of wine and everything is fine. 

Regina: The point is not feeling, is acting. 

Bianca: That’s why I want to go more than once, because they have to do 

something.  

(Sessão Reflexiva - 5) 

 

A reflexão das participantes no evento 17 é fundamental para a transformação pessoal 

que precisa ocorrer internamente em relação às injustiças sociais, pois o sentimento de 

impotência que Bianca descreve acontece conosco e, então, precisamos refletir se não estamos 

apenas sentindo e não agindo, como ressalta Regina. A compreensão crítica da reprodução 

social e cultural na educação, além de ampliar a visão de educação como atividade autônoma 

ou neutra, coloca a aprendizagem no contexto das desigualdades sociais, mostra como 

escolas, instituição social-chave, refletem e reproduzem as relações sociais (PENNYCOOK, 

2001). Desse modo, quando Regina diz que “a questão é agir”, essa ação precisa ser 

compreendida nos aspectos da resistência e da mudança. O entendimento da resistência e 

mudança é importante para que educadores/as tenham um senso de que podem fazer algo de 

fato (PENNYCOOK, 2001). Macedo (2019) entende que professores/as de línguas precisam 

se engajar tanto na ação quanto na reflexão; contudo, para que isso ocorra, suas práxis 

necessitam permitir um movimento dialético entre concepções praxiológicas de contextos 

macros e contextos particulares. 



82 

Destarte, é óbvio que vivemos em mundo patriarcal, homofóbico, racista, governado 

por interesses econômicos de grandes companhias multinacionais, mas não podemos nos deter 

a essa perspectiva pessimista de mundo e achar que nada pode ser feito; pelo contrário, temos 

de acreditar em alguma alternativa (PENNYCOOK, 2001). Alternativa essa que pode ser 

(re)pensada por um viés decolonial que coloca em xeque o que está naturalizado, 

problematizando e desestabilizando conceitos e diferenças coloniais como forma de 

resistência e, consequentemente, de mudança. Oliveira e Candau (2010) afirmam a 

importância da construção de um pensamento crítico outro, produzidos a partir da América 

Latina e de outros lugares do mundo na perspectiva da decolonialidade, pensamentos e 

praxiologias que precisam ser desenvolvidos nos contextos locais e que levem em 

consideração as complexidades das relações específicas de cada espaço, como por exemplo, o 

da sala de aula. 

Por conseguinte, problematizar classe social na educação bilíngue de elite é complexo 

por causa dos vários conflitos de interesses que envolvem esse contexto: se, por um lado, 

temos alunos/as e famílias da classe alta, por outro, temos professores/as das classes média e 

baixa. Apesar disso, não é missão impossível, o que pode ser percebido no evento 18, que 

mostra um exemplo na prática de uma atividade focalizando desigualdade social: 

 

[18] 

Regina: In the practical life, I mean, teaching our students: “How could we 

show the reality to them?” 

Pesquisadora: We have prepared some activities to do with the 5
th grade 

talking about social inequality… For example, here [showing the activity] 

there is a picture of a favela and Leblon. They [students] have to read texts 

and images showing these differences and reflect about it to write a 

composition [an essay writing]. 

Bianca: They are writing artigo de opinião [opinion piece]. 

Pesquisadora: In a critical perspective we call this work through the gaps 

[brechas], so the content [we were teaching] is essay, but why not to bring 

this theme [social inequality] so they [students] can reflect about it? 

Letícia: In Okazaki’s text there is an example. […] Yayoi [see introduction] 

felt so lucky because she didn’t have the difficulties in life that others had, 

but because of the way that the teacher conducted the class, [the teacher] 

brought the topics to discuss, that makes the difference. 

Pesquisadora: And by taking the course, she [Yayoi] realized that she was 

privileged, but she could be aware, now she knows it is real what is going on 

in the world. After that, she started to research about it. 

Letícia: And now she researches about another reality, not only hers. 

Regina: We are going to start now with Bianca. She’s going to be the cobaia 

and she will have experiences to talk and share with us.  

(Sessão Reflexiva - 5) 
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A indagação de Regina sobre como podemos mostrar a realidade para os/as alunos/as 

“na vida prática” exemplifica a dificuldade que intelectuais, educadores/as e pesquisadores/as 

podem ter ao relacionar e/ou separar teoria e prática. No entanto, concepções praxiológicas de 

educação linguística enfatizam a não separação de teoria e prática. A respeito dessa questão, 

Pennycook (2001) entende a linguística aplicada em todos os seus contextos como uma 

constante e recíproca relação entre teoria e prática, isto é, uma reflexão contínua e integrativa 

entre pensamento, desejo e ação. Nessa perspectiva, explico que o conteúdo do artigo de 

opinião precisava ser trabalhado com os/as alunos/as do 5º ano, mas o desejo era trazer um 

tema que fizesse com que eles/as refletissem sobre desigualdade social no Brasil. Assim, 

imagens (de uma comunidade no Rio de Janeiro ao lado do bairro elitizado do Leblon, na 

Zona Sul) e reportagens falando dos números da desigualdade no país foram mostradas e 

discutidas para que, posteriormente, escrevessem o texto. Atividades como essa podem 

provocar o que Letícia lembra sobre o texto de Okazaki, em que o exemplo de Yayoi é 

relatado, uma docente de classe alta que não tinha muito conhecimento sobre as dificuldades 

que outras pessoas enfrentavam. Apesar disso, por causa da forma como as aulas críticas 

foram conduzidas, ela passou não só a compreender as diferenças, como a pesquisar sobre o 

assunto. 

Por conseguinte, os temas abordados em sala de aula e a forma como são trabalhados 

podem reproduzir diferenças coloniais ou desestabilizá-los. Segundo Conti (2018), a principal 

razão para que nos dediquemos a trabalhos que focalizem as identidades de classe social é a 

posição que a escola assume no que diz respeito à reprodução das desigualdades sociais. 

