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Fonte: Esbell (2017). 

 

Somos diversos e somos comuns; somos vários e somos um só povo com 
identidades próprias, operando ancestralidades. Somos diversos, somos 
milhares, somos originários e queremos o espaço ancestral para existir. 
Existimos, somos daqui e precisamos de espaço garantido para manter a vida 
plena. A novidade pode não estar na arte. Se faltam argumentos, está, sem 
dúvida, nos indígenas artistas que lhes conferem o destaque. A árvore de 
todos os saberes é a arte do dizer existo, também. Dessa forma, a arte para 
o indígena é o saber e o saber para o indígena é de todos, é do povo onde ele 
se origina. Os saberes são os poderes dos povos originários. De todo 
vilipêndio, sobrou muita voz e, com a arte e a mídia, vamos mostrar. [...] A 
arte como linguagem está à dianteira nas manifestações culturais, políticas e 
ideológicas dos mais distintos povos. 

Jaider Esbell (2017) 
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distantes no tempo e no espaço. [...] Maria-Nova olhou novamente a 

professora e a turma. Era uma História muito grande! Uma história viva 

que nascia das pessoas, do hoje, do agora. Era diferente de ler aquele 

texto. Assentou-se e, pela primeira vez, veio-lhe um pensamento: quem 

sabe escreveria esta história um dia? Quem sabe passaria para o papel o 

que estava escrito, cravado e gravado no seu corpo, na sua alma, na sua 

mente. 

Conceição Evaristo (Becos da memória, 2018) 
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Paulo Freire (2013) 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa é uma escrevivência (EVARISTO, 2020) e parte de minhas inquietações em 

relação ao status quo do estágio em nossos cursos de formação docente, sobretudo no que se 

refere ao distanciamento da universidade em relação à escola de educação básica. Assim, tendo 

como contexto uma experiência do estágio de língua inglesa de um curso de Letras: Português 

e Inglês, de uma universidade pública do interior do estado de Goiás, que ocorreu no ano de 

2017, em parceria com uma escola pública de educação básica, meu objetivo principal é discutir 

sobre os movimentos decoloniais que buscamos realizar, problematizando os sentidos 

construídos pelos/as agentes da pesquisa acerca dessa experiência, bem como as tensões e os 

conflitos inerentes a esse processo. Movimentos decoloniais, nesta escrevivência, longe de 

serem tomados como revolucionários e redentores, são atitudes localizadas e contingenciais, 

que buscam desvelar, problematizar e confrontar colonialidades (QUIJANO, 2005). As bases 

epistemológicas deste trabalho de formação docente e educação linguística críticas no âmbito 

do estágio de língua inglesa foram construídas a partir das praxiologias protagonizadas por 

seus/suas agentes – sete professoras-licenciandas, três professores-licenciandos, um professor 

de inglês da escola e eu, como professora de estágio da universidade. Logo, o material empírico, 

construído por meio de fontes diversas – rodas de conversa, reflexões iniciais e finais sobre o 

estágio, notas vivenciais, reflexões finais sobre o projeto, relatos de experiência e narrativas – 

não é compreendido como dados a serem analisados, mas conhecimento. Numa proposta de 

ecologia de saberes (SOUSA SANTOS, 2010, 2019), busco entrecruzar os conhecimentos 

dos/as agentes desta escrevivência com outros que, de alguma maneira, dialogam com esta 

proposta que se insere no amplo escopo da Linguística Aplicada Crítica (BORELLI, 2018; 

JORDÃO, 2013; MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2018; MATEUS, 2013; MOITA LOPES, 

2006; MONTE MÓR, 2013a; PENNYCOOK, 2001, 2006; PESSOA, 2014; SILVESTRE, 

2017). Além disso, atenta à necessidade da ampliação desse campo de pesquisa por meio do 

rompimento de fronteiras disciplinares, busco inspiração em estudos de outras áreas do 

conhecimento, que dialogam com epistemologias suleadas ou decoloniais (ARÍAS, 2011; 

CASTRO-GÓMEZ, 2007; EVARISTO, 2020; FREIRE, 2005, 2013; KILOMBA, 2019; 

KRENAK, 2019a; MENEZES DE SOUZA, 2019a, 2020; MUNDURUKU, 2017a; QUIJANO, 

2005; REZENDE, 2018; SOUSA SANTOS, 2019; WALSH; MIGNOLO, 2018). Utilizo 

epistemologias suleadas ou decoloniais como termos guarda-chuva para abarcar alternativas 

epistemológicas que confrontam a visão hegemônica e racional do pensamento 

moderno/colonial ou do Norte Global. Com relação à organização, esta tese apresenta duas 

partes. Na parte I, discuto sobre os movimentos decoloniais na construção da pesquisa: 1) 

problematizar as normas de metodologia de pesquisa e 2) escreviver como pesquisa. Na parte 

II, discuto sobre os movimentos decoloniais nas vivências do estágio de língua inglesa: 3) 

desvelar silêncios epistêmicos; 4) deslocar-se física e ontoepistemologicamente; e 5) 

corazonar. Esta escrevivência do/sobre o estágio de língua inglesa sugere que os movimentos 

decoloniais que buscamos realizar imprimiram sentidos outros para o estágio e para a formação 

docente. Esses novos sentidos começam por reconhecer a necessidade de construirmos relações 

mais circulares com os/as agentes da escola pública de educação básica, ponto de chegada e de 

partida de nossos cursos de formação docente.  

 

Palavras-chave: Estágio. Relação escola-universidade. Formação de professores/as de línguas. 

Linguística aplicada crítica. Decolonialidades. 
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ABSTRACT 

 

This research is an escrevivência (EVARISTO, 2020), that is, a writing-living experience, and 

derives from my concern over the status quo of practicum in teacher education programs, 

especially with regard to the distancing between university and basic education. The focus of 

this study is on an English language practicum experience in a B.A. in Portuguese and English 

teaching, at a public university in the countryside of Goiás, which occurred in 2017, and on 

events that took place in a public school. My main objective is to discuss decolonial movements 

that we sought to build by questioning the meanings of this experience constructed by its 

research agents as well as the tensions and conflicts inherent in this process. Decolonial 

movements, in this escrevivência far from being seen as revolutionary and redemptive, are 

localized and contingent attitudes, which attempt to unveil, problematize, and confront 

colonialities (QUIJANO, 2005). The epistemological basis of this work on critical teacher 

education and language education in the English language practicum were built from 

praxiologies enacted by its agents – seven female and three male student teachers, an English 

schoolteacher, and I, as university practicum professor. Hence, the empirical material, 

generated from different sources – dialogue circles, initial and final reflections on the practicum 

experience, notes on school life events, final reflections on the project, experience reports, and 

narratives – is not understood as data to be analyzed, but knowledge. From a proposal for an 

ecology of knowledges (SOUSA SANTOS, 2010, 2019), I seek to intertwine the agents’ 

knowledge of this escrevivência with others’ knowledge that, in some way, is related to this 

proposal, which lies within the broad scope of critical applied linguistics (BORELLI, 2018; 

JORDÃO, 2013; MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2018; MATEUS, 2013; MOITA LOPES, 

2006; MONTE MÓR, 2013a; PENNYCOOK, 2001, 2006; PESSOA, 2014; SILVESTRE, 

2017). In addition, as I paid heed to the need to expand this field of research by disrupting 

disciplinary boundaries, I was inspired by studies from other fields of knowledge that resonate 

with southernized and decolonial epistemologies (ARÍAS, 2011; CASTRO-GÓMEZ, 2007; 

EVARISTO, 2020; FREIRE, 2005, 2013; KILOMBA, 2019; KRENAK, 2019a; MENEZES 

DE SOUZA, 2019a, 2020; MUNDURUKU, 2017a; QUIJANO, 2005; REZENDE, 2018; 

SOUSA SANTOS, 2019; WALSH; MIGNOLO, 2018). I use southernized and decolonial 

epistemologies as umbrella terms to encompass epistemological alternatives that confront the 

hegemonic and rational view of modern/colonial or Global North thinking. Regarding 

organization, this dissertation has two parts. In part I, I discuss decolonial movements in the 

research construction: 1) problematization of research methodology norms and 2) escreviver as 

research. In part II, I discuss the decolonial movements in the experiences of the English 

language practicum: 3) unveiling of epistemic silences; 4) physical and ontoepistemological 

movements; and 5) corazonar. This writing-living account of an English language practicum 

suggests that the decolonial movements we sought to build have imprinted other(ed) meanings 

on practicum and teacher education. These new meanings stress the need to build more circular 

relationships with agents of public basic education schools – point of departure and arrival of 

our teacher education programs. 

 

Keywords: Practicum. School-university relationship. Language teacher education. Critical 

applied linguistics. Decolonialities. 
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SOBRE “SABER-SE QUEM É E A QUEM QUER ENCANTAR”:  

UM MANIFESTO 

 

 
 

                                              Figura 1: Ipê amarelo no câmpus universitário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
 

 

Se esse ipê desse razão àqueles que não gostam de amarelo e necessitam 

impor as respectivas (des)razões, jamais floriria.  

 

Anularia-se, mutilado na essência. Viveria uma vida vegetal inteira só e 

frustrado, sem encontrar as sensibilidades dos que se deixam tocar por estas 

inflorescências esplêndidas. 

  

Morreria, por fim, sem tomar posse de todas as possibilidades da própria 

natureza. 

 

Bem faz esse ipê amarelo em saber-se quem é e a quem quer encantar...  

 

Quando, então, acarreado das simplicidades que lhes são características, 

resistente floresce. 

 

Rubia Garcia (2019) 
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Era uma manhã ensolarada de setembro, mês árido aqui no interior de Goiás. O ano era 

2019. Mais um dia de trabalho como professora no curso de licenciatura em Letras: Português 

e Inglês da Universidade Estadual de Goiás (UEG), câmpus1 Inhumas. Naquela manhã, recebi, 

de um modo diferente, a triste notícia de que os cursos de Letras e Pedagogia do nosso câmpus 

estavam, seriamente, ameaçados de extinção e que poderíamos não ter turmas em 2020. Fiquei 

desolada! Não havia nada de inédito nem de inesperado naquela notícia, isso é fato, mas parece 

que somente naquele dia, em conversa com duas professoras e amigas queridas, percebi a 

proximidade da materialização desse projeto de desmantelamento de nossas universidades 

públicas – sobretudo quando se trata dos cursos de licenciatura, onde se (trans)formam 

professores/as –, que vem sendo arquitetado no âmbito do governo federal do país e que 

repercute no âmbito estadual. No entanto, esse cenário interno da universidade contrastava com 

a força e a beleza do ipê amarelo do lado de fora do câmpus. Ao sair, não pude deixar de notar 

aquele ipê que estava ali, resistente, florindo e colorindo de amarelo os muros e as calçadas do 

nosso câmpus. Parei. Fotografei. 

Minha viagem de volta para casa, que geralmente leva cerca de uma hora, pareceu durar 

uma eternidade naquele sábado. Afetada pela notícia angustiante, comecei a pensar no cenário 

em que se encontra a profissão docente e nas (des)razões que subjazem a esse cenário. Nos 

últimos anos, começamos a sentir mais fortemente, em nossas vidas, os impactos perversos de 

inúmeras medidas governamentais que nos têm sido impostas em nome de uma política 

neoliberal2 (MBEMBE, 2014, p. 13), que transforma tudo em mercadoria e engole tudo aquilo 

que não gera lucro e que incita o pensamento crítico. Nesse sentido, essa lógica neoliberal 

concebe os cursos da área de humanidades, sobretudo as licenciaturas – o coração da educação 

–, como não atrativos para suas finalidades puramente instrumentais e mercadológicas. Pelo 

contrário, são um empecilho porque estimulam a criticidade e, por isso, devem ser eliminados. 

A demonização da profissão docente se torna, então, necessária para a implantação desse 

projeto que não se limita ao campo da educação, estendendo-se a um projeto de sociedade e de 

nação (PATTO, 2015; REZENDE, 2017). Concordo com Maria Helena Patto3 (2015, p. 359) 

 
1 Atendendo a um decreto, em 2020, essa nomenclatura foi alterada de câmpus para Unidade Universitária (UnU), 

o que significa que passamos a ser dependentes de um Instituto. No entanto, a despeito dessa mudança, opto por 

continuar utilizando câmpus, em sua versão aportuguesada. 
2 Com Achille Mbembe (2014, p. 13), compreendo neoliberalisamo como a lógica de mercado em que “o tempo 

(curto) se presta a ser convertido em força reprodutiva da forma-dinheiro”. Essa lógica neoliberal caracteriza-se 

pela “produção da indiferença, a codificação paranóica da vida social em normas, categorias e números, assim 

como por diversas operações de abstracção que pretendem racionalizar o mundo a partir de lógicas empresariais” 

(MBEMBE, 2014, p. 13). 
3 Na primeira vez em que os/as autores/as são citados/as, neste estudo, utilizo o primeiro e o último nome.  
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que “não estamos, portanto, diante de falhas sanáveis num sistema formalmente perfeito, mas 

diante de um sistema organizado segundo princípios que o fazem essencialmente perverso”. 

Voltando ao ipê, as palavras potentes de nossa aluna-poeta Rúbia Garcia (2019), que 

também parece ter-se deixado sensibilizar pela resistência daquelas flores, me inspiram a 

“recuper[ar] a alegria, mas sem perder a indignação” (CABNAL, 2019, on-line). Apesar desse 

cenário desanimador em relação à profissão docente, como “um ato emancipatório e vital”, nos 

termos da ativista maia Lorena Cabnal (2019, on-line), precisamos resistir. A força que move 

essa resistência está no sentido mesmo de ser professor/a.  Por que, mesmo com tantas 

desrazões, ser professor/a? Por que, a despeito da conjuntura política atual, escrever uma tese 

sobre formação de professores/as? Porque, apesar de todos os esforços de quem “não gosta de 

amarelo”, nós, professores/as-formadores/as, somos e cultivamos ipês: não nos anulamos, 

resistimos florindo, seja em um terreno fértil e adubado, seja em meio às pedras e ao terreno 

árido. Re-existimos, colorindo aqueles/as que se deixam encantar pelo amarelo, assim como 

os/as que ainda não descobriram a beleza dessa cor. Para esses/as, educadores/as como Paulo 

Freire têm se tornado uma ameaça, justamente por ressaltar o caráter inerentemente político da 

educação. 

Neste ano de 2021, em que celebramos o centenário do nascimento desse grande 

educador brasileiro, reconhecido mundialmente, evoco suas palavras nessa epígrafe deslocada 

para traduzir os sentidos políticos, para mim, de ser professora: 

 
[n]ão posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não ser 

neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. 

Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo. Não posso 

ser professor a favor de quem quer que seja e a favor de não importa o quê. 

Não posso ser professor a favor simplesmente do homem ou da humanidade, 

frase de uma vaguidade demasiado contrastante com a concretude da prática 

educativa. Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da 

liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da 

democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Sou professor a favor 

da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominância 

econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem 

capitalista vigente que inventou esta aberração: a miséria na fortuna. Sou 

professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Sou professor 

contra o desengano que me consome e imobiliza. Sou professor a favor da 

boniteza de minha própria prática, boniteza que dela some se não cuido do 

saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto pelas condições 

materiais necessárias sem as quais meu corpo, descuidado, corre o risco de se 

amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser de lutador pertinaz, que 

cansa mas não desiste. Boniteza que se esvai de minha prática se, cheio de 

mim mesmo, arrogante e desdenhoso dos alunos, não canso de me admirar”. 

(FREIRE, 2013, p. 100-101, ênfase no original). 
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São esses sentidos políticos, sociais, culturais e afetivos – que não são neutros, mas 

situados, localizados, corporificados, interessados e engajados – a mola propulsora desta tese. 

 

Figura 2: Manifestação contra cortes na educação em Goiânia, 30 de maio de 20194 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

“Na luta também adquirimos conhecimento. Portanto toda luta é epistêmica”. 

 Célia Correa-Xakriabá (2018, p. 103) 

 
4 Na foto, eu e a querida licenciada em Letras, Jaqueline Fonseca Veiga, segurando um cartaz confeccionado por 

ela. 
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SOBRE UM PROFUNDO INCÔMODO COM O ESTADO DAS COISAS:  

OS SENTIDOS DE SER DESTA ESCREVIVÊNCIA 
 

 
De vez em quando, se faz indispensável dar um salto na dinâmica cotidiana 

de nossa atividade para interpretar o sentido do que fazemos. 

Edgardo Lander (2000) 

 
Escrevivência nunca foi uma mera ação contemplativa, mas um profundo 

incômodo com o estado das coisas. É uma escrita que tem, sim, a observação 

e a absorção da vida, da existência. 

Conceição Evaristo (2020) 

 

Sou Valéria. Mulher, parda, cristã, mãe de duas filhas. Nascida e criada em uma pequena 

cidade do interior de Goiás, em uma família humilde e tradicionalmente cristã. Realizei meus 

estudos em escola e universidade públicas e, hoje, sou professora de estágio de língua inglesa 

em uma universidade pública no interior do estado de Goiás. Reconheço os privilégios e as 

feridas que marcam esse meu lugar de existência (REZENDE, 2019a) e é a partir do lócus 

político da diferença colonial (MIGNOLO, 2009) que construo esta escrevivência 

(EVARISTO, 2018, 2020), uma tentativa de passar para o papel as histórias vivas de uma 

experiência de estágio, que se (con)fundem com minhas próprias histórias corporificadas. 

Tenho me inquietado com os sentidos da minha atuação como professora e 

pesquisadora, ao longo de uma caminhada profissional de quase vinte e cinco anos, passando 

por escolas públicas e privadas de educação básica, por projetos sociais, por institutos de 

idiomas e, hoje, na universidade. Ecoando Paulo Freire (2013) e Edgardo Lander (2000), 

chegou o momento em que preciso me questionar: conhecimento para que e para quem? Em 

favor de que e de quem estudo, ensino e pesquiso? Questionar esses sentidos me levou a querer 

desenvolver esta tese de doutorado sob uma perspectiva que questiona as bases que estruturam 

nossa sociedade e em que foram fundadas nossas universidades e escolas. 

O interesse em discutir a formação universitária do/a professor/a de línguas durante a 

realização do estágio de língua inglesa se justifica pela minha atuação como professora dessa 

disciplina desde 2001 na Universidade Estadual de Goiás (UEG), começando no câmpus 

Porangatu e, atualmente, em Inhumas. Já são vinte anos nessa trajetória como professora de 

estágio; este ano celebramos as “bodas de porcelana” desse “casamento” cheio de altos e baixos, 

e é chegado o momento de “discutir a relação”. 