Logo, tudo relacionado à sala de aula, o como ensinar, o que ensinar, o como responder aos/às 

alunos/as, o material utilizado, a forma de avaliar, precisa ser visto como prática social e 

cultural que tem implicações bem mais amplas que as interações que acontecem no 

microcosmo da aula (PENNYCOOK, 2001). Nesse sentido, o ensino crítico de línguas pode 

oportunizar uma expansão de perspectivas sobre injustiças sociais tanto para o/a aluno quanto 

para o/a professor/a.  

Embora tenhamos discutido, nas sessões reflexivas do grupo focal, os construtos 

educação bilíngue, translinguagem, ensino crítico de línguas e classe social, na minha visão, 

como relato no evento 19 retirado do Diário da Pesquisadora, a discussão sobre classe social 

foi a melhor e mais produtiva: 
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[19] 

Pesquisadora: Acredito que a discussão sobre classe social foi a melhor. 

Todas as participantes leram os textos e compreenderam os pontos 

principais, além de terem refletido bastante sobre o construto classe social e 

como ele está interseccionado com a nossa práxis no contexto que 

trabalhamos. Além de problematizar, elas começaram a propor projetos que 

tratassem de classe social para serem realizados com os/as aluno/as, atuando 

principalmente nas brechas que temos percebido na escola.  

(Diário da Pesquisadora) 

 

Por fim, professores/as de línguas que queiram se engajar nesse terreno perigoso das 

praxiologias críticas e que buscam uma educação linguística que problematiza injustiças 

sociais precisam compreender que todas as suas ações em sala de aula são atos políticos. 

Portanto, tais atos necessitam ser pensados e realizados com ética e responsabilidade a fim de 

promover o potencial linguístico dos/as alunos/as e (re)criar práticas linguísticas e sociais 

como forma de resistência e mudança, que rejeitam todas as formas de colonialidade e 

hierarquizações e que resultem em diferenças coloniais. O ensino crítico, em princípio, pode 

soar como um projeto praxiológico impossível, mas, ainda assim, acredito que precisamos ter 

esperança. No entanto, não falo de uma esperança ingênua ou de um positivismo cego, mas de 

uma “esperança radical” (DÍAZ, 2016), que é desenvolvida e que se torna a melhor arma 

contra a desesperança, mesmo quando a desesperança parece justificável. 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi discutir e compreender que sentidos sobre ensino crítico de 

línguas e classe social podem ser construídos em um trabalho de formação crítica docente 

com seis professoras do Ensino Fundamental I em um contexto de educação bilíngue de elite. 

Assim, no processo de desenvolvimento deste trabalho, procurei refletir sobre 

língua/linguagem e construção de sentidos, levando em consideração o contexto específico 

em que a investigação foi realizada. Segundo Ferraz (2019, p. 38), “o educador crítico pós-

moderno é contingencial e agente”; portanto, sua formação será sempre inacabada e, por 

entender que há um locus de enunciação, haverá também contextos e metodologias distintas 

não universais para cada situação. Por conseguinte, busquei expandir diálogos entre 

perspectivas críticas de ensino e educação linguística em contextos elitizados, focalizando o 

construto classe social, que é tão evidenciado nesse tipo de educação. Diálogos esses que 

“buscam as transformações necessárias para revisitarmos a nós mesmos/as enquanto 

educadores/as, cidadãos/ãs e seres humanos” (FERRAZ, 2019, p. 39). Desse modo, neste 

capítulo respondo à pergunta de investigação, reflito sobre as implicações e contribuições do 

estudo para a área da Linguística Aplicada Crítica e ensino de línguas em contextos de 

educação bilíngue de elite. 

 

Desdobramentos do estudo 

 

A seguinte pergunta de investigação guiou o presente estudo: Que sentidos sobre 

ensino crítico de línguas e classe social são construídos em um trabalho de formação crítica 

docente com seis professoras do Ensino Fundamental I em um contexto de educação bilíngue 

de elite?. Destarte, com o intuito de compreender o construto classe social dentro do contexto 

da globalização e do neoliberalismo, no Capítulo 1, discorri com base em Block (2014), 

Wright (2005), Mignolo e Walsh (2018) sobre diferentes concepções de classe, 

hierarquizações sociais e diferenças coloniais, inicialmente em Marx, Durkheim e Weber e, 

em seguida, em Bourdieu, e, por fim, em Mignolo com perspectiva decolonial. Ao final do 

Capítulo 1, relacionei tais concepções com trabalhos que focalizam classe social nas áreas da 

sociolinguística e da linguística aplicada.  

No capítulo 3, analisei o material empírico gerado nas discussões das sessões 

reflexivas do grupo focal que tiveram como base textos que tratam de temas importantes para 

a formação crítica docente no contexto da educação bilíngue de elite. Em relação aos sentidos 
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sobre ensino crítico de línguas e classe social construídos ao longo do trabalho, percebi que as 

leituras dos textos e as discussões do grupo focal proporcionaram três temas que sulearam a 

análise: a) expansão de perspectivas sobre o que é ensino crítico de línguas e como ele se 

relaciona com suas práxis; b) reflexões e problematizações a respeito do construto classe 

social e das diferenças coloniais e; c) elaboração de propostas de ideias e projetos que 

focalizem classe social em suas práxis em sala de aula.  

Quanto ao primeiro desses três temas, na entrevista individual inicial, perguntei a 

todas as participantes se elas sabiam o que era ensino crítico de línguas e a maioria delas 

afirmou nunca ter ouvido falar desse construto anteriomente. Dessa forma, para que elas 

compreendessem o que seria ensinar inglês numa perspectiva crítica, discutimos o texto de 

Pessoa (2014) que embasou a segunda sessão reflexiva do grupo focal. Mesmo demonstrando 

ter gostado do texto, as professoras foram se apropriando da concepção de ensino crítico à 

medida que a discussão aconteceu. Na conversa individual final perguntei novamente sobre o 

construto ensino crítico de línguas e a maioria das participantes demonstrou ter compreendido 

o construto, mas a expansão de perspectivas (DUBOC, 2012; MONTE MÓR, 2008, 2009) 

ficou mais evidente nas falas de Regina e Bianca pelo fato de terem elaborado melhor suas 

falas. Por outro lado, Jane elaborou uma concepção diferente do que foi discutido nas sessões 

reflexivas, demonstrando não haver, em princípio, expansão de perspectivas. Nas discussões 

em geral, a participação de Jane, foi menor, ficando mais como ouvinte e não se posicionando 

ou questionando as ideias debatidas. Penso que uma possível razão para esse comportamento 

pode ter sido o fato de ela ter se sentido intimidada tanto pelos textos como pelas discussões 

em língua inglesa.  

Regina, na conversa individual final (evento 4), por exemplo, analisa as experiências 

que aconteceram em sua sala de aula, que foram compartilhadas com o grupo focal na sessão 

reflexiva, reavalia a atitude que teve e reflete sobre o que poderia ter sido feito de forma 

diferente. Além disso, reconhece que precisamos problematizar nossas próprias concepções, 

pois não estamos isentos/as de representar preconceitos e ideias que devem ser questionados. 

Bianca afirma que, para ela, ensino crítico de línguas é tudo que aprendeu neste estudo: “É eu 

saber que a língua, a linguagem não está sozinha. Eu estou em um contexto, eu tenho que ver 

a classe social”. Duboc (2012) afirma que o exercício de ampliação e expansão de visões de 

mundo deve partir de um trabalho pedagógico, no caso específico deste estudo, de um 

trabalho de formação crítica docente, pautado na consciência e no reconhecimento da 

heterogeneidade e multiplicidade e de sua influência na constituição da língua/linguagem, 
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identidade e valores, que leve o/a discente a entender a genealogia de praxiologias diversas, 

dentro de um contexto filosófico mais amplo.  

Referente ao segundo tema, reflexões e problematizações a respeito do construto 

classe social e das diferenças coloniais, durante as discussões que o grupo focal realizou 

sobre classe social, pude perceber a dificuldade de as professsoras conceituarem e até mesmo 

classificarem corpos em determinadas classes por ser um termo amorfo e fluido, sem 

categorias fixas. Assim, para elaborarmos um conceito básico de classe social, como grupo, 

tomamos por base a análise de López-Gopar e Sughrua (2014), texto que embasou as 

discussões da quinta sessão reflexiva, que utilizam a diferença colonial (MIGNOLO; 

WALSH, 2018) para descrever a sociedade mexicana, responsabilizando o colonialismo por 

determinar as classes sociais pelos critérios de etnia (espanhóis, crioulos, mexicanos), raça 

(brancos, pardos e negros) e economia (ricos e pobres). O resultado disso atualmente é uma 

definição de classe social que considera a relação entre economia, língua, raça, escolaridade 

e, também, maneiras de ser, agir e consumir no mundo (LÓPEZ-GOPAR; SUGHRUA, 2014).  

A diferença colonial, assim como no México, também classifica os corpos no Brasil; 

por conseguinte, todas as participantes compreenderam as especificidades das identidades de 

classe social e fizeram inferências de como elas são lidas por/pelas seus/uas alunos/as. Beth, 

por exemplo, fez reflexões bastante pertinentes quando afirmou que, se analisarmos pela 

perspectiva econômica, nós professoras somos lidas e identificadas como classe média ou 

média baixa. Todavia, pela perspectiva do conhecimento, ou seja, pela fluência na língua 

inglesa em um país em que falar uma outra língua de prestígio se restringe a classes sociais 

mais altas, que, por exemplo, têm acesso à educação bilíngue, somos lidas como tendo um 

status de classe alta. Tal mobilidade e fluidez confirma que classe social vai além da ideia 

economicista e que vários fatores contribuem para que não haja rigidez nessa definição. Pode-

se perceber, também, que a forma como nos classificamos é diferente de como outras pessoas 

nos classificam, como fica explícito nas vivências compartilhadas pelas participantes, que 

retratam como os/as alunos/as da escola demonstram ter uma visão diferente da classe social 

das professoras, sabendo exatamente quem é quem na diferença colonial. 

A respeito do terceiro tema, elaboração de propostas de ideias e projetos que 

focalizem classe social na práxis em sala de aula, buscamos compreender como esse 

construto poderia ser trabalhado e enfatizado na educação bilíngue de elite. Todas as 

participantes começaram a questionar sobre como abordar o construto classe social em suas 

práxis e levantaram possibilidades de possíveis projetos e propostas de trabalho focalizando 

classe social numa perspectiva crítica em suas salas de aula. Elas entenderam a 
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responsabilidade que têm na formação de seus/uas alunos/as e compreenderam que a 

diferença colonial, como explicitam Mignolo e Walsh (2018), não descreve o mundo, mas 

sim oferece uma visão do mundo falsamente projetada de forma universalizante, naturalizada 

e construída socialmente. Assim, essas visões necessitam ser problematizadas e (re)pensadas 

nas salas de aulas, pois, dependendo de como o/a professor/a na educação bilíngue de elite 

atua, ele/a pode reforçar as desigualdades sociais existentes. As participantes mencionaram 

também a importância de não apenas desenvolverem projetos que falem sobre desigualdades 

sociais, mas que incentivem os/as estudantes/as a conhecer de forma mais profunda realidades 

completamente diferentes das que estão acostumados/as e busquem agir para ajudar sujeitos 

em situação de vulnerabilidade.  

Enfatizo que durante as discussões, as participantes que mais contribuíram com 

opiniões, ideias, problematizações e propostas de intervenção em suas práxis, que 

demonstraram entender melhor as concepções e que explicitaram desdobramentos do estudo 

foram a Regina, Bianca e Letícia. Na entrevista inicial, elas se declaram brancas, de classe 

média e média alta, ao contrário da Karine, Jane e Beth que afirmam ser pardas e de classe 

média baixa. Assim, alguns questionamentos podem ser levantados com base nesses dados: 

Por que Regina, Bianca e Letícia participam mais? Será que o fato de se declararem brancas e 

de classe média e média alta interfere nessa maior participação, empoderamento e agência? 