Nesse percurso, meu principal incômodo tem sido com relação ao distanciamento entre 

escola e universidade. Como um dos casos mais extremos, de total apagamento da escola, 

compartilho a experiência de uma acepção de estágio em que os/as professores/as-
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licenciandos/as realizavam um “estágio faz de conta”: preparavam aulas fictícias, para alunos/as 

fictícios/as, em uma sala de aula também fictícia. Nesse caso, o estágio se limitava a microaulas 

elaboradas e apresentadas aos/às próprios/as colegas da universidade, sem contato algum com 

escolas e estudantes reais. Em outros casos, ainda sem contato com a escola, os/as 

acadêmicos/as desenvolviam uma ou duas aulas em turmas montadas na universidade para 

atender às demandas do estágio. Nesse caso, pelo menos os/as estudantes eram de verdade – 

convidávamos estudantes de escolas públicas da cidade –, mas ainda não havia um mínimo 

contato com a dinâmica do cotidiano escolar. Não me lembro ao certo dos motivos de tanta 

resistência a que o estágio fosse desenvolvido na escola, mas isso, à época, não era um 

problema; o importante era que os/as professores/as-licenciandos/as fossem treinados/as com 

o passo a passo do planejamento e da aplicação da aula, ainda que o contexto não fosse real. 

Outra experiência marcante nessa minha trajetória foi um modelo de estágio em que 

os/as professores/as-licenciandos/as escolhiam a escola onde iriam estagiar – geralmente era a 

que ficava mais perto de suas casas, ainda que fosse em cidades diferentes. Nesses casos, o 

estágio era mediado por fichas assinadas por algum/a responsável da escola e por relatórios, 

que serviam como provas comprobatórias da realização do estágio, pois não fazia parte das 

atribuições dos/as professores/as da universidade acompanhar, presencialmente, as aulas de 

todos/as os/as estagiários/as, nem tínhamos condições de trabalho para isso (carga-horária 

extensa de aulas na universidade, grande número de estagiários/as para acompanhar, estágio 

realizado em várias escolas de diferentes cidades). Dentro das condições que nos eram dadas, 

visitávamos algumas escolas esporadicamente para observar e avaliar, no máximo, uma ou 

duas aulas – como mencionei, as escolas nem sempre eram na mesma cidade. Isso dificultava 

um acompanhamento mais próximo e, em casos mais extremos, nós, professores/as de estágio, 

nem chegávamos a conhecer a escola e o/a professor/a da escola. Os sentidos do estágio 

pareciam se limitar ao aspecto burocrático da prestação de contas. E isso era tido como natural. 

Estágio era isso mesmo! Como afirma Nilma Lino Gomes, em entrevista a Glenda Melo 

(MELO; GOMES, 2016, p. 116), “quando algo se naturaliza, ele passa a não ser visualizado e 

nem nomeado pela maioria”. Ou seja, a naturalização das regras geradoras de descasos e de não 

cumprimento do mínimo necessário impede a problematização das razões que geram essas 

regras.  

Outra questão que tem me incomodado ao longo desses anos diz respeito à experiência 

frustrante que o estágio pode se tornar para o/a professor/a-licenciando/a, pelo fato de ele/a se 

sentir desassistido/a nesse processo, tanto por parte da universidade quanto por parte da escola. 

Nunca me esqueço de um relatório escrito por um professor-licenciando (e de vários 
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depoimentos dele e de outros/as nesse sentido), em que ele dizia que “o estagiário é o primo-

primeiro do cachorro”, referindo-se ao modo como ele era (mal)tratado na escola campo do 

estágio à época. Essa fala me tocou fortemente, sobretudo porque eu não tinha condições de 

trabalho para acompanhá-lo como eu gostaria: havia cerca de trinta professores/as-

licenciandos/as sob minha orientação de estágio, organizados/as em três escolas diferentes, 

sendo uma delas em outra cidade, a 50 km de distância. Além disso, desde a ocorrência desse 

fato, tenho me perguntado os motivos de a escola não tratar os/as estagiários/as como eles/elas 

esperam ser tratados/as e, por vezes, de se recusar a ser campo de estágio. O que a universidade 

espera da escola? E o que a escola espera da universidade?  

Diferentemente das experiências que compartilhei – em que não havia contato algum 

com a escola, ou em que as escolas eram escolhidas pelo critério de proximidade com a 

residência dos/as estagiários/as –, nos últimos anos, no câmpus Inhumas, temos estabelecido 

parcerias com um número mais reduzido de escolas para que tenhamos condições de 

acompanhar o estágio. Assim, por meio de um documento jurídico, o Termo de Compromisso 

de Estágio, assinado pela universidade, pela instituição escolar escolhida para ser campo de 

estágio e pelo/a acadêmico/a-estagiário/a, estabelecemos uma “relação de parceria”. Apesar 

dessa aparente proximidade, eu ainda me sentia como uma intrusa na escola. Além disso, 

comecei a me sentir desconfortável naquela posição de estar na escola, seja in loco ou 

representada pelos/as “estagiários/as”, para observar sua estrutura física e pedagógica e, de 

modo mais específico, avaliar com detalhes as aulas do/a professor/a de inglês, com o intuito 

de apontar o que, a nosso ver, era um problema e, por isso, deveria ser melhorado. Essas 

melhorias viriam das poucas aulas, que planejávamos e “aplicávamos” na escola, literalmente 

cedidas pelo/a professor/a de inglês, que, não encontrando espaço ou tempo para se envolver 

em nossas ações, por razões diversas, se retirava da sala para que pudéssemos “salvar a escola”. 

Por muito tempo, eu percebi essa postura de conhecer para salvar como algo natural, do mesmo 

modo que era natural o “estágio faz de conta” que mencionei, e tantas outras atitudes que, 

ultimamente, tenho percebido como traços de colonialidades (BORELLI, 2018; QUIJANO, 

2005; SILVESTRE, 2017), ou seja, ainda arraigadas, de algum modo, aos processos perversos 

de colonização a que nós, povos de Abya Yala5, fomos submetidos/as há mais de 500 anos, mas 

que perduram por meio de nossas práticas. Eu estava acostumada com o status quo do estágio: 

 
5 Abya Yala é o nome que o povo Kuna-Tule (das terras hoje conhecidas como Panamá e Colômbia) deu às 

“Américas” antes da invasão colonial. Significa “terra em plena maturidade” ou “terra de sangue vital” (WALSH, 

2018).  
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“[e]u sei que a gente se acostuma. Mas não devia”, como poeticamente nos lembra Marina 

Colasanti (1996, p. 9). 

É sobre esses e outros incômodos e desconfortos com o estado das coisas, que considero 

ranços de colonialidades, e sobre os movimentos praxiológicos6 (decoloniais?) que tenho 

buscado realizar, com vistas a coconstruir sentidos outros para essa etapa de tamanha relevância 

para a formação docente, que pretendo discutir nesta escrevivência. Isso posto, considerando 

uma experiência local de vivências do estágio de língua inglesa, no período de fevereiro a 

dezembro de 2017, em uma escola pública de educação básica do interior de Goiás, aqui 

denominada Escola InspirAção, apresento o seguinte grupo de perguntas direcionadoras:    

• Que movimentos decoloniais são possibilitados em uma experiência de estágio de 

língua inglesa em uma escola pública de educação básica? Que sentidos para o estágio 

e para a formação docente são construídos pelos/as agentes do estágio acerca desses 

movimentos? Que tensões e conflitos são inerentes a esse processo? 

Movimentos decoloniais, nesta escrevivência, longe de serem tomados como 

grandiosos, revolucionários e redentores, são atitudes localizadas, situadas e contingenciais, 

que, assumindo o desafio decolonial (BORELLI, 2018), buscam desvelar, problematizar e 

confrontar colonialidades, com vistas a interrompê-las, abrindo, assim, possibilidades para a 

(co)existência de ontoepistemologias outras em nossos contextos educacionais, notadamente 

no estágio. O trabalho de Julma Borelli (2018, p. 11) abre as picadas para esse caminho de 

desafio decolonial no estágio, problematizando de que maneira a 

 

superioridade conferida à universidade, produtora e guardiã do conhecimento 

legitimado, traço de uma organização colonial/moderna, afeta o estágio tanto 

no que diz respeito às relações que (não) se estabelecem entre universidade e 

escola, quanto à estrutura que organiza as ações que promovem a formação 

dos/as futuros/as professores/as de inglês. 

 

Sigo nesses trieiros, como dizemos aqui em Goiás, buscando reconhecer minha própria 

condição de pessoa atravessada pela estrutura colonial de poder e, como professora em uma 

universidade ocidentalizada, busco entender como posso agir a partir dos privilégios que esse 

lugar me confere. Afinal, nos termos do semioticista argentino Walter Mignolo (2014, p. 63), 

“a análise do padrão colonial de poder é sempre uma análise de nós mesmos/as”7. Nesse sentido, 

minha opção pela decolonialidade, dentre tantas outras que eu poderia ter feito, “não é só uma 

 
6 Com base na ideia da práxis freireana (2005), compreendo praxiologia como uma forma de agir com e sobre o 

mundo ancorada na relação dialética entre os conhecimentos advindos de nossas vivências/experiências e os 

conhecimentos adquiridos durante nossa educação formal. 
7 Texto original: “el análisis del patrón colonial de poder es siempre un análisis de nosotr@s mism@s”. 
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opção de conhecimento, uma opção acadêmica, um domínio de ‘estudo’, mas uma opção de 

vida, de pensar e de fazer. Ou seja, de viver e con-viver com quem acha que a opção decolonial 

é a sua” (MIGNOLO, 2017a, p. 31, aspas no original, itálico adicionado). Assim, me proponho 

o desafio de trilhar esse caminho sabendo que ele exige, em seu percurso, a necessidade de 

repensar constantemente em favor de que e de quem, contra o que e contra quem ele está 

(FREIRE, 2013).  

A partir dessas considerações, o esforço decolonial (SILVESTRE, 2017) empreendido 

nesta escrevivência está relacionado à busca de cossignificações8 para a formação de 

professores/as de línguas e a educação linguística, sobretudo no âmbito do estágio, 

desenvolvendo um trabalho no local e com o local, para e com os/as principais envolvidos/as 

nesse processo. Desse modo, para além do fetichismo de me referir automaticamente a 

autores/as da decolonialidade, busco, “a partir de diálogos que estão aí, pensar que outros 

diálogos eu vou construir com quem está junto comigo, a partir da minha realidade”, ecoando 

Tânia Rezende, em uma conversa com Viviane Silvestre, Rosane Pessoa, Barbra Sabota, 

Valéria Rosa-da-Silva e Laryssa Sousa (2020, p. 22). É nesse sentido que as bases 

epistemológicas desta escrevivência foram construídas a partir das praxiologias protagonizadas 

por seus/suas agentes: sete professoras-licenciandas, três professores-licenciandos, um 

professor da escola e eu, como professora de estágio. Logo, o material empírico, construído por 

meio de fontes diversas – Rodas de Conversa, Reflexões Iniciais e Finais sobre o Estágio, Notas 

Vivenciais, Reflexões Finais sobre o Projeto, Relatos de Experiência e Narrativas – não é 

compreendido como simples dados a serem analisados, mas como conhecimento. Com vistas 

ao que o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos (2007, p. 85) tem chamado de 

“ecologia de saberes”, isto é, o “reconhecimento da pluralidade de conhecimentos 

heterogêneos”, busco entrecruzar os conhecimentos dos/as agentes desta pesquisa com outros 

que, de alguma maneira, dialogam com esta proposta que se insere no amplo escopo da 

Linguística Aplicada Crítica.  

Assim, atenta à necessidade da abertura do campo de pesquisa da Linguística Aplicada 

para que outras praxiologias sejam incorporadas, ou seja, “na tentativa de compreender nossos 

tempos e de abrir espaço para visões alternativas ou para ouvir outras vozes que possam 

revigorar nossa vida social ou vê-la compreendida por outras histórias” (MOITA LOPES, 2006, 

p. 23), busco dialogar com epistemologias suleadas ou decoloniais. Utilizo epistemologias 

suleadas ou decoloniais como termos guarda-chuva para abarcar alternativas epistemológicas 

 
8 Utilizo o termo “cossignificações” em vez de “ressignificações” porque acredito que esse termo expresse melhor 

o caráter coletivo das construções de (novas) significações nesta escrevivência. 
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que confrontam a visão hegemônica e racional do pensamento moderno/colonial ou do Norte 

Global. Acredito na importância de colorir as referências com epistemologias outras, trazendo 

narrativas que vêm sendo “esquecidas e apagadas em favor de uma narrativa globalizante, 

superficial, que quer contar a mesma história pra gente”, como alerta o líder indígena Ailton 

Krenak (2019b, p. 19). Essas narrativas, advindas de lugares de existência distanciados do 

pensamento hegemônico ocidental, nos ajudam a olhar, sentir e viver de outro modo as relações 

que se estabelecem durante o processo de formação docente, desafiando-nos a corazonar 

(ARÍAS, 2010) nossa práxis como docentes e pesquisadores/as. 

Apostando nessa diversidade epistemológica, busco uma compreensão histórica de 

como nossa sociedade está organizada, bem como de que maneira são estruturadas as epistemes 

que regem nossas instituições educativas ocidentalizadas para, a partir desse contexto mais 

amplo, discutir a formação docente e, notadamente, o estágio. Desse modo, uma característica 

marcante desta escrevivência é a insistência em desvelar o processo perverso de colonização a 

que fomos submetidos/as. Isso, a meu ver, nos ajuda a perceber tantas violências, por vezes, 

naturalizadas ou disfarçadas em nossa sociedade injusta e desigual, e a querer interrompê-las 

(MENEZES DE SOUZA, 2020), imaginando possibilidades outras de vida sem violências ou, 

pelo menos, mais amenas. Como nos diz metaforicamente Krenak (2020a, on-line), para 

“enfrentar os fantasmas”, precisamos, primeiramente, “abrir a porta do cemitério”. Mas por que 

falar de violências e desigualdades sociais em uma tese sobre formação docente no âmbito do 

estágio? Em consonância com Rosane Pessoa (2019, p. 174), para mim, uma das funções 

primeiras da formação docente deve ser “problematizar esse mundo em que imperam 

desigualdades em todas as esferas da vida social”. 

Com relação à organização, além do manifesto e desta breve apresentação, esta tese 

apresenta duas partes. Na parte I, discuto sobre os movimentos decoloniais que busquei 

empreender na construção desta pesquisa, quais sejam: 1) problematizar as normas de 

metodologia de pesquisa e 2) escreviver como pesquisa. Ao discutir esses movimentos, 

apresento detalhadamente os caminhos percorridos e opto por discutir essas questões 

metodológicas problematizando-as. Assim, apresento primeiramente problematizações sobre 

os construtos que têm orientado a pesquisa e sobre os modos de produção de conhecimento que 

têm sido legitimados pelo paradigma científico moderno/colonial. Em seguida, discuto o 

movimento de escreviver e apresento os elementos que compõem a paisagem em que esta 

escrevivência foi desenvolvida – os/as agentes, os locais e o material empírico – a fim de que 

o/a leitor/a possa conhecer suas especificidades. 
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Na parte II, discuto sobre os movimentos decoloniais que buscamos realizar nas 

vivências do estágio de língua inglesa, a saber: 1) desvelar silêncios epistêmicos na relação 

escola-universidade; 2) deslocar-se física e ontoepistemologicamente; e 3) corazonar. Nesse 

movimentar da formação docente, possibilitado por nossas vivências do estágio na Escola 

InspirAção, discuto sobre: relação escola-universidade; racionalidades e relacionalidades no 

estágio; presença dos/as professores/as coformadores/as durante as vivências colaborativas do 

estágio; modos de adentrar o espaço escolar; escola como espaço formativo; cossignificações 

para as etapas do estágio; temas vivenciais na práxis colaborativa; concepções de 

língua/linguagem; e linguagem e afetividade. 

Ao longo desta escrevivência, sobretudo na segunda parte, opto por apresentar as 

praxiologias que compõem sua materialidade empírica, construídas por seus/suas agentes, em 

diálogo com as outras praxiologias acadêmicas que me servem de inspiração e embasamento. 

Assim, procuro não separar fundamentação “teórica” e discussão de material empírico. 

Concordo com Viviane Silvestre (2017, p. 25) que esse tipo de organização “pode contribuir 

para o trato menos assimétrico entre as vozes da academia e dos/as agentes do estudo”. 

Por fim, esta escrevivência é uma narrativa resultante de minhas escolhas e de minhas 

interpretações, que são afetadas por minha subjetividade e, por isso, é corporificada. Assumo, 

portanto, a não neutralidade dessas minhas escolhas como narradora, compreendendo que “o 

que não é contado e quem não participa da narrativa revelam fatos, muitas vezes, até mais 

importantes do que o que está narrado” (REZENDE, 2018, p. 132). Ao mesmo tempo que 

assumo a singularidade na escolha das histórias narradas, apoio-me nas sábias palavras de Dona 

Joana, professora indígena participante da pesquisa de Célia Correa-Xakriabá (2018, p. 198), 

para dizer que essa história que vou contar não é somente minha, há muita gente envolvida, 

pois “nenhuma história é tecida sozinha, a nossa história tem um começo lá na raiz, e a raiz é 

profunda”. Portanto, para a construção dos saberes desta tese – dentre outras tantas pessoas que 

têm me ajudado a escreviver minha história –, acompanham-me seus/suas agentes. Assim como 

nessas escrevivências deixamos um pouco ou muito de nós, consciente ou inconscientemente, 

espero que o/a leitor/a acolha o texto, a partir de suas próprias vivências, se identificando, 

simpatizando ou não com essa escrita de nós (EVARISTO, 2020; NUNES, 2020). 
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Antropofagia, Tarsila do Amaral (1928) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Site oficial Tarsila do Amaral. 
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PARTE I 

MOVIMENTOS DECOLONIAIS NA CONSTRUÇÃO DESTA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Um olhar 

 

Eu tive uma namorada que via errado. O que ela via não era uma garça na 

beira do rio. O que ela via era um rio na beira de uma garça. Ela despraticava 

as normas. Dizia que seu avesso era mais visível do que um poste. Com ela as 

coisas tinham que mudar de comportamento. Aliás, a moça me contou uma 

vez que tinha encontros diários com as suas contradições. Acho que essa 

frequência nos desencontros ajudava o seu ver oblíquo. Falou por acréscimo 

que ela não contemplava as paisagens. Que eram as paisagens que a 

contemplavam. Chegou de ir no oculista. Não era um defeito físico falou o 

diagnóstico. Induziu que poderia ser uma disfunção da alma. Mas ela falou 

que a ciência não tem lógica. Porque viver não tem lógica – como diria a 

nossa Lispector. Veja isto: Rimbaud botou a Beleza nos joelhos e viu que a 

Beleza é amarga. Tem lógica? Também ela quis trocar por duas andorinhas 

os urubus que avoavam no Ocaso de seu avô. O Ocaso de seu avô tinha virado 

uma praga de urubu. Ela queria trocar porque as andorinhas eram amoráveis 

e os urubus eram carniceiros. Ela não tinha certeza se essa troca podia ser 

feita. O pai falou que verbalmente podia. Que era só despraticar as normas. 