Essas identidades podem influenciar no comportamento delas diante dos/as alunos/as por 

estarem mais identificadas com a classe social deles/as? 

 

Contribuições do estudo  

 

Adotar uma educação linguística numa perspectiva crítica ainda é desafiador em 

diversos contextos como o da educação bilíngue de elite. Isso se dá pelos conflitos culturais 

presentes na sala de aula, que são também poderes simbólicos (BOURDIEU, 1999), e que não 

se resumem em ideologias polarizadas entre dominante e dominado, mas que são constituídos 

pelos fluxos culturais e linguísticos de diferentes ideias, modos de pensar, ser e falar 

(PENNYCOOK, 2001; RISAGER, 2006). Por esse motivo, precisamos escapar da análise 

crítica super determinista e super totalizante e ser capazes de mostrar como a Linguística 

Aplicada Crítica pode fazer diferença” (PENNYCOOK, 2001, p. 127) na formação de sujeitos 

humano-históricos reflexivos e preocupados com a coletividade e com as consequências reais 

de injustiças sociais. Nesse sentido, especificamente sobre o tema focalizado por este estudo, 

Vandrick (2014, p. 90) ressalta a importância de pesquisar e de trazer para a sala de aula 
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questões relacionadas à classe social, principalmente porque professores/as de línguas podem 

não apenas levar os/as alunos/as a refletir sobre o porquê e como o mundo é dividido em 

classes sociais, mas também a discutir suas responsabilidades como aqueles/as que têm 

privilégios sociais e econômicos.  

Dessa forma, durante o desenvolvimento do estudo ficou perceptível para mim o 

quanto professores/as precisam estar cientes também de suas responsabilidades e conduzir, 

por meio de práticas problematizadoras, reflexões que questionem normas hegemônicas que 

beneficiam as classes mais privilegiadas em detrimento das marginalizadas. Para Pennycook 

(1999), um elemento constitutivo de abordagens críticas é o foco nas desigualdades presentes 

nos contextos em que acontece a educação linguística. No entanto, o autor esclarece que só 

mencioná-los, como era a concepção de ensino crítico explicitado por Letícia, não é 

suficiente; faz-se necessário também pensar em condições que possam provocar mudanças. 

Conforme Pennycook (1999, p. 335) afirma, “esse tema vai direto ao coração de uma questão-

chave no trabalho crítico: a questão da reprodução, transformação, estrutura e agência”, bem 

como a inclusão de meios para que a transformação aconteça. Como professores/as, 

precisamos enxergar caminhos possíveis para pensar e agir de forma diferente, em direção à 

mudança, e isso só acontece por meio de expansão de perspectivas proporcionadas por uma 

formação crítica docente que desestabilize conceitos antes tidos como estáveis. Norton e 

Toohey (2004 apud OKAZAKI, 2014), ao definirem ensino crítico de línguas, afirmam que 

tanto a aprendizagem quanto o ensino são processos políticos; assim sendo, a língua não é 

vista apenas como um canal de comunicação, mas como prática que constrói e é construída 

por meio das formas pelas quais o indivíduo se enxerga e vive em sociedade 

Os efeitos da divisão da sociedade em classes sociais são reais, e, desse modo, 

educadores/as precisam ficar atentos a fim de não reforçarem o status quo (VANDRICK, 

2014). Concordo com López-Gopar e Sughrua (2014) quando afirmam que professores/as de 

línguas devem desafiar diferenças coloniais e explorar sistemas sociais mais igualitários. 

Okazaki (2014) defende uma conscientização crítica dos/as professores/as, sendo essa 

consciência uma habilidade para perceber e questionar a reprodução de injustiças sociais, 

culturais e históricas, bem como das relações de poder de sua própria cultura, da cultura da 

língua-alvo e da cultura global. Claro que não temos controle sobre o que fazemos e não 

podemos garantir tal conscientização, mas podemos problematizar a vida social na 

expectativa de que haja sensibilização em relação às injustiças sociais. Esse foi o objetivo 

desta investigação: proporcionar momentos de problematização e reflexão com as professoras 

participantes e, pela discussão realizada no Capítulo 3, é possível presumir que isso de fato 
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aconteceu com a maioria das participantes. No entanto, não há como mensurar os 

desdobramentos das praxiologias acadêmicas e das praxiologias construídas nas sessões 

reflexivas para cada uma das seis professoras participantes. Contudo, reitero a ideia de 

Heráclito de Éfeso, de que não há como banharmos no mesmo rio duas vezes pelo fato de o 

rio não ser o mesmo e de nós também não. Assim, acredito que o estudo pode ter contribuído 

para que as participantes descontruíssem ideias, refletissem sobre aspectos não 

problematizados anteriormente e fossem transformadas de alguma forma, mesmo que elas não 

tenham sido explícitas em relação a esses deslocamentos nas fontes usadas na pesquisa. Pode 

também não ter feito sentido algum ou ter contribuído de outras formas que não as esperadas 

por mim ou, ainda, vir a fazer sentido em algum momento futuro. São mesmo fluidos e 

erráticos os processos de significação. 

Para mim, o estudo permitiu que minhas concepções de língua, ensino crítico de 

línguas e classe social fossem desconstruídas e re(contruídas) várias vezes durante o processo 

da investigação e escrita deste trabalho. Todavia, as implicações e perturbações geradas em 

mim, me fizeram olhar para o meu papel como professora e coordenadora de uma escola de 

educação bilíngue de elite e problematizar o ensino de inglês em meio ao boom de escolas 

bilíngues e internacionais no Brasil, que acabam por comodificar a língua inglesa, uma vez 

que muitos dos “modelos curriculares operam numa lógica neoliberal” (DUBOC, 2019, p. 