Achei certo. 

Manoel de Barros (2010) 
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Tendo como eixo estruturante o poema em prosa do poeta pantaneiro Manoel de Barros 

(2010), nesta primeira parte da tese, apresento dois movimentos que busquei empreender na 

construção deste estudo, a saber: 1) problematizar as normas de metodologia de pesquisa e 2) 

escreviver como pesquisa. Nesses movimentos, lanço um olhar sobre as normas que têm sido 

praticadas para a construção de conhecimentos em nossas universidades ocidentalizadas, 

buscando problematizar o que tem sido chamado de metodologia de pesquisa científica. 

Escolho utilizar a palavra “olhar” para estabelecer um diálogo com o poema de Barros (2010). 

É importante ressaltar que, para mim, esse olhar não é neutro, mas corporificado, reintegrado 

ao corpo, nos termos de Silvia Rivera-Cisicanqui (2015, 2019). Inspirada por essa socióloga e 

ativista boliviana, busco “superar o oculocentrismo ocidental e transformar o olhar em parte de 

uma experiência completa e orgânica que envolve também os outros sentidos, como cheiro ou 

toque”9 (RIVERA-CUSICANQUI, 2019, on-line). 

Com o intuito de discutir essas questões, apresento, primeiramente, fundamentada em 

uma perspectiva histórica, problematizações sobre os construtos que têm orientado a pesquisa 

científica e sobre os modos de produção de conhecimento que têm sido legitimados pelo 

paradigma científico moderno/colonial. Em seguida, discuto os movimentos que têm sido 

empreendidos na pesquisa em contextos educacionais. Por fim, no movimento de escreviver 

como pesquisa, exponho os caminhos que escolhi para a construção desta tese, que compreendo 

como uma escrevivência (EVARISTO, 2020), a fim de que o/a leitor/a possa conhecer suas 

peculiaridades. Assim, apresento os elementos que compõem a paisagem em que este estudo 

se desenvolveu: os/as agentes, os locais e o material empírico. Ao longo dessas discussões, 

problematizo os movimentos decoloniais que foram possíveis no presente estudo em relação à 

forma como os conhecimentos foram construídos e aos modos como a pesquisa foi conduzida. 

Por compreender que o dissenso (MENEZES DE SOUZA, 2011) também faz parte desse 

processo, discuto também os movimentos que não foram possíveis, trazendo à tona as 

fragilidades. 

Ao traçar os caminhos percorridos para a construção desta escrevivência, destaco que é 

um caminho que se fez no caminhar. Opto por traçar esse caminho vendo, escutando, sentindo 

e lendo a mim mesma (MENEZES DE SOUZA, 2011), questionando o meu próprio fazer 

“científico”, aberta às (des)(re)aprendizagens e aos desencontros, ciente do desejo de ser 

avesso, tal como a personagem aludida no poema.  

 

 
9 Texto original: “superar el oculocentrismo occidental y convertir la mirada en parte de una experiencia completa, 

orgánica, que implique los otros sentidos también, como el olfato o el tacto”. 
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MOVIMENTO 1 

PROBLEMATIZAR AS NORMAS DE METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Tenho me inquietado com as normas de exigências metodológicas a que somos 

submetidos/as ao realizar nossas pesquisas acadêmico-científicas, como é o caso desta tese de 

doutoramento. Há uma “insistência da academia na manutenção de determinadas práticas em 

defesa do status quo”, que parece estar pautada “em uma lógica que acredita que existe o saber 

correto e a forma de acessá-lo, criando espaços de privilégio”, como discute Juliana Martinez 

(2017, p. 21, ênfase no original). Compreendo que essas normas metodológicas estão arraigadas 

a princípios colonizadores de produzir conhecimentos e, por isso, contribuem para a 

manutenção de hierarquias e colonialidades.  Nesse sentido, as normatizações metodológicas 

tornam-se uma “camisa de força que todo/a novo/a pesquisador/a tem de vestir”10, como afirma 

Sabelo Ndlovu-Gatsheni (2017, on-line), bloqueando possibilidades de buscar novos 

conhecimentos de um modo também novo e, portanto, prendendo o conhecimento na “gaiola 

da colonialidade”, nos termos de Leandro Lariwana-Karajá (2015, p. 314). 

Concordo com Rezende (2019b, p. 4, ênfase no original) que “a metodologia da pesquisa 

é o lugar da norma, da regra, do (im)possível, é o lócus de enunciação (portanto, da contenção) 

do corpo-político, é onde esse corpo se apresenta com sua epistemologia, dizendo quem é e a 

que veio”. Nesse sentido, é importante questionar: que normas definem o que é considerado 

conhecimento válido no meio acadêmico-científico? De onde vêm as normas de produção do 

conhecimento que são legitimadas em nossas universidades? Quem cria essas normas? Com 

que fundamentos e interesses? A que e a quem elas servem? Que efeitos as práticas dessas 

normas, em detrimento de outras, têm causado em diferentes pessoas? De que maneira nossas 

pesquisas nos contextos educacionais têm (des)praticado essas normas?  

Nas seções seguintes, discuto sobre essas questões, num movimento de problematizar a 

história por trás da criação dessas normas, relacionando-as aos processos de colonização. 

 

1.1 Que normas definem a produção de conhecimento válido? De onde vêm? Quem as 

criou?: breve histórico sobre as estruturas do conhecimento científico cartesiano 

 

Universalidade, objetividade e neutralidade: esses três critérios resumem as normas 

dominantes que, tradicionalmente, têm sido impostas e que devem ser praticadas para que uma 

 
10 Texto original: “straitjacket that every new researcher has to wear if they are to discover knowledge”. 
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pesquisa tenha validade científica. Se não praticamos essas normas, “corremos o risco de ser 

tarjados/as como não científicos e até mesmo como não éticos/as” (URZÊDA-FREITAS; 

PESSOA, 2014). Para compreender de onde vêm essas normas, a serviço de quem elas estão e 

por que elas têm sido praticadas em nossas universidades ocidentalizadas, precisamos nos 

debruçar sobre os processos históricos que fabricaram essas estruturas do conhecimento 

“científico”, colocando-as sob escrutínio. 

Nesse sentido, o sociólogo porto-riquenho Ramón Grosfoguel (2013) argumenta que, 

nas universidades ocidentalizadas, o cânone de conhecimento está fundamentado, 

predominantemente, em pensadores homens de cinco países: França, Itália, Inglaterra, 

Alemanha e Estados Unidos. O francês René Descartes é reconhecido como suposto11 fundador 

da filosofia ocidental moderna, uma vez que, nos anos de 1600, inaugura um novo momento na 

história do pensamento ocidental: o cartesianismo. O célebre “Penso, logo existo!” introduz um 

Eu, que é Homem, e torna-se, então, a base fundacional das ciências modernas ocidentais, 

desafiando a tradição cristã do Império Romano, que tinha Deus como a base do conhecimento. 

Assim, os atributos do Deus Cristão são transferidos para esse novo Eu, que 

 
pode produzir um conhecimento que é verdadeiro para além do tempo e do 

espaço, universal no sentido de que não está condicionado a qualquer 

particularidade e ‘objetivo’, sendo entendido como igual à ‘neutralidade’ e 

equivalente a uma visão do olho de Deus.12 (GROSFOGUEL, 2013, p. 75, 

aspas no original, itálico adicionado).  

 

Para justificar a existência desse novo Eu equiparado a Deus, Descartes cria um 

dualismo radical entre mente/razão e corpo e mente/razão e natureza (GROSFOGUEL, 2006, 

2013; QUIJANO, 2005). Assim, o filósofo francês confere à mente/razão – separada 

radicalmente do corpo – um status de superioridade em relação ao corpo. Similarmente ao Deus 

cristão, a mente/razão flutua no céu, sem se deixar influenciar pelo que é terrestre (corpo), e é 

justamente por não se deixar contaminar que ela pode produzir um conhecimento universal, 

objetivo e neutro, com valor de verdade equivalente à visão onipresente do olho de Deus 

(GROSFOGUEL, 2013). Nessa lógica, esse novo Eu é um ser humano, por excelência, “dotado 

 
11 Utilizo suposto, pois há controvérsias sobre a relação de René Descartes com a inauguração desse novo 

paradigma filosófico. Segundo Castro-Gómez (2007), por exemplo, essa atribuição é injusta, pois a atitude racional 

frente à natureza já estava presente desde os séculos XII e XIII na Europa, mas somente em nível local. Com a 

conquista da América no século XVI, essa racionalidade se expandiu. Assim, no século XVII, Descartes apenas 

apresenta suas reflexões sobre um terreno já constituído; portanto, ele “não ‘inaugura’ nada, mas só formula 

filosoficamente” (CASTRO-GÓMEZ, 2007, p. 82, ênfase no original). 
12 Texto original: “can produce a knowledge that is truth beyond time and space, universal in the sense that it is 

unconditioned by any particularity – ‘objective’ being understood as equal to ‘neutrality’and equivalent to a God-

Eye view”. 
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de ‘razão’, e esse dom se concebe como localizado exclusivamente na alma” (QUIJANO, 2005, 

p. 118, ênfase no original), estando o corpo relegado a objeto desse conhecimento, uma vez que 

é incapaz de raciocinar.  Nos termos de Sousa Santos (2019, p. 137), “[a]s epistemologias do 

Norte têm grande dificuldade em aceitar o corpo em toda a sua densidade emocional e afetiva 

sem o transformarem em mais um objeto de estudo”. Assim, ao separar radicalmente o corpo 

da alma, da mente e da razão, a filosofia ocidental moderna relega tudo que é de dimensão 

corpórea – como emoções, afetos, sentimentos, subjetividades, lutas, experiência vivida – ao 

esquecimento, destituindo do corpo o valor epistemológico. Portanto, sob essa lógica, para ter 

validade, o conhecimento não poderia estar contaminado por essa dimensão corpórea.  

A essa pretensão de universalidade, objetividade e neutralidade do conhecimento, 

inventada pela filosofia eurocêntrica, o filósofo colombiano Santiago Castro-Gómez (2007, p. 

83) chamou hybris del punto cero13: “um ponto de vista sobre todos os demais pontos de vista, 

mas sem que desse ponto de vista possa ter-se um ponto de vista”.  Em outras palavras, nesse 

modelo epistêmico, o/a cientista é compreendido como alguém que observa o mundo do lado 

de fora, de uma plataforma inobservada, de onde vê sem ser visto/a e sem se deixar influenciar, 

ou seja, de um ponto zero, com a finalidade de extrair a verdade acima de tudo e de todos/as. 

O distanciamento entre o/a pesquisador/a e o objeto pesquisado torna-se, portanto, critério de 

validação científica. Nas palavras de Castro-Gómez (2007, p. 82, ênfase no original), 

 
Descartes afirma que a certeza do conhecimento só é possível na medida em 

que se produz uma distância entre o sujeito conhecedor e o objeto conhecido 

do sujeito frente ao objeto. Quanto maior a distância do sujeito frente ao 

objeto, maior será a objetividade. Descartes pensava que os sentidos 

constituíssem um obstáculo epistemológico para a certeza do conhecimento e 

que, portanto, essa certeza somente poderia ser obtida na medida em que a 

ciência pudesse fundamentar-se em um âmbito incontaminado pelo empírico 

e situado fora de toda dúvida. Os odores, os sabores, as cores, enfim, tudo 

aquilo que tenha que ver com a experiência corporal, constitui, para Descartes, 

um ‘obstáculo epistemológico’, e deve ser, por isso, expulso do paraíso e da 

ciência e condenado a viver no inferno da doxa.  

 

Escolho trazer a noção de hybris del punto cero para as reflexões iniciais deste primeiro 

movimento da tese para marcar meu posicionamento como pesquisadora, que busca desafiar 

 
13 Hybris del punto cero é uma construção metafórica utilizada por Castro-Gómez (2007, p. 83) para explicar o 

modelo científico europeu. Hybris é um conceito grego que está relacionado àquilo que passa da medida 

(descomedimento), geralmente envolvendo a presunção e a arrogância do Homem em querer ser como os deuses. 

Assim, para Castro-Gómez, a ciência moderna pretende observar o mundo de um ponto de observação situado fora 

do mundo, como se pudesse ter a visão de Deus. No entanto, diferentemente de Deus, o Homem cientista não 

consegue ter uma visão orgânica do todo, mas uma visão analítica e fragmentada. Por querer ser como Deus, mas 

não ter capacidade para sê-lo, a ciência moderna incorre no “pecado da hybris”.  
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esse modelo epistemológico. Nesse sentido, assumo a localidade, a singularidade, a 

parcialidade e a não neutralidade das narrativas localizadas que compõem esta escrevivência. 

Contrariando a lógica cartesiana, me identifico com o que diz Conceição Evaristo (2020) em 

relação a seu processo de escrita e assumo que minha subjetividade e minha experiência 

corporal influenciam minhas escolhas nesta tese. Também para mim, consoante Sousa Santos 

(2019, p. 137), o corpo é “uma narrativa somática que precede e sustenta as narrativas das quais 

o corpo fala ou sobre as quais escreve”. 

Além disso, considerando o escopo deste estudo sobre formação de professores/as no 

âmbito do estágio, na esteira de Borelli (2018), busco expandir a metáfora do ponto zero, por 

acreditar que ela nos ajuda, por um lado, a problematizar nossos próprios critérios de construção 

e validação do conhecimento edificados com base, unicamente, nos conhecimentos da 

universidade, sem considerar os conhecimentos construídos nos contextos das escolas públicas 

de educação básica. Ao presumirmos, como pesquisadores/as e professores/as formadores/as 

da universidade, que podemos construir conhecimentos do alto de nossas torres de marfim, 

nosso ponto zero, sem nos deixar influenciar pela vida, nada insípida, que pulsa no chão da 

escola, não estaríamos relegando os conhecimentos construídos no contexto escolar ao “inferno 

da doxa” (CASTRO-GÓMEZ, 2007, p. 82)?  

Por outro lado, a metáfora do ponto zero desmascara a falácia que há por trás dos 

critérios de universalidade, objetividade e neutralidade da pesquisa científica moderna, uma vez 

que desvela que o conhecimento construído a partir do suposto ponto zero não é etéreo, mas 

situado, localizado e corporificado em um ponto específico e particular, mas que se sobrepõe a 

todos os demais pontos de vista. Consoante Borelli (2018, 47), essa desnaturalização “permite 

não apenas desafiar a suposta universalidade do conhecimento hegemônico, como também 

reconhecer seu local de produção e questionar os interesses a que serve”. Seguindo essa lógica, 

nossas pesquisas não podem ser outra coisa senão localizadas, situadas e corporificadas. Isso 

nos leva à necessidade de despraticar as normas, desligando-nos de conhecimentos que nada 

dizem sobre nossas histórias locais, e a querer “pensar o nosso, qualquer que seja a história 

local em que ‘o nosso’ tenha sentido”14 (MIGNOLO, 2014, p. 67, ênfase no original).  

No caso desta pesquisa, engendrada na relação escola-universidade, pensar localmente 

implica reconhecer os vários pontos (1, 2, 3...), que não são um ponto zero, em que os 

conhecimentos são produzidos e nos quais a formação docente acontece. Dentre esses pontos, 

 
14 Texto original: “pensar lo nuestro, cualquiera sea la historia local en que ‘lo nuestro’ tiene sentido”. A ideia de 

“pensar o nosso”, tal qual colocada por Mignolo, é inspirada nas reflexões de Rodolfo Kusch sobre “o medo de 

pensar o nosso” (MIGNOLO, 2014, p. 67). 
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está a escola pública de educação básica, que precisa ser reconhecida não mais como um 

“obstáculo epistemológico” (CASTRO-GÓMEZ, 2007, p. 82), mas como uma expansão 

epistemológica, ou seja, como um espaço legítimo de construção de conhecimento, aliado ao 

espaço universitário. Foi com esse intuito que nos aproximamos – dez professores/as-

licenciandos/as e eu – da realidade cotidiana de uma escola pública estadual de educação básica, 

a Escola InspirAção. De fevereiro a dezembro de 2017, buscamos vivenciar essa escola, 

aproximando-nos da vida que pulsa em seu cotidiano, mas, ao mesmo tempo, distanciando-nos 

do cotidiano institucionalizado e burocratizado (PATTO, 2015) tanto da escola quanto do 

estágio em si, num exercício de estranhamento e de desnaturalização ao que nos parecia familiar 

e natural em nossas próprias práxis. 

Para melhor compreensão dos movimentos que escolhi empreender para a construção 

desta tese, é importante trazer à tona o argumento de Enrique Dussel (2005), citado por 

Grosfoguel (2013, p. 77, ênfase adicionada), de que o “penso, logo existo” cartesiano é 

precedido em 150 anos pelo “conquisto, logo existo”15. Em outras palavras, o processo de 

expansão territorial da Europa, por meio da colonização da América a partir de 1492, dá 

condições para que o homem branco europeu funde uma nova estrutura de conhecimento que 

se pretende única e universal, equiparada à visão de Deus. Desse modo, a conquista é a condição 

de alguém que se acha o centro do mundo porque já conquistou o mundo. Trata-se, portanto, 

de uma visão colonial da produção de conhecimento, assunto que discuto a seguir. 

 

1.2 A que/quem servem essas normas?: uma breve discussão sobre colonialismo, 

colonialidade e decolonialidade 

 

Para ampliar a discussão sobre as normas que têm sido praticadas nos processos de 

legitimação do que conta como conhecimento válido e nos modos de produção desse 

conhecimento, recorro aos processos de colonização a que nós, povos de Abya Yala, fomos 

submetidos/as há mais de quinhentos anos. Como já mencionei, uma característica marcante 

desta tese é a insistência em mapear, historicamente, as articulações do poder mundial que 

estruturam nossa sociedade. Acredito que precisamos, primeiramente, reconhecer essas 

operações, desnaturalizando-as, para, então, buscar enfrentá-las. Em outras palavras, penso que 

trazer à tona a experiência vivida por povos sulbalternizados, marcados pela ferida colonial, é 

uma forma de “abrir a cortina do esquecimento para que os olhos viciados pela imposição de 

 
15 Texto original: “I conquer, therefore I am”.  
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padrões de comportamento possam vislumbrar outras histórias trazidas à cena”, como nos 

lembra Maria Nazareth Fonseca (2020, p. 71). Assim, passo a discutir os conceitos de 

colonialismo e colonialidade, que são basilares para esse entendimento.  

Inicio essa discussão com a assertiva de Krenak (2020a, on-line) de que “a colonização 

é, é aqui e agora. Pensar que nós estamos discutindo as práticas coloniais como uma coisa 

pretérita, que já foi e nós só estamos limpando, é uma brincadeira”. A essa permanência das 

práticas coloniais na atualidade, denomino, com base em Aníbal Quijano (2005), colonialidade. 