128) e reforçam ranços colonialistas por geralmente preservarem a cultura mainstream. 

Mesmo não controlando os sentidos construídos e os reflexos e refrações que emergem de um 

trabalho de formação docente crítica, acredito ser um caminho possível para que 

professores/as possam trazer criticidade para suas salas de aulas. Duboc (2019, p. 133) afirma 

que “a identidade docente é formatada e desformatada no devir da vida”, concordo com ela, 

mas eu acrescentaria que não apenas a identidade docente é transformada, mas nossas 

identidades de cidadãos/ãs e de sujeitos humano-históricos são sempre inacabadas.  

Concluí a escrita deste estudo em meio à pandemia do Coronavírus que assolou o 

mundo todo e escancarou ainda mais as desigualdes sociais. Para conter a rápida transmissão 

do vírus, foram estabelecidos períodos de quarentena que restringiam as saídas de casa. 

Apesar de nem todas as pessoas terem garantias para ficar em casa, pois precisam trabalhar, as 

aulas nas escolas passaram a ser ministradas virtualmente, prejudicando principalmente 

alunos/as das classes mais baixas pela falta de computador em casa e internet de boa 

qualidade,. As consequências desse período para essa geração podem se refletir em uma 

desigualdade ainda maior, pois aos/às alunos/as de classe baixa foi negado o acesso à 
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educação. Nosso papel para problematizar as injustiças sociais depois dessa crise será mais 

desafiador. 
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Apêndice B - Termo de compromisso das pesquisadoras 
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Apêndice C - Modelo do termo de anuência 
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Apêndice D – Entrevista inicial - Bianca 

 

Pesquisadora: Bianca, quantos anos você tem? 

Bianca: 28 anos. 

Pesquisadora: Você se considera de qual raça? 

Bianca: Branca. 

Pesquisadora: E de que classe social? 

Bianca: Média. 

Pesquisadora: Média alta, média baixa? 

Bianca: De média pra alta, mas não tô na alta não, tô na média.  

Pesquisadora: Qual é sua formação? 

Bianca: Sou formada em Letras, licenciatura em Português e Inglês, e sou formada em 

Pedagogia. 

Pesquisadora: Nós vamos falar sobre ensino de línguas aqui. Qual é a sua concepção de 

língua? Não existe right or wrong, é só pra gente traçar mesmo o que você pensa agora e, 

depois dos estudos, o que muda.  

Bianca: Língua em qual sentido? 

Pesquisadora: Se eu falo língua... língua portuguesa, língua inglesa... o que que é língua pra 

você? Qual é o seu conceito de língua? É bem complexo, eu sei [risos]... 

Bianca: Muito! 

Pesquisadora: Vou tentar ser mais concreta, então... é estrutura? é comunicação? 

Bianca: Língua, pra mim, é uma estrutura baseada na comunicação... ou melhor, é o 

contrário, é a comunicação baseada na estrutura. E aí a gente tem várias línguas, mas através 

da comunicação essa língua pode variar... aí entram várias coisas: regiões, seus costumes... 

pra mim é algo bem geral, que dentro a gente pode trazer vários pontos.  

Pesquisadora: E você já ouviu falar em ensino crítico de línguas? 

Bianca: Ensino crítico? Não! 

Pesquisadora: E o que seria educação bilíngue pra você? 

Bianca: É o ensino contínuo de duas línguas juntas, então numa escola bilíngue você vai 

aprender a grade curricular tanto em português quanto no inglês, sempre andando juntas, 

nunca defasada, como acontece em alguns lugares... fica defasado em algum lado. Na minha 

concepção, bilinguismo seria, por exemplo, uma escola ter sim a vertente do português, mas a 

geografia, história, matemática, ser ensinada em inglês.  

Pesquisadora: Então você acha que tudo... todas as disciplinas? 

Bianca: Se for alguma coisa muito regional, não, como a história do Brasil... pra mim ela 

deve ser ensinada em português, até mesmo pelos termos [...]. Ciências, pra mim, por 

exemplo, é algo que deveria ser 200% em inglês.  

Pesquisadora: Entendi... quando eu falo ensino crítico de línguas... o título da pesquisa é 

“Vivências de formação crítica docente em um contexto de educação bilíngue de escolha”, ou 

seja, eu quero trazer pra vocês um pouco do que que é ensino crítico de línguas nesse contexto 

que a gente vive. O ensino crítico de línguas hoje é muito voltado para a questão de justiça 

social... então, quando a gente olha a nossa escola, a gente vê, salta aos olhos a questão de 

classe social. 

Bianca: Muito.  

Pesquisadora: Como você acha que a questão da classe social está ligada à nossa prática no 

dia a dia? O que que a gente pode fazer? O que você percebe? 

Bianca: Se a gente for falar dentro da nossa realidade, os que estão aqui têm oportunidade e 

estão aprendendo, mas... quando a gente fala, por exemplo, de uma escola bilíngue, não vem 

na cabeça um pobre estudando numa escola bilíngue, é uma coisa muito distante.  

Pesquisadora: Bem elitizado? 
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Bianca: Bem elitizado. O inglês... se você pegar um país da Europa, você não vai ver essa 

discrepância, você vai ver uma pessoa de classe social média baixa falando inglês, mas no 

Brasil, não. No Brasil o inglês chegou pra ficar elitizado. “Nossa, seu filho faz inglês?” 

“Nossa, ele fala inglês!” E isso, na minha concepção, deveria ser algo normal. “Fala inglês, 

sim!”, uma coisa básica. Mas infelizmente não é [...], acaba sendo fora da realidade para 

muitos. O que você pensa? 