Segundo esse sociólogo peruano, colonialidade é a manutenção das formas coloniais de 

dominação sob as quais continuamos a viver, a despeito da erradicação das administrações 

coloniais (QUIJANO, 2005). Em outras palavras, é uma marca que povos historicamente 

colonizados carregam mesmo após o processo de emancipação territorial de seus colonizadores. 

Colonização, por sua vez, se refere ao processo histórico de expansão territorial europeia 

ocorrido há mais de quinhentos anos, que diz respeito à dominação, à exploração e ao controle 

dos povos colonizados. Nesse sentido, Grosfoguel (2010, p. 467, ênfase no original) salienta 

que é fato que não estamos mais sob a condição política de colônia, uma vez que as 

“‘administrações coloniais’ [foram] quase todas erradicadas”; no entanto, alerta que ainda 

continuamos a viver sob “formas coloniais de dominação”, que são “produzidas pelas culturas 

coloniais e pelas estruturas do sistema-mundo capitalista moderno/colonial”. Assim, “saímos 

de um período de ‘colonialismo global’ para entrar num período de ‘colonialidade global’” 

(GROSFOGUEL, 2010, p. 467, ênfase no original).  

Para o desenvolvimento de todo o processo estabelecido no contexto exploratório 

denominado colonialismo, foi fundamental a ideia de raça (QUIJANO, 2005). Quijano (2005, 

p. 107) defende que “a globalização em curso é, em primeiro lugar, a culminação de um 

processo que começou com a constituição da América e do capitalismo colonial/moderno e 

eurocentrado como um novo padrão de poder mundial”. Esse novo padrão de poder mundial, 

denominado pelo autor de colonialidade do poder, foi fundamentado na ideia de raça, 

“assumida pelos conquistadores como o principal elemento constitutivo, fundacional, das 

relações de dominação que a conquista exigia” (QUIJANO, 2005, p. 107).  Assim, a 

colonialidade do poder se fundamenta na ideia de raça para, a partir daí, hierarquizar os povos 

conquistados (“índios” e negros) como raças inferiores e primitivas, tendo como ponto de 

referência o conquistador branco europeu, visto como superior e civilizado. Como afirma o 

autor indígena Daniel Munduruku (2017a, p. 16-17, ênfase no original),  
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os “índios” foram, na verdade, uma invenção dos colonizadores a fim de 

reduzi-los e escravizá-los. Nessa palavra colocaram aproximados mil povos 

com culturas bastante diferentes entre si; encerraram mil e cem línguas 

distintas e, nelas, visões de mundo que formavam um mosaico internacional 

interessante e único. Ao reduzi-los, dominaram; ao dominá-los, 

enfraqueceram valentes civilizações. 

 

Nesse processo perverso de hierarquização, “o trabalho pago era privilégio dos 

brancos” (QUIJANO, 2005, p. 110, ênfase no original), restando aos colonizados a condição 

de escravizados ou de servos, “não sendo dignos do pagamento de salário”, e estando, desse 

modo, “naturalmente obrigados a trabalhar em benefício de seus amos”.  Nos termos da 

psicanalista e intelectual negra Neusa Souza (1983, p. 27), “a sociedade escravista, ao 

transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou o seu lugar, a maneira 

de tratar e ser tratado, os padrões de interação com o branco e instituiu o paralelismo entre cor 

negra e posição social inferior”. Foi a partir dessas bases e desse novo padrão de poder que a 

população da América e, posteriormente, do mundo, foi classificada. O filósofo, advogado e 

professor brasileiro Silvio Almeida (2019, p. 20) amplia essa discussão ao afirmar que “a 

sociedade contemporânea não pode ser compreendida sem os conceitos de raça e racismo16”. O 

autor acrescenta ainda que “o racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a 

reprodução das formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea” 

(ALMEIDA, 2019, p. 21). Concordo com o autor e destaco que condições de subalternidade e 

privilégio, forjadas nas ideias de raça e racismo, se manifestam em formas de desigualdade e 

violência, também, no âmbito do conhecimento. 

 Nessa esteira, Quijano (2005) acrescenta que, como parte desse novo padrão mundial 

de poder, a Europa concentrou sob sua hegemonia um padrão cognitivo. Assim, por meio de 

uma matriz colonial de poder, a Europa e o branco europeu se constituíram no centro do mundo 

capitalista, impondo uma perspectiva de conhecimento e um modo de produzir conhecimento 

colonial/moderno, capitalista e eurocentrado. Essa perspectiva é denominada pelo autor de 

eurocentrismo e, segundo ele, não abarca todos os modos de conhecer de todos os europeus de 

todas as épocas, mas se refere a “uma específica racionalidade ou perspectiva de conhecimento 

que se torna mundialmente hegemônica colonizando e se sobrepondo a todas as demais, prévias 

ou diferentes, e a seus respectivos saberes concretos, tanto na Europa como no resto do mundo” 

(QUIJANO, 2005, p. 115).  O intelectual peruano recorre à metáfora de “um espelho que 

 
16 Nesta tese, o sentido de racismo é compreendido, conforme Almeida (2019, p. 32), como “uma forma sistemática 

de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou 

inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual 

pertencem”. 
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distorce o que reflete” (QUIJANO, 2005, p. 118) para ilustrar o modo como a perspectiva 

eurocêntrica de conhecimento opera sobre nossa experiência histórica, como latino-

americanos/as. Não há como negar que nossas subjetividades têm sido construídas a partir de 

traços históricos europeus, mas ao mesmo tempo, nós, povos de Abya Yala, somos 

profundamente distintos/as. Assim, nas palavras desse autor, 

 
quando olhamos nosso espelho eurocêntrico, a imagem que vemos [é] 

necessariamente parcial e distorcida. Aqui a tragédia é que todos fomos 

conduzidos, sabendo ou não, querendo ou não, a ver e aceitar aquela imagem 

como nossa e como pertencente unicamente a nós. Dessa maneira, seguimos 

sendo o que não somos. E como resultado não podemos nunca identificar 

nossos verdadeiros problemas, muito menos resolvê-los, a não ser de uma 

maneira parcial e distorcida. (QUIJANO, 2005, p. 118, ênfase adicionada). 

  

Diante disso, podemos compreender que o conhecimento é parte integrante da 

constituição do sistema-mundo moderno capitalista, que é, também, colonial. Sendo assim, por 

mais que se nos apresente um tipo de conhecimento tido como o verdadeiro, universal e neutro 

– como se fosse o único e estivesse pairando no ar, destituído de marcas contextuais e corporais 

–, um olhar oblíquo (BARROS, 2010) e desconfiado para nossos processos de colonização nos 

ajuda a perceber que, na verdade, “a ‘história’ do conhecimento está marcada geo-

historicamente, geopoliticamente, geoculturalmente e territorialmente; tem valor, cor e lugar 

‘de origem’”17 (WALSH, 2009, p. 186, aspas no original, itálico adicionado). Esse olhar nos 

ajuda a desvelar a falácia de que o conhecimento é descorporificado e justifica o fato de os 

conhecimentos produzidos por corpos marcados pela diferença colonial, como os povos 

indígenas e africanos, por exemplo, não terem sido, historicamente, reconhecidos como 

legítimos. Contrariamente a essa ideia, penso que é justamente por estar marcado pelo corpo e 

pelo lugar de origem que o conhecimento adquire valor, já que ele não existe num vácuo. Essa 

classificação racializada do conhecimento revela, portanto, os efeitos perversos que as práticas 

dessas normas coloniais de produção e validação do conhecimento têm causado. Como afirma 

Sueli Carneiro (2005, p. 99), aos povos colonizados, considerados incapazes de produzir cultura 

e civilização, foi negada a própria condição de seres humanos. Houve, portanto, o que a autora 

(CARNEIRO, 2005, p. 99) denomina “razão racializada, que hegemoniza e naturaliza a 

superioridade européia”.  

Esse conhecimento universal “radicalmente excludente” (LANDER, 2005, p. 10), 

instituído a partir de uma experiência particular, tornou-se, então, a norma, o padrão único de 

 
17 Texto original: “la “historia” del conocimiento está marcada geohistórica, geopolítica, geocultural y 

territorialmente; tiene valor, color y lugar “de origen”. 



40 

 
 

referência que se sobrepõe a todos os outros modos de conhecimento e a partir do qual se pode 

“analisar e detectar as carências, os atrasos, os freios e [os] impactos perversos que se dão como 

produto do primitivo ou o tradicional em todas as outras sociedades” (LANDER, 2005, p. 13, 

ênfase no original). Essa norma hegemônica sobre o que conta como conhecimento válido – o 

científico – e quem pode produzi-lo perdura até os dias atuais, estão alive and kicking em nossas 

instituições educativas (universidades e escolas) ocidentalizadas. É o que Edgardo Lander 

(2005)18 tem chamado de colonialidade do saber. Para os antropólogos colombianos Eduardo 

Restrepo e Axel Rojas19 (2010, p. 136, aspas no original, itálico adicionado), a noção de 

colonialidade do saber  

 
pretende ressaltar a dimensão epistêmica da colonialidade do poder; refere-

se ao efeito de subalternização, folclorização ou invisibilização de uma 

multiplicidade de conhecimentos que não respondem às modalidades de 

produção de ‘conhecimento ocidental’ associadas à ciência convencional e ao 

discurso especialista. 

 

Trazendo essas reflexões para o escopo de nossas pesquisas empreendidas nos contextos 

educacionais, sobretudo no campo de formação docente e educação linguística, cabe refletir: 

que conhecimentos têm sido legitimados? E quais têm sido invisibilizados? Onde são 

produzidos? Quem os produz e para quem? Com quais intencionalidades? Concordo com Grada 

Kilomba (2019, p. 50) que refletir sobre essas questões nos permite compreender de que 

maneira concepções do que conta como conhecimento válido e como ciência estão 

intrinsecamente ligadas “ao poder e à autoridade racial”. Reconhecer a operação dessa 

colonialidade do saber é, então, “perceber a negação de outras formas de produção de 

conhecimento que não são brancas, europeias e ‘científicas’ no sentido cartesiano e 

newtoniano”20 (WALSH, 2007, p. 29, ênfase no original).  

Pensando em nossos contextos educacionais de formação docente e educação 

linguística, a noção de colonialidade do saber me leva a reconhecer o quanto nossas 

universidades – fiscalizadoras e fiéis guardiãs do conhecimento científico (CASTRO-GÓMEZ, 

 
18 Segundo Restrepo e Rojas (2010), o conceito de colonialidade do saber se encontra pela primeira vez no título 

do livro organizado por Edgardo Lander: A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas 

latino-americanas (1ª edição em 2000). No entanto, nos artigos que compõem o livro, não há uma elaboração 

específica deste conceito.  
19 Texto original: “pretende resaltar la dimensión epistémica de la colonialidad del poder; se refiere al efecto de 

subalternización, folclorización o invisibilización de una multiplicidad de conocimientos que no responden a las 

modalidades de producción de ‘conocimiento occidental’ asociadas a la ciencia convencional y al discurso 

experto”. 
20 Texto original: “dar cuenta de la negación de otras formas de producción del conocimiento, y quiénes lo 

producen”. 
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2007) –, bem como nossa atuação nesses espaços – como legítimos/as transmissores/as do 

conhecimento válido – ainda estão arraigadas a princípios colonialistas que negam esses outros 

tipos de conhecimentos. Nesse sentido, trago para esta discussão a denúncia feita por Grada 

Kilomba (2019, p. 51) de que “a academia não é um espaço neutro nem tampouco simplesmente 

um espaço de conhecimento e sabedoria, de ciência e erudição, é também um espaço de v-i-o-

l-ê-n-c-i-a”. Como afirma Lynn Mario Menezes de Souza (2019b), a universidade é cúmplice 

da colonialidade e, a meu ver, nós, pesquisadores/as e professores/as, de certo modo, também 

somos cúmplices dessas práticas colonizadoras, uma vez que nossa geração foi fundada na 

falácia da modernidade, ou seja, somos parte de um sistema colonial de poder e não há um lado 

de fora dele (MENEZES DE SOUZA; MARTINEZ; DINIZ DE FIGUEIREDO, 2019; 

MIGNOLO, 2009, 2014). O que podemos evitar é, no entanto, a perpetuação dessas 

colonialidades, confrontando o status quo, mesmo estando dentro das universidades.  Aliás, 

estar dentro da universidade, paradoxalmente, pode fortalecer a luta, já que a academia é um 

espaço de poder e de saber legitimados. 

Diante disso, acredito na importância de reconhecermos como as colonialidades operam 

em nossas práticas de pesquisa e de atuação docente e de como nos sentimos afetados/as por 

elas para, então, decidirmos se queremos enfrentá-las ou continuar reproduzindo-as. Uma forma 

de confrontar essas colonialidades, no contexto desta escrevivência, é desvelar o privilégio 

epistêmico concebido à universidade em nossos cursos de formação docente e nos engajarmos 

na construção de conhecimentos com os contextos escolares, onde nossos/as professores/as-

licenciandos/as irão, provavelmente, atuar, numa luta coletiva para diminuição das 

desigualdades. Desse modo, para além de ser o ponto de chegada, a escola precisa ser 

compreendida, também, como o ponto de partida em nossos cursos de formação docente, 

fazendo girar a episteme colonial (CASTRO-GÓMEZ; GROSFOGUEL, 2007; REZENDE; 

GOMES, 2020). Em outras palavras, nossas epistemologias precisam emergir da complexidade 

dos cotidianos escolares e, num movimento circular, voltar a esses cotidianos de forma que, 

nessas giras e rodas, sejamos todos/as transformados/as por nossas praxiologias de confronto 

ao status quo. Quem sabe, nesses “movimentos em giras e rodas”, não consigamos deixar tonta 

a academia (REZENDE, 2021, on-line) e, assim, nos tornarmos menos cúmplices da 

colonialidade. Portanto, em consonância com Silvestre (2017), Borelli (2018), Mastrella-de-

Andrade (2018, 2019, 2020) e Pessoa (2018), advogo em favor da valorização dos 

conhecimentos situados, coconstruídos no espaço escolar, que deve ser reconhecido como um 

espaço de formação docente por excelência. Isso significa, ainda, reconhecer os/as agentes 

desse espaço como construtores/as legítimos/as de conhecimentos. 
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Pensar nas pessoas que são autorizadas ou desautorizadas a produzir conhecimentos nos 

remete a outro tipo de colonialidade: a colonialidade do ser, conceito desenvolvido pelo 

filósofo porto-riquenho Nelson Maldonado-Torres (2007), que consiste em reconhecer “os 

efeitos da colonialidade na experiência vivida, e não somente na mente dos sujeitos 

subalternos”21. A negação dos saberes que se afastam dos padrões europeus, como os 

conhecimentos dos povos afros ou indígenas, por exemplo, estendeu-se à negação da própria 

existência e do status de ser humano. Para contextualizar uma das formas de expressão da 

colonialidade do ser, Maldonado-Torres (2007, 2016) recorre ao autor martinicano Franz 

Fanon (2008), segundo o qual a experiência vivida de ser negro é relegada à condição de 

desumanização pelos processos de colonização europeia. Em Pele negra, máscaras brancas, 

obra escrita com pujança, já que “[n]inguém a solicitou” (FANON, 2008, p. 25), o autor parece 

testemunhar essa condição de não-existência sofrida pelo povo negro ao denunciar, em duras 

palavras: 

 
[q]ue quer o homem? Que quer o homem negro? Mesmo expondo-me ao 

ressentimento de meus irmãos de cor, direi que o negro não é homem. Há uma 

zona de não-ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, uma rampa 

essencialmente despojada, onde um autêntico ressurgimento pode acontecer. 

A maioria dos negros não desfruta do benefício de realizar esta descida aos 

verdadeiros Infernos. (FANON, 2008, p. 26, ênfase adicionada). 

 

Fanon (2008) é enfático ao denunciar que a forma violenta com que os processos de 

colonização se impuseram sobre a subjetividade do povo negro fez com que a humanidade 

dessas pessoas fosse destituída, relegando-as ao que ele chama de zona de não-ser. A 

colonialidade do ser, portanto, nos ajuda a compreender por que, ainda hoje, em pleno século 

XXI, nos deparamos com o noticiário de que “[t]rês a cada quatro pessoas assassinadas no 

Brasil são negras” (CORREIO BRAZILIENSE, 2020, on-line)22. Ágathas, Joões Pedros, 

Marielles, Miguéis e tantas outras jovens pessoas negras23 que tiveram suas vidas ceifadas, 

vítimas de uma necropolítica (MBEMBE, 2018, p. 5) em que “[s]er soberano é exercer controle 

sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação de poder”. É nesse 

sentido que a colonialidade do ser faz referência “à dimensão ontológica do poder, isto é, à 

 
21 Texto original: “los efectos de la colonialidad en la experiencia vivida, y no sólo en la mente de sujetos 

subalternos”. 
22 Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/11/4890338-tres-a-cada-quatro-pessoas-

assassinadas-no-brasil-sao-negras.html. Acesso em 30 mar. 2021. 
23 As histórias dessas e de outras tantas pessoas negras assassinadas no Brasil estão disponíveis em: 

https://www.prerro.com.br/vidas-negras-importam-historias-da-pessoas-negras-assassinadas-no-brasil/. Acesso 

em: 30 abr. 2021. 

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/11/4890338-tres-a-cada-quatro-pessoas-assassinadas-no-brasil-sao-negras.html
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/11/4890338-tres-a-cada-quatro-pessoas-assassinadas-no-brasil-sao-negras.html
https://www.prerro.com.br/vidas-negras-importam-historias-da-pessoas-negras-assassinadas-no-brasil/
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experiência vivida do sistema-mundo moderno/colonial, no qual se inferioriza desumanizando 

total ou parcialmente determinadas populações, aparecendo outras como a própria expressão da 

humanidade (RESTREPO; ROJAS, 2010, p. 156, ênfase adicionada)”24. Parece haver um 

paradoxo envolvendo a ideia do que é ser humanizado e desumanizado, visto que é justamente 

o status de humanização, conferido às pessoas que se encontram na zona de ser, que legitima 

práticas de opressão, exploração e violência contra aquelas a quem a humanidade foi negada, 

condenadas à zona de não-ser.  

Em nossos contextos educacionais brasileiros, resquícios de colonialidades (do poder, 

do saber e do ser) se manifestam, por exemplo, na desvalorização do/a profissional docente, 

sobretudo daqueles/as que atuam fora da universidade, nas escolas públicas de educação básica 

(BORELLI, 2018). A existência do/a professor/a, de certa maneira, é negada quando políticas 

públicas de caráter neoliberal (MBEMBE, 2014) elegem os cursos de licenciatura, que formam 

professores/as, como menos importantes, e que, por isso, precisam ser reduzidos, realizados a 

distância ou, até mesmo, extintos – como mencionei em tom de manifesto no início desta tese. 