Pesquisadora: Essa questão de escola bilíngue não está só no Brasil, mas na América do Sul 

toda, no México... tem alguns pesquisadores que pensam, mais ou menos, o seguinte: os 

professores não são da elite, os que ensinam nessas escolas bilíngues... e o que você pode 

fazer pra que você não aumente mais essa desigualdade social? Aí entra a questão do conceito 

de classe social e alguns estudiosos dizem que tudo bem, a gente pode fazer com que eles 

entendam que estão numa situação privilegiada sim, mas nem por isso eles não vão lidar com 

os outros, eles precisam pensar num mundo melhor. Eu posso ser privilegiada, mas não posso 

ter preconceito, não posso humilhar o outro. 

Bianca: Você fala em relação ao inglês? Tipo, eu tenho inglês... 

Pesquisadora: Não, em relação a tudo.  

Bianca: Dentro de uma escola bilíngue que você está falando? 

Pesquisadora: Dentro de uma escola bilíngue. 

Bianca: Entendi.  

Pesquisadora: O que a gente pode fazer como professores deles? A gente não precisa 

enfatizar “vocês são ricos, eles são pobres”. Eles sabem disso, eles vivem nesse mundo. Mas o 

que a gente pode fazer para que entendam que o mundo é assim, mas eles não precisam piorá-

lo? O que eles podem fazer pra termos um mundo melhor pra todo mundo? 

Bianca: Bem bacana. Pra mim casa muito com a escola [...]. O ego dentro de uma escola 

bilíngue é muito grande. Quando eu falo ego, vou dar um exemplo, quando eu falo na rua, tô 

fazendo a unha, aconteceu esses dias... “você não é daqui?” (porque me ouviu conversando), 

“não, sou de São Paulo”, “O que você veio fazer aqui?”, “casei e mudei pra acompanhar meu 

esposo”, “o que você faz?” “sou professora”, “Professora onde?” “Na instituição X”, “Nossa! 

Você é professora na escola X?” Como se fosse tipo, como se fosse o príncipe Willian e 

Harry. O estudo tem muito pra agregar.  
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Apêndice E - Transcrição da primeira sessão reflexiva do grupo focal 
 

 

Karina: By reading the text I understood that [bilingual education] is not just about the 

language, but also about culture, the acts, the way people do things… everything that involves 

the culture [of a person]. 

Bianca: When you think about bilingual education, specially the parents [of the students], 

they think only about English… “my son/daughter must talk in English”, but it is not only 

English, it’s important to speak both languages [Portuguese and English]. And it’s not the 

language itself, it is also the way kids live here… 

--- 

Karina: In the traditional language [classes] you teach only the subject [English]… 

Regina: For example, two classes of fifty minutes a week. 

Jane: And here we have seven classes a week. 

Pesquisadora: The number of classes is a difference, but also the focus, because traditional 

language education focus on system of standardized structures through which students listen, 

speak, read and write. 

Bianca: The grammar itself, right? And in the bilingual education you teach more, you teach, 

for example, the body, plants, expressions… you live the language… and you don’t teach 

English, you teach in English, that’s the difference.  

Karina: And you don’t have a strict separation when to speak Portuguese or English… it 

doesn’t matter. 

Regina: That is translanguaging. 

Bianca: Totally translanguaging.  

Regina: When I was reading this part of the text, it reminded me that during Thanksgiving, 

you [Pesquisadora] were explaining the meaning of this celebration to the students and you 

didn’t remember a word in Portuguese, and it was not necessary to translate it, it was so clear 

to them in English… sometimes when we are saying something, the word in English suits 

better than in Portuguese, and sometimes we forget some words in Portuguese.  

Karina: It communicates, it doesn’t really matter the language. 

--- 

Karina: Learning the language it is just like in Portuguese, first they learn by listening, first 

they understand, when you have a baby at home you say “você quer água?”, your baby knows 

what água is, but he/she doesn’t know how to say água, but he/she understands. Our class of 

babies started in August, four one-year old boys, they don’t even speak in Portuguese… the 

teacher asked one student “would you like some water?”, he saw the water and just shakes his 

head to say yes, so now he knows the word water in English, but he doesn’t know how to say 

it. When the go to Pre K, they start to speak, and then, when they learn how to speak, they lear 

later how to write.  

Regina: This is why it is so important, I think, to start in the beginning [Early Education]… 

when they come to school in second or third grade… 

Jane: We clearly see the difference… it is so difficult to introduce the writing when they start 

in second grade.  

Letícia: Some of them, get it fast, but others take a long time.  

Pesquisadora: What to do with students who come to our school, for example, in the third 

grade? 

Regina: Because I cannot block the process of the whole group… I cannot slow down 

because of that student. I don’t know what to do with students who are developing very fast… 

Bianca: And this is worse with the International School [the full time school program], cause 

most of students are there since kinder I, and then, a new student joins the class (?)… 



107 

Letícia: But the difference between the International School and the Regular School is that in 

the International School the students don’t have to have grades to go to next level… in regular 

classes they need to have a grade. 

Regina: Yes, in the International School we know that they are in different levels, and it 

doesn’t make difference, but in regular classes, they need to understand what is Simple Past, 

they need to understand the structure of a sentence. 

Pesquisadora: Do they have to know? Maybe we are expecting something from them that 

they are not ready yet.  

Letícia: What about Cambridge exams? They need to get a score.  

Regina: I was the one expecting good grades. Imagine in Fundamental II… 

Beth: The second-grade student needs a good grade to pass to the next level, but if he/she has 

a grade below average, he/she still goes to third grade. But what if they are in fifth grade 

going to sixth grade? 

Letícia: English doesn’t fail. 

--- 

Pesquisadora: We are not teaching the language explicitly, this is not our focus, as a 

bilingual school.  

Regina: Podia traduzir esse texto para os pais! 

Pesquisadora: Well, you can! 

Regina: Tipo frases como essa [Everybody laughs].  

--- 

Pesquisadora: We don’t have time to go topic by topic to talk about the different types of 

bilingual education […] because we have different types of bilingual education… 

Karina: I didn’t know that! And it’s so important to know them, because if a parent asks you 

which type of bilingual education the school is… and you answer “what?”, “I don’t know 

this”. 