A desvalorização dos cursos de licenciatura é, a meu ver, a inferiorização do próprio status do 

ser professor/a. As palavras de indignação do professor-licenciando e agente desta pesquisa 

Weller – em suas Reflexões Finais (RF) sobre o estágio – acerca do ser professor/a nos ajudam 

a compreender essas colonialidades: 

 
[e]ducar é um ato sublime e pressupõe a mediação de conhecimento de modo 

a formar cidadãos, entretanto, sem uma devida valorização e reconhecimento 

por parte do governo e da sociedade, essa profissão deixa de fazer sentido, 

levando os alunos a quem são objetivadas uma formação cidadã e o ensino de 

valores a se questionarem quanto a essa profissão. Ora, como é possível uma 

pessoa que exerce uma profissão tão desvalorizada, em outras palavras, 

alguém sem valor e reconhecimento, ser tão ousada em ensinar valores? 

Chega a ser um paradoxo pensar que um professor está ensinando algo que 

nem mesmo ele é. (WELLER, 2017, RF, ênfase adicionada). 

 

As questões (d)enunciadas por Weller (2017) parecem considerar as colonialidades que 

atravessam as dimensões ontológica e epistemológica da profissão docente, ou seja, o ser 

professor/a não é valorizado (pelo governo e pela sociedade), por isso seu conhecimento 

também não tem valor.  Essas questões se tornam ainda mais intensas quando são somados a 

elas aspectos de raça, gênero e sexualidade (REZENDE, 2019a).  Nessa direção, vários estudos 

 
24 Texto original: “a la dimensión ontológica de la colonialidad del poder, esto es, la experiencia vivida del sistema 

mundo moderno/colonial en el que se inferioriza deshumanizando total o parcialmente a determinadas poblaciones, 

apareciendo otras como la expresión misma de la humanidade”. 
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(KILOMBA, 2019; PIEDADE, 2019; REZENDE; GOMES, 2020) têm mostrado os desafios 

da mulher negra, por exemplo, em ser reconhecida academicamente.  

Indo na contramão da colonialidade, a decolonialidade pretende quebrar, transgredir e 

intervir na matriz colonial ainda vigente, criando outras condições de poder, saber, ser e viver 

a partir da diferença colonial. É premissa básica da perspectiva decolonial “mover e transformar 

o coração dessa matriz que tem sido o capitalismo, fazendo com que a vida assuma o centro, 

rumo à decolonialidade”25 (WALSH, 2008, p. 150). O movimento chamado de decolonialidade 

teve início por meio de um círculo de pesquisa de caráter heterogêneo e transdisciplinar, 

conhecido como Grupo Modernidade/Colonialidade/Decolonialidade, constituído por 

intelectuais latino-americanos na década de 1990. O postulado principal do grupo é o de que a 

colonialidade é a pauta oculta da modernidade, bem como seu lado mais obscuro (MIGNOLO, 

2017b). Isto é, os próprios processos de colonização protagonizados pela Europa, por meio das 

invasões territoriais, tornaram possível a emergência do paradigma da modernidade, de modo 

que “não pode haver modernidade sem colonialidade; [uma vez] que a colonialidade é 

constitutiva da modernidade, e não derivada” (MIGNOLO, 2005, p. 36). A colonialidade, 

portanto, se esconde atrás das promessas de salvação, progresso e desenvolvimento que a 

modernidade contempla, sendo a decolonialidade “a resposta necessária tanto às falácias e 

ficções [...] da modernidade quanto à violência da colonialidade” (MIGNOLO, 2017b, p. 12). 

A decolonialidade busca, portanto, sobrepujar a colonialidade. 

Ainda que as teorizações sobre a decolonialidade, a partir dos estudos do grupo latino-

americano que acabei de mencionar, sejam relativamente recentes (REZENDE; GOMES, 

2020), é importante destacar que “a força e a energia do pensamento decolonial estiveram 

sempre ‘aí’, na exterioridade, no negado pelo pensamento imperial/colonial”26 (MIGNOLO, 

2007, p. 44). Dito de outro modo, “as genealogias de pensamento e ação decolonial (através 

dos espectros de gênero e raça) sempre marcharam paralelamente ao avanço predatório global 

da modernidade/colonialidade”27 (WALSH; MIGNOLO, 2018, p. 8). Tânia Rezende e Letícia 

Gomes (2020, p. 234) ampliam essa discussão e enfatizam que a “ontoepistemologia 

decolonial” data de tempos mais remotos. Assim dizem as autoras: 

 

 
25Texto original: “desplazar y transformar el corazón de esta matriz que ha sido el capitalismo, haciendo que la 

vida asuma el centro encaminando hacia la decolonialidad”. 
26Texto original: “La fuerza y la energía del pensamento decolonial estuvo siempre “ahí”, en la exterioridad, en lo 

negado por el pensamento imperial/colonial”. 
27 Texto original: “The genealogies of decolonial thinking and doing (across the spectrums of gender and race) 

have always marched parallel to the global predatory advance of modernity/coloniality”. 
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a ontoepistemologia decolonial, maneiras indissociáveis de existir-pensar-

agir-sentir-dizer que fazem ‘girar a episteme eurocentrada’ (MIGNOLO, 

2005; 2007; 2017) existem e vêm insurgindo nos territórios colonizados nos e 

pelos corpos situados na diferença colonial, marcados pela ferida colonial 

(ANZALDÚA, 2012), desde a colonização da América, do século XV ao XIX. 

(REZENDE; GOMES, 2020, p. 234, ênfase no original).  

 

Como “ontoepistemologias decoloniais” no século XIX, as autoras citam, por exemplo, 

Sojourner Truth e Maria Firmina dos Reis, intelectuais negras que romperam com os 

paradigmas impostos pelo sistema de gênero patriarcal escravagista. Da forma como 

compreendo, a ontoepistemologia decolonial traz de volta o corpo para o campo “científico”, 

ou seja, religa os pares mente/razão e corpo, radicalmente separados pela 

modernidade/colonialidade. 

Escolhi abordar essas questões históricas sobre as colonialidades ao longo desta tese 

com o intuito de marcar meu posicionamento e de justificar a relevância que tem para mim a 

compreensão histórica de como nossa sociedade está organizada, o que ajuda a compreender as 

colonialidades reproduzidas em nossas instituições educativas. Como nos diz Mignolo (2009, 

p. 3, ênfase no original), “opções decoloniais partem do princípio de que a regeneração da vida 

deve prevalecer sobre a primazia da produção e reprodução de bens a custo da vida”28. A opção 

decolonial é, para mim, portanto, genuinamente, uma opção – uma escolha pessoal, dentre 

tantas outras que eu poderia ter feito – que tem me desafiado a reinventar possibilidades de 

existência. Nesse sentido, para mim, a decolonialidade é um chamado ao exercício de pensar 

no sentido da vida, é um projeto de enfrentamento, sempre num devir. É um possível caminho 

que, em seu percurso, exige fazer girar a episteme (MIGNOLO, 2007) e despraticar as normas 

(BARROS, 2010) que nos foram impostas pelos colonizadores europeus, desafiando a matriz 

colonial de poder, buscando desfazê-la, desobedecê-la e desintegrar-se dela, construindo outros 

“caminhos e práxis em direção a um outro modo de pensar, sentir, acreditar, fazer e viver”29 

(WALSH; MIGNOLO, 2018, p. 4).  

Aventando possibilidades de respostas ao questionamento que propus para esta seção, 

argumento que as normas de construção de conhecimento e do que conta como conhecimento 

válido que regem nossas práticas de pesquisa e de atuação docente carregam ranços de 

colonialidades e, por isso, precisam ser confrontadas. Esse enfrentamento decolonial envolve 

olhar de outro modo para as paisagens que compõem nossa realidade local. Em analogia aos 

 
28 Texto original: “de-colonial options start from the principle that the regeneration of life shall prevail over 

primacy of the production and reproduction of goods at the cost of life”. 
29  Texto original: “paths and praxis toward an otherwise of thinking, sensing, believing, doing, and living”. 
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versos de Barros (2010), nós, povos colonizados e dominados de Abya Yala, temos sido 

treinados/as durante séculos a olhar para essas paisagens com as lentes do colonizador, que nos 

levam a enxergar de uma única perspectiva, descartando todas as outras possíveis. A 

modernidade/colonialidade tem nos levado a ver sempre uma garça na beira do rio e nunca um 

rio na beira de uma garça. Ora, por que o rio não pode estar/passar à beira da garça? Afinal, 

tudo depende do ponto de vista, da perspectiva de quem olha e de reconhecer que maneiras 

outras de olhar são legítimas. Por outro lado, sem essa concepção de que há diferentes modos 

de olhar, a impressão é a de que os outros olhares, que fogem à norma, estão sempre errados e, 

por isso, precisam ser descartados. Para além de nos levar a reconhecer que existem diversos 

modos de olhar, pensar, sentir, ser e viver e que essa diversidade precisa ser respeitada, a 

decolonialidade nos convida a questionar quem decide o que é norma e o que é errado, bem 

como os efeitos que essas decisões violentas têm provocado em nossas existências humanas e 

não-humanas.  

Como insiste Krenak (2020a, on-line), a colonialidade “está tão impregnada em nós 

quanto a poluição do ar; está impregnada desde o olhar que temos sobre o mundo, sobre a 

paisagem, a vida”. Convivemos naturalmente com as operações perversas dessa matriz colonial 

de poder que se manifesta nas diversas esferas de nossa vida. Assim, no escopo desta pesquisa, 

cabe perguntar: de que forma as normas que têm sido praticadas em nossos modos de construir 

conhecimento sustentam e mantêm as colonialidades? Como essas colonialidades estão 

expressas em nossas metodologias de pesquisa? Como podemos enfrentá-las? Na próxima 

seção, discuto sobre essas questões. 

 

1.3 Que efeitos as práticas dessas normas têm causado em diferentes pessoas? De que 

maneira nossas pesquisas nos contextos educacionais têm (des)praticado as normas?: 

reproduções e enfrentamentos  

 

Pesquisa é, provavelmente, por si só, “uma das palavras mais sujas do vocabulário do 

mundo indígena”30 (SMITH, 1999, p. 1). A pesquisadora maori Linda Tuhiwai Smith 

acrescenta, ainda, que essa palavra, “quando mencionada em muitos contextos indígenas, 

provoca silêncio, evoca memórias ruins, provoca um sorriso que é conhecido e desconfiado”31. 

Tamanha aversão, segundo a autora, está relacionada ao modo como o conhecimento sobre os 

 
30 Texto original: “one of the dirtiest words in the indigenous world's vocabulary”. 
31 Texto original: “When mentioned in many indigenous contexts, it stirs up silence, it conjures up bad 

memories, it raises a smile that is knowing and distrustful”. 
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povos indígenas era coletado, classificado e representado pelos colonizadores europeus. A 

autora assim explica: 

 
[é] uma história que ainda ofende o sentido mais profundo de nossa 

humanidade. Apenas saber que alguém mediu nossas "faculdades" 

preenchendo os crânios de nossos antepassados com sementes de milheto e 

comparando a quantidade de sementes de milheto com a capacidade de 

pensamento mental ofende nosso senso de quem e o que somos. Irrita-nos que 

pesquisadores ocidentais e intelectuais possam supor saber tudo o que é 

possível saber de nós, com base em seus breves encontros com alguns de 

nós.32 (SMITH, 1999, p. 1, aspas no original, itálico adicionado). 

 

Os modos desrespeistosos com que os pesquisadores ocidentais, ao conduzirem suas 

pesquisas, tratavam os povos indígenas e seus saberes levam Smith (1999, p. 1) a afirmar que 

“a pesquisa científica está implicada nos piores excessos do colonialismo”33. Guardadas as 

peculiaridades dos contextos dos povos indígenas, de onde e com os quais Linda Smith (1999) 

nos fala, acredito que ainda há ranços de colonialidades nos modos de conduzir pesquisa nos 

contextos educacionais, sobretudo, quando se trata de relações entre escola e universidade, foco 

deste estudo. Há, ainda, uma postura hierarquizada e colonizadora, em que os saberes da 

universidade se sobrepõem aos saberes que advêm da práxis dos/as professores/as da escola 

(BORELLI, 2018; MATEUS, 2009; SILVESTRE, 2017). Nessa lógica extrativista, os/as 

agentes da escola, sobretudo, os/as professores/as,  têm sido tratados/as como objetos de estudo, 

cuja práxis é observada, coletada, classificada e representada, não mais por colonizadores 

europeus, como acontecia com as comunidades indígenas retratadas por Smith (1999), mas por 

professores/as e pesquisadores/as, em nome da universidade e do conhecimento científico 

moderno/colonial que ela representa.  

Para contribuir com essa discussão, Achille Mbembe (2019), em entrevista à revista 

New Frame, alerta que a lógica extrativista – que é colonial e opressora – ainda sustenta os 

sistemas de conhecimento em todo o mundo. Nas palavras desse filósofo e professor camaronês 

(MBEMBE, 2019, on-line), 

 

o conhecimento como tal é cada vez mais concebido como o principal meio 

de extração de valor. A colonização continua quando o mundo em que 

habitamos é compreendido como um vasto campo de dados esperando por 

extração. A colonização continua quando jogamos pela janela o papel da razão 

 
32 Texto original: “It is a history that still offends the deepest sense of our humanity. Just knowing that someone 

measured our 'faculties' by filling the skulls of our ancestors with millet seeds and compared the amount of millet 

seed to the capacity for mental thought offends our sense of who and what we are. It galls us that Western 

researchers and intellectuals can assume to know all that it is possible to know of us, on the basis of their brief 

encounters with some of us”.  
33 Texto original: “scientific research is implicated in the worst excesses of colonialismo”. 
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crítica e do pensamento teórico e reduzimos o conhecimento à mera coleta de 

dados, sua análise e seu uso pelos governos, burocracias militares e 

corporações.34 

 

Na esteira de Smith (1999) e Mbembe (2019), a educadora estadunidense Leigh Patel 

(2015) é enfática ao afirmar que a pesquisa educacional é um lugar de colonialidade, pois tem 

contribuído para a perpetuação das relações coloniais e das lógicas da colonialidade, que, 

segundo a autora, “estão ligadas à propriedade e às estratificações da sociedade”35 (PATEL, 

2015, p. 12). No campo mais específico de formação de professores/as, a lógica colonial ainda 

opera se pensarmos, por exemplo, que não são raras as investigações cujos resultados servem 

somente aos interesses extrativistas do/a pesquisador/a (geralmente da universidade), não 

havendo preocupação em oferecer uma resposta ao contexto e aos agentes pesquisados 

(geralmente o/a professor/a ou os/as discentes da escola). Essa tem sido a prática, a norma 

estabelecida: ir a campo (escola), sondar, investigar e apontar o que falta na escola ou o que 

pode ser melhorado no trabalho do/a professor/a, invisibilizando os saberes construídos no 

espaço escolar e a realidade complexa em que a escola está inserida. 

É importante ressaltar, ainda, nesta discussão, a ideia de que “a pesquisa não é uma 

atividade acadêmica inocente ou distante”36 (SMITH, 1999, p. 5), uma vez que envolve, ao 

mesmo tempo, a criação e a exclusão de conhecimentos. Assim, a pesquisa serve aos interesses 

de um grupo que é, geralmente, o grupo dominante. Nesse sentido, Patel (2015, p. 13) 

argumenta que a pesquisa educacional nunca é neutra, por isso ela tem o potencial de “tornar 

invisíveis várias realidades”37. Enfatizo que uma realidade que, a meu ver, tem sido 

invisibilizada e/ou depreciada por meio das representações construídas pelas pesquisas 

acadêmicas é a realidade da escola pública de educação básica (BORELLI, 2018; MATEUS, 

2009; SÜSSEKIND, 2019), o que contribui para “fortalecer o status do pesquisador sobre o 

professor e para reproduzir as desigualdades entre ambos” (MATEUS, 2009, p. 311). Nessa 

direção, Maria Luiza Süssekind (2009, p. 100) aponta que a “Ciência Moderna tem contribuído 

na produção de ignorâncias e invisibilidades, sendo o conhecimento escolar uma importante 

vítima desse epistemicídio”. Para a autora, os conhecimentos produzidos no cotidiano escolar  

 
34 Texto original: “knowledge as such is increasingly designed as the principal means for value extraction. 

Colonisation is going on when the world we inhabit is understood as a vast field of data awaiting extraction. 

Colonisation is going on when we throw out of the window the role of critical reason and theoretical thinking, and 

we reduce knowledge to the mere collection of data, its analysis and its use by governments, military bureaucracies 

and corporations”. 
35 Texto original: “property and stratifications of society”. 
36 Texto original: “research is not an innocent or distant academic exercise”. 
37 Texto original: “render invisible various realities”. 
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têm sido subalternizados, em detrimento de falsos ideais de currículos como documentos fixos, 

e de materiais que se pretendem super-científicos e iluminados. Nesse caso, a escola é relegada 

a mero espaço para realização de experiências controladas por pesquisadores/as que, 

geralmente, prescrevem conhecimentos do lado de fora e desconhecem a realidade do chão da 

escola (SÜSSEKIND, 2009). 

De modo semelhante, com base nas pesquisas de Zeichner (1998) e Kleiman (2001), 

Elaine Mateus (2009, p. 311) afirma que há um número significativo de relatos em que os/as 

professores/as da escola pública de educação básica são referidos/as em tom depreciativo, como 

tecnocratas, sexistas, racistas, incompetentes, não leitores, representantes não confiáveis da 

cultura letrada, dentre outros. Para Mateus (2009, p. 311), só o fato de a “academia se sentir 

autorizada a produzir e tornar públicas tais representações é, por si, revelador das relações de 

poder que historicamente têm alimentado um bom número de pesquisas educacionais”. 

Concordo com a autora e, nesta tese, amplio essa discussão com o argumento de que 

representações depreciativas da escola pública e de seus/suas agentes – oriundas de pesquisas 

edificadas na universidade, distanciadas do cotidiano escolar – aumentam o abismo já existente 

entre escola e universidade. Além disso, podem contribuir para a manutenção da produção do 

fracasso escolar (PATTO, 2015) e para a perpetuação da ideologia do déficit (REZENDE, 2017) 

da escola pública, uma vez que, geralmente, culpabilizam os/as alunos/as e os/as professores/as 

da escola pelo fracasso, como amplamente discute Patto (2015). No caso específico das 

pesquisas engendradas nas áreas de educação linguística e formação de professores/as de língua 

inglesa, penso que, enquanto nossos objetivos de pesquisa girarem em torno de perguntas para 

medir o nível de proficiência linguística ou de conhecimentos didático-pedagógicos de 

alunos/as ou professores/as, sem considerar a complexidade do cotidiano de uma escola pública, 

nossas pesquisas servirão apenas para alimentar o sistema neoliberal de estatísticas 

governamentais, colocando a escola pública a serviço da reprodução de desigualdades sociais. 

 O professor e pesquisador Suresh Canagarajah (2002, p. 3), por sua vez, no livro A 

geopolitics of academic writing, discute os processos de construção de conhecimento, com 

destaque para a apropriação dos conhecimentos advindos do que ele denomina de comunidades 

do Terceiro Mundo pelas comunidades ocidentais. O autor argumenta que “as comunidades do 

Terceiro Mundo são tratadas como se não tivessem know-how e nem sofisticação teórica para 

transformar seu material bruto em conhecimento válido”38, ficando essa façanha a cargo dos/as 

pesquisadores/as ocidentais e americanos/as, por possuírem uma superioridade intelectual 

 
38 Texto original: “Third World communities are treated as if they don’t have the know-how and theoretical 

sophistication to transform their raw material into valid knowledge”. 
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presumida (colonialidade do saber e do ser). Nesses processos de construção de conhecimento, 

somente os conhecimentos desse grupo dominante, que são tidos como internacionais/globais, 

são legitimados. Um dos pontos centrais enfatizados pelo autor é o lugar de poder da escrita 

acadêmica, via publicação acadêmico-científica, na validação e divulgação desses 

conhecimentos.  

           Os problemas elencados por Canagarajah (2002) também sugerem que as questões que 

envolvem a produção de conhecimento são atravessadas por uma lógica colonialista. Essas 

questões rondam os contextos de formação de professores/as de línguas e parecem contribuir 

para que as relações entre professores/as da universidade e professores/as da escola de educação 

básica se tornem ainda mais desiguais. Basta pensarmos, no caso do Brasil, em quem tem 

condições de publicar nas revistas científicas qualificadas pela Capes. “Quem pode falar” 

(KILOMBA, 2019) e, assim, ter seus conhecimentos legitimados e divulgados são, em grande 

parte, os/as pesquisadores/as da universidade, amparados/as pelo conhecimento teórico-

científico que representam. Aos/Às professores/as da escola, devido às suas más condições de 

trabalho (baixa remuneração, carga horária intensa, infraestrutura precária, falta de incentivos 

para pesquisa) tem sido relegada a tarefa de fornecer o material bruto, cabendo aos/às 

pesquisadores da universidade lapidar esse material, por vezes, invisibilizando o/a agente que 

o produziu, bem como o local/contexto de produção. Penso que uma maneira de enfrentar esse 

desafio começa pela oferta de melhores condições de trabalho e de formação docente (com 

investimento em pesquisa) aos/às professores/as que atuam na educação básica. 

 Além disso, acredito que precisamos eleger espaços de divulgação que deem mais 

visibilidade para esses/essas construtores/as dos conhecimentos, tratando-os/as como sujeitos-

agentes, e não como objetos de pesquisa. Uma iniciativa interessante nesse sentido é a criação 

da Revista Bem Legal, uma publicação eletrônica semestral, idealizada por alunos/as e 

professores/as do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Conforme consta na página eletrônica da revista39, “criada com o propósito de estabelecer 

parcerias para articular o que é produzido no Instituto de Letras e nos diversos cenários 

escolares, a Bem Legal vem aproximar o professor da educação básica e a comunidade 

acadêmica” (BEM LEGAL, s.d., on-line). Outro espaço que, a meu ver, contribui para 

disseminar o conhecimento de professores/as da educação básica e de professores/as-

licenciandos/as são o Simpósio de Prática e Ensino de Línguas (SIMPEL) e o Encontro de 

Formação de Professores/as de Línguas (ENFOPLE), eventos idealizados e organizados pelo 

 
39 http://www.ufrgs.br/revistabemlegal/sobre-a-revista  

http://www.ufrgs.br/revistabemlegal/sobre-a-revista
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grupo de professores/as do curso de Letras: Português e Inglês da universidade em foco neste 

estudo: UEG, Inhumas. Além de poderem compartilhar seus conhecimentos nas diversas 

modalidades de apresentação ofertadas nesses eventos, os/as professores/as de línguas da 

educação básica e os/as professores/as-licenciandos/as têm a oportunidade de publicar nos 

anais40 e/ou nas coletâneas organizadas a partir dos eventos.  

Concordo com a visão de Smith (1999), Canagarajah (2002), Mateus (2009), Patel 

(2015) e Mbembe (2019) que, partindo de diferentes loci de enunciação, assinalam que a 

pesquisa carrega, em si mesma, o peso da colonialidade. Considero importante enfatizar que, 

ao levantar essa problematização sobre pesquisa, associando-a a práticas colonizadoras, refuto 

qualquer pretensão negacionista em relação à ciência. Pelo contrário, meu intuito é reafirmar o 

valor de uma ciência mais justa, que esteja a serviço da vida de todos/as, repito de todos/as, do 

bem comum, e não apenas de um grupo que se pretende dominante. Nesse sentido, acredito que 

reconhecer que estamos imersos/as nessa lógica de colonialidades nos ajuda a buscar meios de 

nos distanciarmos dela. Isso nos permite compreender, de um ponto de vista histórico, que as 

normas que regem os processos de produção de conhecimento têm sido ditadas por uma matriz 

colonial de poder (colonialidade do poder), constituída por um grupo que se autodenomina 

superior e civilizado, que hierarquiza seus outros como inferiores e primitivos (colonialidade 

do ser) e classifica-os como menos aptos a pensar (colonialidade do saber).  

Essa matriz ainda vigora e tem sido reproduzida nos contextos educacionais, como a 

norma a ser praticada. Como, sabiamente, nos diz o intelectual afrocolombiano Manuel Zapata 

Olivella, citado por Walsh (2007, p. 27), “as correntes já não estão nos pés, mas nas mentes”. 

Essas correntes ainda são mantidas e reproduzidas pelas instituições educativas, que vêm 

contribuindo, ao longo dos anos, para o projeto de “colonização das mentes, para a noção de 

que a ciência e a epistemologia são singulares, objetivas e neutras, e que certas pessoas são 

mais aptas para pensar do que outras”41 (WALSH, 2007, p. 28, ênfase no original). No contexto 

desta escrevivência, entendo que é muita presunção de nossa parte, como pesquisadores/as da 

universidade, “supor que sabemos tudo o que é possível saber” da escola pública e de seus/suas 

agentes “com base em breves encontros” (SMITH, 1999, p. 1) e, ainda, conjecturar que temos 

“know-how e sofisticação teórica” (CANAGARAJAH, 2002, p. 3) para que esses achados 

entrem para o rol dos conhecimentos legítimos. Diante disso, penso que precisamos despraticar 

 
40 Disponíveis em:  https://www.anais.ueg.br/index.php/simpel e  

 https://www.anais.ueg.br/index.php/enfople. Acesso em 10 de setembro de 2020. 
41 Texto original: “colonización de las mentes, a la noción de que la ciência y la epistemologia son singulares, 

objetivas y neutrales, y que certa gente es más apta para pensar que otras”. 

https://www.anais.ueg.br/index.php/simpel
https://www.anais.ueg.br/index.php/enfople
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as normas, mudar o comportamento (BARROS, 2010), a começar pela responsabilidade e pelo 

cuidado para com os seres e os saberes com os quais nos relacionamos durante nossas pesquisas 

e em nossa práxis cotidiana.  

No entanto, ao mesmo tempo em que a pesquisa científica carrega esse peso da 

colonialidade, é preciso reconhecer os enfrentamentos que têm sido empreendidos por meio da 

própria pesquisa. No que se refere à área específica da Linguística Aplicada, por exemplo, 

campo de estudos em que esta tese está inserida, pesquisadores/as da área (FABRÍCIO, 2006; 

JORDÃO, 2011, 2015; KLEIMAN, 2013; MOITA LOPES, 2006; PENNYCOOK, 1990, 2001, 

2006; RAJAGOPALAN, 2006; URZÊDA-FREITAS; PESSOA, 2014, para citar apenas 

alguns/algumas) têm refletido sobre novos modos de fazer pesquisa42. Essa reinvenção da 

pesquisa em Linguística Aplicada – então concebida como Linguística Aplicada Crítica –, 

busca, de modo mais amplo, estabelecer relações entre pesquisa e vida social, reconhecendo o 

papel político do conhecimento e da linguagem, como discute amplamente o autor australiano 

Alastair Pennycook (2001). Nos termos de Luiz Paulo da Moita Lopes (2006, p. 16, ênfase no 

original), 

 
[a]s áreas de investigação mudam quando novos modos de fazer pesquisa, 

tanto do ponto de vista teórico quanto metodológico, são percebidos como 

mais relevantes para alguns pesquisadores que, ao adotar persuasões 

particulares, começam a ver o mundo por meio de um par diferente de óculos, 

por assim dizer, passando a construir (enfatizo: construir) o quê e o como se 

pesquisa de modos diferentes. 

 

Concordo com Moita Lopes (2006) que os conhecimentos (epistemologias) e as formas 

de acessá-los (metodologias) são construídos – e não dados como prontos – pelo/a 

pesquisador/a, de acordo com o ângulo de visão possibilitado pelo par de óculos que escolhe 

utilizar. Isso tem a ver com a opção do/pesquisador/a de olhar de outro modo para as paisagens, 

contemplando-as e, ao mesmo tempo, sendo contemplado/a por elas, deixando-se envolver: 

despraticando as normas, ecoando, mais uma vez, Barros (2010).  

Nessa esteira, com Ângela Kleiman (2013, p. 41-42), defendo uma agenda de pesquisa 

no campo da Linguística Aplicada, que 

 

rompa o monopólio do saber das universidades e outras instituições que 

reúnem grupos de pesquisadores e intelectuais e toma como um de seus 

objetivos a elaboração de currículos que favoreçam, por um lado, a 

 
42 Nesse contexto, é importante mencionar a publicação do livro Por uma linguística aplicada INdisciplinar, 

organizado por Moita Lopes, lançado em 2006, já em sua 5ª reimpressão em 2016. Essa obra discute sobre a 

importância de os estudos em Linguística Aplicada ampliarem seu escopo, dialogando com outras áreas, como as 

ciências sociais, por exemplo, saindo das “caixinhas” das disciplinas, por isso INdisciplinar.   
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apropriação desses saberes por grupos na periferia dos centros hegemônicos 

e, por outro, a legitimação dos saberes produzidos por esses grupos.  

 

 No contexto desta pesquisa, compreendo que essa ruptura com os saberes 

monologizantes da universidade, visando a uma ecologia de saberes (SOUSA SANTOS, 2007, 

2019), começa por dar abertura para o que podemos aprender com os/as agentes que vivenciam 

a escola cotidianamente, e não sobre eles/elas (BORELLI, 2018; MATEUS, 2013; 

SILVESTRE, 2017). Pensar, falar, aprender com é diferente de pensar, falar e aprender sobre 

(FREIRE, 2013; WALSH, 2018), pois envolve uma construção coletiva de conhecimentos, não 

eliminando os conflitos e as tensões que fazem parte desse processo. Segundo Walsh (2018), o 

movimento de pensar com desafia não só “os preceitos científicos de distância, neutralidade e 

objetividade, mas também, de forma importante, os quadros modernos ocidentais/coloniais de 

teoria, conhecimento, pesquisa e pensamento acadêmico”43 (WALSH, 2018, p. 28). Nesta 

escrevivência, busquei desafiar essa lógica moderna/colonial, escolhendo valorizar saberes 

corporificados, coconstruídos em nossa práxis na Escola InpirAção. 

 Ainda sobre enfrentamentos no que se refere aos modos de construir conhecimentos, 

como exemplos no contexto de formação docente e educação linguística, destaco as pesquisas 

que vêm sendo desenvolvidas por pesquisadores/as do grupo Transição44, geo e 

corpopoliticamente situados/as na região Centro-Oeste do Brasil45. Os trabalhos desse grupo 

têm buscado estabelecer diálogos entre a Linguística Aplicada Crítica e o pensamento 

decolonial, com base numa “ecologia de saberes suleados” (REZENDE, 2017, p. 289).  

A título de exemplificação, as teses de doutoramento de Viviane Silvestre (2017) e 

Marco Túlio de Urzêda-Freitas (2018) desestabilizam modos coloniais de fazer pesquisa e 

evidenciam as pessoas que constroem o conhecimento (MIGNOLO, 2009; PENNYCOOK, 

2001). Em Práticas problematizadoras e de(s)coloniais na formação de professores/as de 

línguas: teorizações construídas em uma experiência com o PIBID, Silvestre (2017) propõe um 

 
43 Texto original: “necessarily demands the enunciation of the researcher herself or himself, and the making visible 

of his or her presence in this thinking. Challenged here are not only the scientific precepts of distance, neutrality, 

and objectivity, but also importantly the Western modern/ colonial frames of theory, knowledge, research, and 

academic thought”.  
44 Grupo de estudos sobre formação de professoras/es de línguas, da UFG, coordenado pela Profa. Dra. Rosane 

Rocha Pessoa (UFG) e pela Profa. Dra. Viviane Pires Viana Silvestre (UEG).  
45É importante mencionar que há outros estudos, em diferentes regiões do Brasil, que têm mostrado movimentos 

decoloniais nos modos de conduzir suas pesquisas e aqui destaco os estudos do grupo Identidade e Leitura, da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), coordenado pela Profa. Dra. Clarissa Menezes Jordão e pelo Prof. Dr. 

Eduardo Diniz de Figueiredo. A menção a esses grupos específicos não apaga a importância de outros trabalhos, 

e minha escolha se deve ao fato de eu fazer parte deles e acompanhar de perto os esforços decoloniais 

empreendidos. Além disso, não pretendo homogeneizar as pesquisas desenvolvidas nesses grupos, que apresentam 

interesses diversificados.  
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diálogo, entrecruzando os saberes dos/as agentes de sua pesquisa (professores/as-

licenciandos/as, professora da escola e professora da universidade) e dos/as autores/as que 

fundamentam seu estudo, sem hierarquizá-los, pensando com eles/as e não sobre eles. Assim, 

as produções de seus/suas agentes deixam de ser “dados” a serem analisados e passam a fazer 

parte do rol de conhecimentos elencados para o estudo. Consequentemente, os/as agentes 

deixam de ser objetos de pesquisa e passam a ser, como ela mesma denomina, agentes, 

construtores de conhecimentos. De modo semelhante, na pesquisa de Urzêda-Freitas (2018), 

Letramentos queer na formação de professorxs de línguas: complicando e subvertendo 

identidades, as problematizações compartilhadas são fundamentadas nas reflexões dos/as 

articuladores/as do estudo e não nos referenciais acadêmicos, que se limitam às considerações 

que o pesquisador considera importantes para os diálogos em construção. Desse modo, nos 

termos de Urzêda-Freitas (2018, p. 89), “a importância dos pressupostos acadêmicos adquire 

[...] o mesmo status das demais fontes de conhecimento utilizadas”.  

Esses enfrentamentos ao modelo colonial, percebidos nessa proposta de reinvenção da 

pesquisa, colocando-a a serviço da vida, contribuem para fortalecer a luta contra a opressão, 

ressaltando “o papel da pesquisa não apenas na produção de conhecimentos em âmbito 

científico, mas também, e principalmente, na rearticulação de discursos e práticas que 

hierarquizam sujeitos e produzem sofrimento humano” (URZÊDA-FREITAS, 2018, p. 58). 

Nessa mesma direção, Rezende (2017, p. 281) defende que um estudo acadêmico só tem sentido 

se contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, tirando-as da subalternidade, do 

“necrotério da sociedade” a que estão relegadas. Desse modo, para além de uma agenda 

científica, argumento que nossas pesquisas precisam ter um papel político e social, 

comprometendo-se com outras dimensões da vida. 

Diante das problematizações acerca da produção do conhecimento e dos modos de 

acessá-lo, apresentadas ao longo deste movimento, argumento que esse modelo herdado de 

fazer pesquisa – universal, objetivo e neutro –, que lança mão de métodos extrativistas e 

desrespeitosos, não abraça nossa realidade brasileira, marcada pela opressão e pela 

desigualdade, não está a favor das pessoas que sofrem, em seu cotidiano, essa desigualdade 

(social, racial, de gênero, linguística etc.). Não dá mais para ficarmos como “pessoas na sala de 

jantar”, “ocupadas em nascer e morrer”, enquanto outras pessoas são mortas “às cinco horas na 

Avenida Central”, fazendo uma analogia à música de Caetano Veloso e Gilberto Gil (1968). 

Assim, por carecer desse papel social e político, compreendo que esse modelo moderno/colonial 

precisa ser reinventado. Como defende Kassandra Muniz (2009, p. 4), “é chegado o tempo de 

nos questionar mais sobre o papel da ciência em nossas vidas”. Acredito que esse caminho é 



55 

 
 

longo e desafiador, mas ele já foi iniciado por muitos/as pesquisadores/as comprometidos/as 

com a justiça social, como discuti.  

A seguir, discuto sobre o movimento de escreviver como pesquisa. 
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MOVIMENTO 2 

ESCREVIVER COMO PESQUISA 

 

Como professora em uma universidade, reconheço-me, inevitavelmente, imersa nesse 

processo perverso da colonialidade/modernidade. Reconheço, ainda, o quanto minha práxis, 

enquanto professora e pesquisadora, ainda é permeada por princípios hegemônicos 

ocidentalizados. Assim, durante a construção desta pesquisa, tive encontros diários com minhas 

contradições (BARROS, 2010). Vivi constantemente o dilema posto pela escritora chicana 

Glória Anzaldúa, citada por Walsh (2018, p. 20-21): “como escrever (produzir) sem ser inscrita 

(reproduzida) na estrutura branca dominante e como escrever sem reinserir e reproduzir aquilo 

contra o qual nos rebelamos”46. A frequência nesses desencontros ajudou-me a ver (BARROS, 

2010) que os movimentos que tenho buscado empreender em minha práxis docente e em minha 

vida não vão salvar o planeta, o mundo, o país, a educação, a universidade, a escola, a formação 

docente ou o estágio, por exemplo, mas me ajudam a entender minha posição nesses espaços e 

agir neles, reconhecendo os privilégios e as limitações que me atravessam.  

Sinto que precisamos nos permitir ver oblíquo, deixando-nos ser contemplados/as pelas 

paisagens (BARROS, 2010), que são nossos contextos locais. Portanto, acredito na necessidade 

premente de interrogar as concepções (de mundo, de sociedade, de educação, de pesquisa, de 

formação docente, de educação linguística, de estágio, dentre outras) que subjazem a nossa 

práxis docente e, a partir daí, caso seja nosso desejo, construir “caminhos que, em seu andar, 

enlacem o pedagógico e o decolonial”47 (WALSH, 2013, p. 25). Uma agenda de pesquisa sob 

os horizontes da decolonialidade nos convida a olhar para trás, desnaturalizando os caminhos 

que temos trilhado na pesquisa e na vida e, nesse exercício, nos conclama a confrontar práticas 

que ferem outras existências e a construir formas menos violentas de existir na universidade e 

fora dela.  