Beth: I used to say we teach by immersion. 

Pesquisadora: And we don’t.  

Beth: I know, but I used to say that. 

Karina: Me too, and it is in our PPP: “We teach by immersion”.  

[…] 

Karina: Pesquisadora, in your opinion, which one is they type of our school? 

Pesquisadora: Prestigious bilingual education. 

Regina: Is this because it is for elite?  

Pesquisadora: Our school is usually for elite, for people who can pay for it, but the main 

focus of prestigious bilingual education is to add another language, for example, the students 

speak the majority language here [Brazil], which is Portuguese. The parents want their kids to 

speak another language, a prestigious language, English… additive bilingualism.  

Karine: So, it is better to answer to the parents that we teach additive bilingualism. 

Pesquisadora: Educação bilíngue de escolha, because it’s a choice. 

Letícia: Yeah, but the kinds don’t have a choice, the parents choose.  

Pesquisadora: Yes, the parents choose, they want their kids to have another language, a 

prestigious language… because they don’t want their kids learning an indigenous language. 

Letícia: Not even Spanish. Because it doesn’t have the prestigious. 

Pesquisadora: Right, we weren’t supposed to learn English here because most of the 

countries in South America speaks… 

Letícia: Spanish. So, why English? 

Beth: Because it’s a global language.  

[…] 
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Pesquisadora: But this is something that we should start questioning: why English is a global 

language? 

Beth: Because people think it is a prestigious language.  

Regina: For Brazil? 

Beth: No, everywhere. Everywhere you go, you’re going to find someone who speaks 

English. 

--- 

Bianca: We have something in mind that is totally different, as I said, parents think that 

students must talk only in English, but it is not. The good thing is that students can exchange, 

change, and they start talking in English or Portuguese. […] I said to a student last week [first 

grader]: “Tie your shoes, please.” And he answered: “Eu não sei tie my shoes.” And that´s 

amazing. And I didn’t correct him saying: “How do I say __ in English?”. Come on, he’s 

speaking two languages, it’s amazing, he knows… or actually he doesn’t know “I don’t 

know” in English, but he is going to learn it.  

Letícia: One language completes the other. 

Bianca: That’s what I want to say, Letícia.  

[…] 

Letícia: Like my daughter, she is already fifteen [she has studied in a bilingual school her 

whole academic life], and sometimes she doesn’t know how to say something in Portuguese, 

she goes to English, and for her, it makes sense, to use Portuguese or English naturally. 

--- 

Jane: Pesquisadora, can you explain the difference between code switching and 

translanguaging?  

Pesquisadora: Code switching is a monoglossic view [of language], so, there are two 

separated languages and the person alternates languages… translanguaging is like, the student 

has one language, not two separated languages… 

Karina: Like “PortEnglish”.  
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Apêndice F - Conversa individual final - Regina 

 

 

Pesquisadora: Na sua concepção, o que é língua?  

Regina: Nem lembro qual foi a minha resposta na primeira pergunta. Pode até ser a mesma. 

Pesquisadora: Mas não tem problema.  

Regina: Língua é o que a gente usa pra se comunicar. É um meio de comunicação.  

Pesquisadora: Como eu tinha falado antes, não tem certo e errado aqui... E o que você 

entende sobre educação bilíngue? 

Regina: Educação bilíngue é quando você... eu ia usar a palavra treinado, mas não acho que 

seja isso, porque quando você é treinado, pra mim soa uma coisa mecânica... quando você é 

guiado, quando você é orientado a usar a língua que é um meio de comunicação dupla, você 

conseguir passar sua comunicação de duas formas, é você conseguir comunicar a mesma 

coisa de duas formas, é bilíngue porque você vai conseguir passar sua comunicação, passar 

sua intenção, você vai conseguir passar sua mensagem de duas formas.  

Pesquisadora: Mas isso seria o bilinguismo... e o ensino bilíngue? 

Regina: Ah, tá. O ensino bilíngue. Eu não estava querendo usar treinamento, mas é o guia, a 

orientação... você perguntou o que eu acho? 

Pesquisadora: O que é educação bilíngue? 

Regina: O que eu entendo? 

Pesquisadora: Isso, o que você entende por educação bilíngue.  

Regina: É... que é isso, que é a educação bilíngue... é uma forma de você orientar, eu como 

professora bilíngue, orientar o meu aluno a se comunicar de duas formas.  

Pesquisadora: E qual é o foco da educação bilíngue? Seria estrutura, seria não na estrutura, 

mas mais na comunicação? 

Regina: Na minha opinião seria na comunicação.  

Pesquisadora: Entendi. 

Regina: Principalmente depois dos nossos estudos, eu percebi e eu acredito que a estrutura 

existe, claro, mas que ela vem nas entrelinhas, ela vem de carona, não que ela seja o foco 

principal. Porque o foco principal da educação bilíngue é a comunicação, é conseguir se 

comunicar de duas formas, passar a mesma mensagem de duas formas, independente se a 

estrutura... não que ela tenha que estar certa, não que ela pode ser errada, não é que falar 

errado não tem problema, não, claro que tem, mas que não é... como que posso explicar... não 

é o principal, não é o foco, não é você falar certo, é você passar a mensagem.  

Pesquisadora: A gente chegou a discutir sobre translinguagem. Você lembra desse conceito? 

Você acha que faz sentido? 

Regina: Lembro, lembro até que a gente... translinguagem... até a palavra translinguagem pra 

mim ela fica um pouco... eu só lembro de translanguaging. 

Pesquisadora: É... translanguaging! 