Assim, desenvolver esta pesquisa sob a perspectiva da decolonialidade foi, para mim, 

um desafio que ultrapassou o nível da reflexão e alcançou o campo da ação (nos âmbitos pessoal 

e profissional), pois não se tratou de mais uma teoria ou de mais um método a seguir, mas de 

uma desestabilização no meu modo de pensar o mundo e de estar nele (MIGNOLO, 2014), 

levando-me a querer assumir esse projeto de enfrentamento à colonialidade. Afinal, com Pessoa 

(2013, p. 303), acredito que “nossas identidades e afetividades estão sempre presentes em 

 
46 Texto original: “how to write (produce) without being inscribed (reproduced) in the dominant white structure 

and how to write without reinscribing and reproducing what we rebel against”. 
47 Texto original: “caminos que en su andar enlacen lo pedagógico y lo decolonial”. 
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nossas escolhas pedagógicas” e, acrescento, em nossas decisões acerca de que agendas de 

pesquisa queremos seguir, a favor de quê e de quem. Essa decisão “está intimamente 

relacionada a quem somos (e a quem podemos ser) como professores/as e pessoas e a quem 

queremos (e podemos) ser” (PESSOA, 2013, p. 303).  

Não penso que esta pesquisa seja revolucionária no que diz respeito ao caminho 

metodológico. No entanto, as escolhas que fiz acrescentam possibilidades de mudança e 

buscam, em certa medida, despraticar as normas hegemônicas que têm regido e controlado os 

modos de fazer pesquisa em nossas universidades ocidentalizadas. Utilizo despraticar não no 

sentido de destruir e acabar com as normas, mas de reinventá-las, de acordo com as 

necessidades que advêm do contexto local em que está inserida, a partir das relações 

estabelecidas. É nesse sentido que não proponho uma classificação metodológica para esta 

pesquisa quanto ao tipo (estudo de caso, pesquisa-ação, etnografia, autoetnografia, pesquisa 

participativa, pesquisa documental, pesquisa bibliográfica etc.). Devido a sua singularidade 

informada pelo contexto local, não penso que esta pesquisa se encaixe em nenhum desses tipos 

clássicos de pesquisa definidos a priori e, ao mesmo tempo, ela pode apresentar traços de cada 

um desses tipos.  

Sem pretensões classificatórias, por ser a escrita de nossas vivências do estágio, 

compreendo esta tese como uma escrevivência, termo que tomo emprestado de Evaristo (2018, 

2020). Segundo essa escritora e teórica da literatura brasileira, escrevivência nasce 

 
como um ato de escrita das mulheres negras, como uma ação que pretende 

borrar, desfazer uma imagem do passado, em que o corpo-voz de mulheres 

negras escravizadas tinha sua potência de emissão também sob o controle dos 

escravocratas, homens, mulheres e até crianças. (EVARISTO, 2020, p. 30). 

 

Como uma expressão da força e do pertencimento às letras e à escrita que mulheres-

escritoras negras vêm conquistando, a cada dia, escrevivência é a apropriação dos “signos 

gráficos, do valor da escrita, sem esquecer a pujança da oralidade de [seus e de suas] ancestrais. 

Potência de voz, de criação, de engenhosidade que a casa-grande soube escravizar para o deleite 

de seus filhos” (EVARISTO, 2020, p. 30). Diferentemente da voz das mulheres escravizadas, 

que servia ao deleite da casa-grande, a escrita das mulheres negras, hoje, serve como denúncia, 

daí a robusta afirmação dessa intelectual negra (EVARISTO, 2020, p. 30): “a nossa 

escrevivência não é para adormecer os da casa-grande, e sim acordá-los de seus sonos injustos”.  

 Recupero as palavras de Fernanda Felisberto (2020, p. 179, ênfase no original) para 

dizer que “Conceição Evaristo incomoda o sonho dos justos ao fazer um chamamento para 

outras narrativas negras, mas ela também tem provocado outras escrevivências e, 
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consequentemente, outras páginas da academia brasileira”. Sinto-me provocada por essas 

outras escrevivências e, por isso, ouso ampliar esse conceito, que tem seu nascedouro no campo 

da literatura, compreendendo-o como um caminho para a construção de conhecimentos, 

também, em textos acadêmicos, como é o caso desta tese de doutoramento. Para mim, conceber 

escrita e vivência, em trabalhos acadêmicos, é amalgamar a pesquisa à vida; é despraticar as 

normas modernas/coloniais de produção epistemológica – que insistem em separar, de forma 

hierárquica, a mente do corpo, a razão da emoção, o sujeito do objeto – e habitar a pesquisa 

com nossas ontoepistemologias, com a escrita de quem somos e do que sabemos, fazemos, 

sentimos e vivemos. Escreviver como pesquisa é, portanto, desafiar os critérios coloniais de 

universalidade, objetividade e neutralidade, que têm orientado a produção de conhecimento, 

buscando fraturar as dicotomias hierarquizantes que justificam e legitimam esses critérios. Por 

buscar romper com essa lógica binária, a escrevivência como pesquisa se mostra 

 

um espaço de intersecção entre diferentes formas de saber e de produzir 

conhecimentos, um espaço de entrecruzamentos praxiológicos que recusa 

nomeações, conceitos e práticas fixas, localizando-se, por assim dizer, no 

exato espaço da fronteira e da indeterminação epistemológicas. Ambos os 

pólos que constituem as oposições binárias estão imbricados uns nos outros, 

ao ponto de que não há mais como distinguir as suas especificidades. 

(URZÊDA-FREITAS, 2018, p. 66). 

 

Assim, escolho trazer a escrevivência para ressignificar o escopo metodológico desta 

tese de doutoramento porque compreendo esse conceito, forjado na experiência vivida do corpo 

da mulher negra, como um modo de desengaiolar o conhecimento (LARIWANA-KARAJÁ, 

2015), permitindo que as vivências aqui narradas sejam não somente textualizadas, mas que 

sejam prenhes de afetividade, uma vez que elas “têm som, têm cheiro, têm paladar, têm 

aconchego, mas também têm dor, e expurgar a dor é fazer as pazes com o presente” 

(FELISBERTO, 2020, p. 173).  

Um acontecimento dolorido, mas que tem feito expurgar uma ferida, e que atribuo a 

essa trajetória de escrevivência, é meu processo de transição capilar. Durante minha infância, 

e, principalmente, minha adolescência, em uma pequena cidade do interior de Goiás, eu sofria 

com os comentários maldosos das pessoas ao meu redor em relação ao meu cabelo: ninho de 

guacho, bandeira, fuá, cabelo ruim... De tanto ouvir esses comentários, eu passei a acreditar 

neles e a não gostar do que via no espelho. Assim, por mais de vinte anos, usei meus cabelos 

alisados, com a ajuda de processos químicos. No final do ano de 2020, vendo minha filha de 

cinco anos passar por uma situação semelhante a minha, resolvi colocar o dedo nessa ferida e 

comecei o processo de transição capilar, fazendo as pazes com meu passado. Compreendo essa 
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transformação exterior como a reverberação de um processo de mudança interior, que o 

percurso desta escrevivência tem me possibilitado (por exemplo, por meio de leituras e 

discussões sobre decolonialidade e de conversas com colegas negras durante o curso das 

disciplinas do doutorado48 e com discentes negras da Escola InpirAção). É nesse sentido que, 

para além das questões estéticas envolvidas em um processo de transição capilar, tenho 

aprendido, com esta escrevivência, a levar a sério o convite de Quijano (2005, p. 126) de que 

“é tempo de aprendermos a nos libertar do espelho eurocêntrico onde nossa imagem é sempre, 

necessariamente, distorcida. É tempo, enfim, de deixar de ser o que não somos”. 

No âmbito deste trabalho, escrevivência significa, ainda, reconhecer a indissolubilidade 

entre aquilo que pesquisamos e aquilo que ensinamos e aprendemos, assumindo, com Freire 

(2013, p. 30), que “[n]ão há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se 

encontram um no corpo do outro”. Dialogando com Evaristo (2020) e Freire (2013), para a 

construção desta escrevivência, compreendo como indissociáveis os processos de pesquisa e de 

formação docente, que aconteceram ao mesmo tempo, sobretudo durante o processo de geração 

da materialidade empírica, de modo semelhante à pesquisa-formação desenvolvida por 

Silvestre (2017). Nessa direção, busquei uma artesania das práticas metodológicas (SOUSA 

SANTOS, 2019), ou seja, modos de fazer pesquisa artesanais, feitos à mão, a muitas mãos, para 

atender às especificidades e aos objetivos do contexto local, sem me prender aos fetichismos 

de métodos ou técnicas herdadas. Esse modo artesanal de fazer pesquisa se opõe à 

universalidade das receitas mecanicamente aplicadas e se volta para o compromisso social e 

político da pesquisa. 

 

2.1 “Ela despraticava as normas”: problematizações sobre decolonizar a metodologia 

 

Conforme venho argumentando, nossas escolhas não são neutras, mas políticas, “a 

neutralidade é um dispositivo ideológico numa sociedade dividida em opressores e oprimidos. 

Numa sociedade assim, permanecer neutro equivale a estar do lado dos poderosos e dos 

opressores” (SOUSA SANTOS, 2019, p. 75). A metodologia49, como o lugar, por excelência, 

de apresentar as escolhas da pesquisa e de nos apresentar, como pesquisadores/as, constitui-se 

como um espaço de enfrentamento. Nas palavras de Rezende (2019b, p. 4, ênfase no original),  

 

 
48 Agradeço, de forma especial, à querida Maria Jardim das Neves, por nossas conversas encorajadoras sobre esse 

processo. 
49 Para mim, a metodologia diz respeito a todo o processo de construção de conhecimentos da tese.  



60 

 
 

[a] metodologia é um campo de luta entre a hegemonia, a contra-hegemonia e 

a não-hegemonia; é o lugar de abertura para a entrada de quem não tem lugar 

ou o lugar de dizer o mesmo com outras palavras; é o lugar da desobediência 

epistêmica e linguística (REZENDE; SILVA, 2018) ou lugar de confirmar a 

epistemologia hegemônica. Dessa forma, uma pesquisa que se pretenda 

decolonial deveria prescindir daquilo que a hegemonia entende por 

“metodologia”, é esse o enfrentamento e não há outro. No nosso 

entendimento, é incongruente pensar em uma “metodologia decolonial”, uma 

vez que a metodologia é a garantia da normatização colonial da pesquisa. 
 

Concordo com a postura radical de Rezende (2019b) quando ela argumenta ser 

inapropriado pensar em uma metodologia decolonial, uma vez que a metodologia é própria do 

colonialismo. Não se trata de não ter metodologia e nem de rechaçar o conhecimento 

acadêmico; o que estou defendendo, com Rezende (2019b), é que precisamos começar a pensar 

em fazer metodologia com outra proposta. No âmbito desta pesquisa, essa outra proposta está 

relacionada, por um lado, a um processo de desconstrução, que consiste no distanciamento de 

epistemologias hegemônicas, tidas como únicas e universais, e de metodologias pré-

estabelecidas. Por outro lado, envolve uma reconstrução, ou seja, um processo de expansão 

epistemológica, que coloca em disputa epistemologias outras, advindas de outros lugares de 

fala não hegemônicos e construídas localmente, com formas de acesso gestadas na contingência 

das relações, e não por meio de métodos e técnicas fixos, definidos aprioristicamente. 

Podemos pensar, então, em decolonizar a metodologia. Mas o que seria decolonizar a 

metodologia?  Segundo o pesquisador sul-africano Sabelo Ndlovu-Gatsheni (2017, s.p.), o 

processo de decolonização da pesquisa e da metodologia é um “exercício ético, ontológico e 

político e não simplesmente uma abordagem e modos de produzir conhecimento”50. Esse 

processo deve começar por desfazer a história suja em que a pesquisa e suas metodologias 

estão imersas. Nas palavras desse autor, 

 
[d]ecolonizar a metodologia, portanto, implica desmascarar seu papel e seu 

propósito na pesquisa. É também sobre se rebelar contra isso; deslocando a 

identidade do seu objeto de modo a reposicionar aqueles/as que têm sido 

objetos de pesquisa em questionadores/as, críticos/as, teóricos/as, 

conhecedores/as, e comunicadores/as. E, finalmente, significa reformular a 

pesquisa sobre o que a Europa tem feito à humanidade e à natureza em vez de 

seguir a Europa como se ela fosse uma professora para o resto do mundo.51 

(NDLOVU-GATSHENI, 2017, s.p.). 

 
50 Texto original: “ethical, ontological and political exercise rather than simply one of approach and ways of 

producing knowledge”. 
51 Texto original: “Decolonising methodology, therefore, entails unmasking its role and purpose in re-search. It 

also about rebelling against it; shifting the identity of its object so as to re-position those who have been objects of 

research into questioners, critics, theorists, knowers, and communicators. And, finally, it means recasting research 

into what Europe has done to humanity and nature rather than following Europe as a teacher to the rest of the 

world”.  
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Diante das considerações de Rezende (2019a; 2019b) e de Ndlovu-Gatsheni (2017), 

compreendo que, a depender de nossas escolhas metodológicas – ou, para fugir da terminologia, 

dos caminhos que escolhemos trilhar para a construção de conhecimentos –, nossas pesquisas 

podem servir como espaços importantes para a disputa de narrativas (RIBEIRO, 2018). 

Acredito que, quando escolhemos dar visibilidade a saberes historicamente invisibilizados pelo 

ontoepistemicídio, como é o caso dos conhecimentos dos povos indígenas e africanos, por 

exemplo, iniciamos o processo de desfazer a história suja em que a pesquisa está implicada 

(NDLOVU-GATSHENI, 2017; SMITH, 1999). Assim como já mencionei na introdução, 

reafirmo que precisamos colorir nossas referências, lançando mão de uma nova paleta de cores, 

se quisermos dar novos contornos às paisagens que pintamos. Não pretendo, com essa metáfora, 

defender o total abandono dos conhecimentos tidos como hegemônicos; no entanto, o que estou 

tentando argumentar é que precisamos nos permitir “pensar o mundo por outras lentes e 

geografias da razão” (RIBEIRO, 2018, kindle, posição 347) – razão que, no meu entendimento, 

é construída com emoção também. Ecoando as palavras de Mbembe (2019, on-line),  

 
“estou falando em expandir o arquivo, não em extirpá-lo. Para que isso 

aconteça, deve ficar claro para todos/as que apenas o arquivo europeu não 

pode mais dar conta das complexidades, tanto da história, do presente quanto 

do futuro de nosso mundo humano e não humano”.52  

 

Nesta tese, busquei realizar essa expansão colocando em disputa com as narrativas tidas 

como oficiais, universais e únicas, narrativas outras, construídas desde outros lugares de fala 

e de existência, como: os/as próprios/as agentes desta pesquisa, que são professores/as e 

estudantes de escola e de universidade públicas do interior de Goiás; pesquisadores/as 

localizados/as no Brasil Central; intelectuais indígenas; intelectuais negros/as; e artistas. A meu 

ver, quando damos visibilidade a essas narrativas outras, ou, nos termos de Felisberto (2020, 

p. 173), a essas “novas latitudes teóricas”, estamos contribuindo para que haja um processo de 

“reparação epistemológica” (FELISBERTO, 2020, p. 173), o que compreendo, com base em 

Kilomba (2019), como uma tentativa necessária de reparar o mal causado pelas colonialidades 

do poder, do saber e do ser. 

As considerações de Rezende (2019a; 2019b) e de Ndlovu-Gatsheni (2017) me levam a 

compreender, ainda, que a decolonização da metodologia acontece por meio da postura 

 
52 Texto original: “I am talking about expanding the archive, not excising it. For this to happen, it must be clear 

to all that the European archive alone can no longer account for the complexities, both of history, of the present, 

and of the future of our human and other-than-human world”. 
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respeitosa que assumimos nas ações que empreendemos ao nos relacionarmos com as pessoas 

envolvidas na pesquisa e com a realidade pesquisada, colocando os conhecimentos construídos 

a serviço dessas pessoas e dessas realidades. Do modo como compreendo, para além da conduta 

burocrática exigida pela academia – como a submissão de nossos projetos de pesquisa a um 

Conselho de Ética, por exemplo (cf. Anexo A) – essa atitude respeitosa envolve 

responsabilidade e cuidado com o outro; é um chamado a existir de maneira responsável e 

responsiva para o outro que nos constitui, como nos conclama o filósofo russo Mikhael Bakhtin 

(1993) em sua filosofia do ato responsável. Como pesquisadora, busquei possibilitar um 

deslocamento da identidade de objeto, comumente atribuída aos/às participantes de pesquisa, 

reconhecendo-os/as como sujeitos, conhecedores/as e críticos/as. Tanto durante o processo de 

construção da materialidade empírica quanto de escrita desta tese, procurei conversar com os/as 

participantes, a quem, como Silvestre (2017), chamo agentes, inclusive submetendo as 

discussões à apreciação crítica deles/delas. Algumas de suas contribuições aparecem em notas 

de rodapé. Acredito, no entanto, que eu poderia ter envolvido mais os/as agentes da Escola 

InspirAção, especialmente os/as discentes, nos arranjos metodológicos desta escrevivência, o 

que não se mostrou possível devido à dificuldade de solicitar a autorização de suas 

participações. 

Nas próximas seções, apresento o processo de construção artesanal das práticas 

metodológicas desta escrevivência, problematizando-o. Apresento, primeiramente, uma visão 

geral do contexto, dos agentes e do material empírico. Em seguida, detalho cada um desses 

tópicos. 

 

2.2 “Falou por acréscimo que ela não contemplava as paisagens. Que eram as paisagens 

que a contemplavam”: o contexto e a construção do material empírico desta escrevivência   

 

O material empírico desta escrevivência foi construído no período de fevereiro a 

dezembro de 2017 ao longo do desenvolvimento do componente curricular de Estágio 

Supervisionado de Língua Inglesa II, sob minha orientação, e durante minhas aulas da disciplina 

de Orientações para o Estágio Supervisionado de Língua Inglesa II, no curso de Letras: 

Português e Inglês da Universidade Estadual de Goiás (UEG), câmpus Inhumas. O componente 

curricular de Estágio Supervisionado de Língua Inglesa II foi desenvolvido em uma escola 

pública estadual de educação básica da cidade de Inhumas, parceira da universidade para a 

realização do estágio, que denomino Escola InspirAção, com carga-horária total de 100 horas 

anuais. Havia dez licenciandos/as matriculados/as nessa disciplina e todos/as participaram deste 
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estudo. O componente curricular de Orientações para o Estágio Supervisionado de Língua 

Inglesa II foi ministrado às segundas-feiras, das 20h50 às 22h30, no câmpus da universidade, 

com carga-horária total de 55 horas/ano. Havia 22 licenciandos/as matriculados/as na 

disciplina, mas apenas os 10 que fizeram Estágio sob minha supervisão participaram deste 

estudo53.  

A seguir, apresento os/as agentes desta escrevivência. 