Regina: A translinguagem pra mim é tão engraçada que eu já estou pra me explicar usando 

translanguaging. Pra mim, quando você fala translanguaging eu consigo entender, é mais 

familiar na minha mente do que translinguagem. Quando você fala translinguagem até eu 

fazer a conexão... então é isso, translanguaging pra mim é você conseguir ouvir uma palavra 

estrangeira ou você falar uma palavra estrangeira que tem mais sentido, ela é mais cheia de 

sentido pra você e pro ouvinte [...] do que a palavra original. Você falou português (?) 

translinguagem... estou falando em português a palavra translinguagem mas ela vem menos 

carregada de significado do que a palavra translanguaging. Se eu for me comunicar com 

alguém em português eu vou usar a palavra translanguaging porque, pra mim, ela significa 

mais, é mais forte, eu consigo me explicar melhor usando a palavra translanguaging.  

Pesquisadora: Faz sentido! E ensino crítico de línguas? 
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Regina: Ah, então... esse já foi o que a gente mais discutiu e o que eu consegui perceber mais 

na carne durante as nossas discussões. Engraçado porque foram episódios que aconteceram 

durante os nossos estudos, foi bom que nós lembramos a situação da religião, que eu estava 

ensinando sobre os portugueses, né? E as crianças acharam que foi um ponto muito positivo 

os portugueses terem trazido Deus para os índios, esse foi um estudo que mudou minha 

atitude. Hoje se eu fosse dar a mesma aula, eu já faria eles pensarem “isso foi positivo ou 

negativo?”, não julgando, mas de uma forma que eles decidissem se está certo ou se está 

errado, se os índios serem forçados a aceitar uma religião que já era comum em Portugal, 

“isso foi positivo ou negativo?”. Então acho que o ensino crítico é isso, é você instigar, é você 

estimular, forçar uma análise crítica. Então depois do estudo, depois que a gente discutiu, 

mudou muito. Eu também já tenho preconceitos, então, eu, pra mim, pros índios foi negativo, 

mas será que eu estou certa? Entendeu? (?) No momento eu não forcei porque eu não queria 

causar um debate sobre aquele assunto e não era o foco da aula, mas eu acho que num 

segundo momento eu vou deixar esse debate acontecer, vou até instigar esse debate até pra eu 

poder analisar também, “é isso mesmo?”, “foi tão positivo assim?” ou “negativo assim”, “em 

que momento os portugueses trouxeram alívio para os índios nesse momento”... então, assim, 

acho que é importante pra todo mundo, tanto para teachers quanto para os alunos esse ensino 

crítico.  

Pesquisadora: E você acha que agora você consegue, tendo mais noção do que é ensino 

crítico, colocar isso na sua práxis? 

Regina: Com certeza. Sim, principalmente nessas aulas assim que mexe muito com a história 

da gente, o que aconteceu, né? Acho que no sentido de ensinar a língua inglesa, tentar trazer 

assuntos, tentar trazer tópicos que de uma forma sutil aprendam inglês, mas sem deixar o lado 

racional de lado. Igual, ontem mesmo, engraçado que agora lembrei, voltei pra sala de aula e 

dei aula no 1º ano sobre playground e a gente estava discutindo sobre how to move (?) e eu 

tive que contextualizar e tive que... como é que eu posso dizer... não foi um estudo crítico, 

vamos dizer assim, mas houve um debatezinho sobre swing. E aí o swing todo mundo queria 

que fosse dançar e foi usada para o balanço e eu tive que explicar o que é balançar e fazer os 

exemplos, mas eu já estou tentando me armar de outras possibilidades na hora de ensinar. 

Então nesse momento aí eu já tive que buscar outras formas porque eu já fui testada em sala. 

Na mesma hora que eu já fui questionada eu já tive que me armar de vocabulário... 

Pesquisadora: Estratégia... 

Regina: Estratégias, isso, pra eu não precisar falar o português, mas tentar ensinar duas 

opções. Isso eu acho que já faz parte também, já estou tentando de uma certa forma utilizar o 

que a gente fez nos nossos estudos.  

Pesquisadora: A gente discutiu também muito sobre classe social... 

Regina: É, foi tenso, [risos]. 

Pesquisadora: O que é classe social para você hoje, depois de tudo? 

Regina: Classe social... eu vou responder de uma maneira simples. É quando a gente 

caracteriza a pessoa pela quantidade de dinheiro que ela tem. Se ela tem mais dinheiro, ela 

tem uma classe social mais elevada, se ela tem menos dinheiro, ela tem uma classe social 

baixa. 

Pesquisadora: Então você acha que está só relacionado a dinheiro? 

Regina: Não, não. Não acho que é só isso, pensei assim, de maneira mais simples. [...] E 

dentro disso, desse conceito... 

Pesquisadora: Classificação?  

Regina: Isso, dessa classificação, a gente tem toda a parte... cultural que vem junto com essa 

quantidade de dinheiro que pode nos favorecer, não que pode oferecer. Classe social é 

adquirida através da quantidade de dinheiro que ela vai oferecer. Então a pessoa que tem uma 
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classe social elevada, ela tem mais dinheiro e vai ter um nível de cultura maior, e a mesma 

coisa menor. Mas isso não é o que eu acredito... 

Pesquisadora: E no que você acredita? 

Regina: Esse é o meu conceito, mas não acredito que seja assim. Eu acredito que não é 

dinheiro que vai trazer um nível de cultura elevado para a pessoa. Então se alguém me 

perguntar assim “o que que é uma classe social elevada?” “ah, é um rico”, “Por que?” 

“Porque ele tem dinheiro?”, “Ah, mas ele tem cultura no mesmo nível de dinheiro que ele 

tem?” “Não”. O dinheiro pode trazer esse nível de cultura elevado, mas o que não impede de 

uma pessoa que tenha um nível, uma classe social inferior porque tem menos dinheiro, tenha 

cultura. Mas voltando a nossa realidade, a realidade do nosso país, por isso que eu falei desse 

conceito, ainda a pessoa não consegue ter uma cultura elevada por conta da sua classe social, 

entre aspas, quantidade de dinheiro. Então a gente ainda se esbarra, que não era para ser 

assim, a pessoa teria que ter esse acesso, essa facilidade de aprender independente do 

dinheiro. 
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Anexo A - Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) 
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