 

2.2.1 Os/as agentes 

  

 Como venho discutindo ao longo desta escrevivência, tenho acreditado em modos de 

fazer pesquisa que se propõem a pensar com, em vez de pensar sobre. Nesse sentido, inpirada 

em Silvestre (2017), opto por utilizar o termo agentes para me referir aos/às participantes desta 

pesquisa, com o intuito de destacar o papel ativo, de agência54, que desempenharam ao longo 

do processo. Assim, a materialidade empírica, construída com esses/as agentes, não é um mero 

dado a ser analisado, mas é compreendida como conhecimento. Desse modo, alinho-me a 

Borelli (2018), Silvestre (2017) e Urzêda-Freitas (2018) e busco entrecruzar os conhecimentos 

dos/as agentes com os outros conhecimentos elencados na tese, com vistas a uma ecologia de 

saberes (SOUSA SANTOS, 2007, 2019).  

Durante todo o processo, conversei com os/as agentes sobre a postura menos 

hierarquizante, portanto, mais circular, que busquei adotar nos modos de construir esta 

escrevivência. Além disso, devido ao papel de agência que cada um/a dos/as participantes tem 

neste estudo, como construtores/as de conhecimentos, reconheço meu papel como 

pesquisadora de retaguarda (SOUSA SANTOS, 2019, p. 217), uma vez que não busquei falar 

“sozinh[a] do alto da montanha”, mas trabalhar “nas planícies e encostas do mundo, 

participando ativamente em conversas e práticas importantes”.  

 A fim de propor um diálogo horizontal entre as praxiologias dos/as autores/as nos quais 

me inspiro para escrever esta tese – o que inclui, para além dos saberes acadêmicos, os saberes 

advindos da poesia, da música, das artes plásticas – e as praxiologias dos/as agentes que 

 
53 Segundo as normas da universidade à época, para acompanhamento de estágio, a turma poderia ser dividida e 

cada docente poderia ficar com, no mínimo 10 licenciandos/as. No entanto, para o componente curricular de 

Orientações para o Estágio (disciplina ministrada na sala de aula do câmpus da universidade), o/a docente deveria 

assumir toda a turma. Por isso, nas aulas de Orientações para o Estágio, havia 22 licenciandos/as, mas, desses, 

apenas 10 eram acompanhados/as por mim no estágio (que era desenvolvido na escola-parceira) e participaram 

desta pesquisa. Os/As outros/as 12 tiveram o estágio acompanhado por outra professora. 
54 Com base em Clarissa Jordão (2010, p. 432), compreendo agência, nesse caso, como “uma forma de intervir no 

processo discursivo de construção de sentidos e representações do mundo”. 
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constituem a materialidade empírica, sugeri que cada agente fosse identificado/a pelo 

sobrenome. Todos/as concordaram e, em nossa última Roda de Conversa (realizada em 

dezembro de 2017), ficou acordado o uso do sobrenome; no entanto, visando preservar a 

identidade desses/as agentes, como sugestão da banca de qualificação, conversei com eles/elas 

e pedi que escolhessem nomes fictícios.  

 Os/As agentes desta pesquisa são os/as acadêmicos/as matriculados/as no Estágio 

Supervisionado de Língua Inglesa II do curso de Letras: Português e Inglês da UEG, câmpus 

Inhumas, sob minha orientação: sete professoras-licenciandas, aqui identificadas por Bela, 

Butterfly, Clare, Diva, Persona, Sabrina e Sílvia, e três professores-licenciandos, neste estudo, 

denominados Sam, Soccer e Weller. São agentes deste estudo, também, o professor de inglês da 

escola-parceira do estágio, denominado na pesquisa de professor da escola, identificado por 

Rock; e eu, professora de estágio do curso de Letras, aqui denominada professora de estágio e 

identificada pelo nome Valéria.   

 A partir das informações do material empírico (especialmente das Reflexões Iniciais, 

Narrativas e Rodas de Conversa) construídos ao longo da pesquisa no ano de 2017, e de 

conversas individuais, elaborei um quadro com as informações que julguei mais relevantes 

sobre as características identitárias de cada agente, ciente de que essas identidades não são fixas 

e, por isso, colocá-las em um quadro pode não ser a melhor opção, mas optei por fazê-lo por 

questão de organização – ah... essa busca pela ordem! Além disso, assumo que a seleção do que 

é mais importante considerar é atravessada por minha subjetividade.  

 Reconheço as fragilidades deste trabalho por não apresentar, com mais profundidade, as 

histórias de vida de seus/suas agentes. Assumo que, se eles/as mesmos/as tivessem se 

apresentado, fazendo suas próprias descrições, por exemplo, teria sido mais coerente com a 

proposta desta escrevivência. Não o fiz por questão de tempo e espaço. Apesar dessa lacuna, é 

importante salientar que, como Weller (N, 2017) nos conta em sua Narrativa, acredito que 

nossas histórias de vida estão amalgamadas a nossas histórias com a formação docente: 

 
[t]alvez os reflexos da minha história de vida que contribuíram e ainda 

contribuem para minha formação docente tenham sido a vontade de querer 

tornar o mundo melhor para todos. O fato de ter morado na rua e em um 

colégio interno foi uma das minhas inspirações para seguir com minha carreira 

profissional da área da educação. (WELLER, N, nov. 2017). 

 

 Assim que concluí o quadro, enviei mensagens individuais, via WhatsApp e e-mail, para 

cada um/a dos/as agentes, para que pudessem conferir as informações e apresentar possíveis 

sugestões. De modo especial na categoria raça/cor, pedi que fizessem sua autodeclaração.   
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Quadro 1: Características identitárias dos/as agentes da pesquisa 

Denomina-

ção na 

pesquisa 

Identifica-

ção 
Idade 

Estado 

civil 
Sexo 

Cor/ 

Raça 

Classe 

social55 

Religiosi-

dade 

Professora-

licencianda 
Bela 21 Casada Feminino Branca D Evangélica 

Professora-

licencianda 
Butterfly 32 Solteira Feminino Parda E Evangélica 

Professora-

licencianda 
Clare 26 Casada Feminino Parda D 

Cristã-

protestante 

Professora-

licencianda 
Diva 38 Casada Feminino Branca D Evangélica 

Professora-

licencianda 
Persona 20 Solteira Feminino Branca B Católica 

Professor da 

escola 
Rock 27 Solteiro Masculino Pardo C Não tem 

Professora-

licencianda 
Sabrina 27 Casada Feminino Parda E Católica 

Professor-

licenciando 
Sam 23 Solteiro Masculino Pardo C Evangélico 

Professora-

licencianda 
Sílvia 24 Casada Feminino Parda D Católica 

Professor-

licenciando 
Soccer 26 Casado Masculino Parda E Evangélico 

Professora de 

estágio 
Valéria 38 Casada Feminino Parda B Cristã 

Professor-

licenciando 
Weller 29 Casado Masculino Pardo E 

Cristão- 

protestante 
Fonte: Material empírico da pesquisa. 

 

 Como apresentado no quadro 1, além do professor Rock e de mim, há dez 

professores/as-licenciandos/as participantes desta pesquisa, dos/quais sete são do sexo 

feminino, sendo cinco delas casadas; e três são do sexo masculino, sendo dois casados. Sete 

desses/as professores/as-licenciandos/as se autodeclararam pardos/as e três como brancas. Suas 

idades variam de 20 a 38 anos, sendo que oito têm de 20 a 29 e duas têm 32 e 38 anos. Em 

relação à classe social, quatro se consideram de classe E e quatro de classe D, uma de classe B 

e um de classe C. Quanto à religiosidade, todos/as os/as professores/as-licenciandos/as se 

consideram cristãos/ãs.  

 Além das informações sobre características identitárias dos/as agentes, apresento 

brevemente o perfil acadêmico e profissional de cada um/a deles/delas no quadro 2: 

 
55 Para construção desse item, utilizei o critério do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

definição de classes sociais, baseado no número de salários mínimos (SM) da renda familiar mensal, a saber: classe 

A: acima de 20 SM; classe B: 10-20 SM; classe C: 4-10 SM; classe D: 2-4 SM; classe E: até 2 SM. O salário 

mínimo instituído pelo governo brasileiro para o ano de 2017 foi de R$ 937,00. 
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Quadro 2: Características acadêmico-profissionais dos/as agentes da pesquisa 

Identifica

-ção 

Forma-

ção na 

educa-

ção 

básica 

Formação 

universitária e 

Ocupação 

profissional 

Outras 

experiências 

formais com o 

inglês 

Experiência na docência 

de língua inglesa 

Bela 
Escola 

pública. 

Licencianda em 

Letras: Português 

e Inglês (4º ano). 

Sem vínculo 

empregatício. 

Não houve. 

Estágio no EF de uma 

escola pública (durante o 3º 

ano da graduação). 

Professora substituta por 6 

meses (escola pública EF e 

EM). 

Butterfly 

Escola 

pública. 

 

Licencianda em 

Letras: Português 

e Inglês (4º ano). 

Professora-

auxiliar em uma 

creche. 

Não houve. 

Estágio no EF de uma 

escola pública (durante o 3º 

ano da graduação). 

Professora substituta por 2 

meses (escola pública EF 

I). 

 

Clare 

Escola 

pública. 

 

Licencianda em 

Letras: Português 

e Inglês (4º ano). 

Escrevente de 

cartório. 

Curso de 

idiomas por 6 

meses (durante a 

graduação). 

 

Estágio no EF de uma 

escola pública (durante o 3º 

ano da graduação). 

Diva 

Escola 

pública 

(EJA). 

 

Licencianda em 

Letras: Português 

e Inglês (4º ano). 

Professora-

auxiliar em uma 

creche. 

Não houve. 

Estágio no EF de uma 

escola pública (durante o 3º 

ano da graduação). 

Professora substituta por 1 

semana (escola pública EF 

II). 

Persona 

Escola 

pública. 

 

Licencianda em 

Letras: Português 

e Inglês (4º ano). 

Monitora do 

Programa Mais 

Educação em 

uma escola 

púbica. 

Curso de 

idiomas por 2 

anos (durante a 

graduação). 

Programa de 

intercâmbio por 

40 dias em 

Laramie, nos 

Estados Unidos 

(último ano da 

graduação). 

Estágio no EF de uma 

escola pública (durante o 3º 

ano da graduação). 

Rock 

Escola 

pública. 

 

Licenciado em 

Letras: Português 

e Inglês, UEG, 

Inhumas (2010). 

Cursando Direito 

(UFG, câmpus 

Goiás, início 

2012). 

Docente na 

Escola 

InspirAção. 

Curso de 

idiomas 

 (por 3 anos, 

durante o EM). 

 

Professor em curso de 

idiomas por 2 anos. 

Professor efetivo da rede 

estadual há 7 anos (EF e 

EM). 

Sabrina Escola Licencianda em Curso de Estágio no EF de uma 
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pública. 

 

Letras: Português 

e Inglês (4º ano). 

Professora-

auxiliar em uma 

creche. 

idiomas por 6 

meses (durante a 

graduação). 

escola pública (durante o 3º 

ano da graduação). 

Sam 

Escola 

pública. 

 

Licenciando em 

Letras: Português 

e Inglês (4º ano). 

Monitorador de 

câmeras de 

segurança 

computadorizada. 

 

Cursos de inglês 

para concursos 

públicos de 

carreira militar 

(por 4 meses). 

Estágio no EF de uma 

escola pública (durante o 3º 

ano da graduação). 

Sílvia 

Escola 

pública. 

 

Licencianda em 

Letras: Português 

e Inglês (4º ano). 

Sem vínculo 

empregatício. 

Não houve. 

Estágio no EF de uma 

escola pública (durante o 3º 

ano da graduação). 

Soccer 

Escola 

particular. 

 

Licenciando em 

Letras: Português 

e Inglês (4º ano). 

Auxiliar de 

produção em uma 

indústria de 

alimentos. 

Residência nos 

Estados Unidos  

(4 anos) (antes 

da graduação). 

Estágio no EF de uma 

escola pública (durante o 3º 

ano da graduação). 

Valéria 

Escola 

pública. 

 

Licenciada em 

Letras: Português 

e Inglês, UEG, 

Porangatu (1999). 

Mestre em Letras 

e Linguística, 

UFG (2012). 

Doutoranda em 

Letras e 

Linguística, UFG. 

Docente na UEG. 

Curso de 

idiomas de 

verão (30 dias) 

em Vancouver, 

no Canadá (após 

a graduação). 

Curso 

preparatório 

para as 

certificações de 

Cambridge (6 

meses) (após a 

graduação). 

Professora na rede pública 

(EF e EM) por 3 anos. 

Professora na rede privada 

(EF e EM) por 5 anos. 

Curso de idiomas por 8 

anos. 

Ensino Superior 

(instituições pública e 

privada) por 15 anos. 

Weller 

Escola 

pública 

(EJA). 

Licenciando em 

Letras: Português 

e Inglês (4º ano). 

Vendedor 

autônomo 

(fabricação e 

venda de cones 

trufados). 

Curso de 

idiomas por 6 

meses (antes da 

graduação). 

Experiência 

como intérprete 

para grupos de 

missionários/as 

estrangeiros/as 

(antes e durante 

a graduação). 

 

Estágio no EF de uma 

escola pública (durante o 3º 

ano da graduação). 

Professor (estágio 

remunerado) em escola da 

rede pública por 6 meses 

(EF) 

Bolsista do Pibid por 1 ano. 

Professor do Centro de 

Idiomas da UEG por 1 ano. 

Fonte: Material empírico da pesquisa. 

 

  Todos/as os/as agentes deste estudo, dentre os quais me incluo, realizaram sua formação 
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básica em escolas públicas. Diva e Weller frequentaram a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Conforme ilustro no quadro 2, os/as agentes (exceto o professor Rock e eu) não possuem muita 

experiência com a língua inglesa (nem como aprendizes, nem como docentes). Dos/Das dez 

professores/as-licenciandos/as, apenas Weller tem experiência como docente de língua inglesa 

além do estágio e como intérprete para grupos de missionários/as estrangeiros/as. Persona tem 

experiência de intercâmbio nos Estados Unidos, e Soccer viveu nesse país por quatro anos 

durante sua infância. Essa falta de experiência com a docência e a baixa proficiência linguística 

que afirmam ter geraram muita insegurança durante o estágio, conforme será discutido na parte 

II desta tese, de modo mais específico na seção 5.3. Além disso, dos/das dez professores/as-

licenciandos/as, oito mantinham vínculos empregatícios em contextos diversos (cartório, 

empresa de segurança, indústria de alimentos, creche), desempenhando funções não 

relacionadas ao ensino de língua inglesa. Apesar de Butterfly, Diva, Persona e Sabrina 

trabalharem em contextos educacionais, não atuavam com o ensino de língua inglesa.  

 Uma característica marcante no perfil dos/as participantes desta escrevivência, 

sobretudo das mulheres, é o fato de terem de conciliar os estudos com as atividades domésticas 

(além das outras atividades profissionais já mencionadas). A narrativa de Sabrina ilustra bem 

essa questão: 

 

[e]u sou muito ligada a casa, entendeu? Eu acho que isso me atrapalhou muito 

na minha formação, independentemente assim, ó. Bagunça... não é que a 

minha casa seja impecável, entendeu, mas, assim, ó eu não sei, tipo assim, 

tinha que arrumar a casa, tinha que lavar vasilha, mas eu tinha que ler um 

livro. (SABRINA, RC, dez. 2017). 

 

 Os/As participantes do estudo de Hélvio Frank de Oliveira (2017, p. 189), também 

desenvolvido na Universidade Estadual de Goiás (UEG), apresentam características 

semelhantes nesse sentido: “[c]om diferentes ocupações e frequentando a licenciatura no 

período noturno, eles relatam que estudar e conciliar emprego são desafios grandiosos”. O perfil 

dos/as acadêmicos/as da UEG é, majoritariamente, de trabalhadores/as que atuam fora da 

docência, como discuto mais adiante. Contudo, a meu ver, a universidade não considera essa 

realidade, por exemplo, quando impõe que o estágio seja realizado no contraturno. Durante 

minha experiência como professora de estágio nesta universidade, já presenciei muitos/as 

professores/as-licenciandos/as perderem seus empregos no período de estágio. Ou ainda, 

desistirem do curso pela impossibilidade de conciliar o estágio com o trabalho. No caso dos/as 

participantes desta pesquisa, que eu saiba, ninguém perdeu o emprego, mas nossos esforços 

foram hercúleos para conseguir conciliar as atividades. O professor-licenciando Sam, por 
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exemplo, nem sempre podia participar integralmente de nossas Rodas de Conversa e, por vezes, 

precisou trabalhar em outro turno para repor os horários em que estava no estágio, conforme 

ilustra nossa conversa:  

 
Valéria: Você trabalha o dia inteiro, Sam? 

Sam: O dia, a noite... Hoje eu trabalhei durante o dia e vou trabalhar à noite 

pra substituir os dias que estou faltando. Aí amanhã eu estou de folga. (RC, 

abr. 2017). 

 

 A seguir, discorro sobre os locais em que esta pesquisa foi construída, o que envolve o 

espaço universitário e o espaço escolar.  

 

2.2.2 Os locais: a universidade e a escola 

 

A materialidade empírica desta pesquisa foi construída tanto em uma escola pública 

estadual de educação básica, parceira da universidade para a realização do estágio, aqui 

denominada Escola InspirAção, quanto em uma universidade pública do estado de Goiás, UEG, 

Inhumas. Opto por apresentar, primeiramente e com mais detalhes, o espaço universitário por 

acreditar que essa organização facilita a compreensão do/a leitor/a, uma vez que o material 

empírico está relacionado às ações do estágio, que é um componente curricular da universidade. 

Um de meus grandes esforços nesta tese foi me livrar dos binarismos, como é o caso de 

universidade e escola. Contudo, na dificuldade de pensar em uma estruturação diferente e mais 

fronteiriça para apresentar esses locais, assumo os riscos de incorrer em contradições. 

Nas seções seguintes, descrevo o espaço universitário, com ênfase no curso de Letras: 

Português e Inglês em foco e nos componentes curriculares de Estágio Supervisionado de 

Língua Inglesa II e Orientações para o Estágio Supervisionado de Língua Inglesa II, ambos 

ministrados por mim. 
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2.2.2.1 O espaço universitário: o curso de Letras (Português e Inglês) da UEG, câmpus Inhumas  

 

                                                    Figura 3: Flamboyant no pátio da UEG, Inhumas 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

A Universidade Estadual de Goiás completa vinte anos.   

Nasceu com a pressa do início do século XXI, atendendo às exigências de 

expansão do ensino superior e de formação dos professores da educação 

básica. Foi útil. Fez-se universidade em sua segunda década, atendendo a 

outras exigências, como a implantação e o crescimento da pós-graduação. 

Correu muito. Constitui-se de muitas estradas, muitos prédios, muita gente. É 

feita também de muitas contradições e interesses, muito rica e tão pobre. 

Difícil defini-la nos seus vinte anos. Fácil perceber o seu lugar na vida de 

tantos goianos que trabalham, estudam e vivem do que ela se tornou. Árdua 

a tarefa de compreender as suas potencialidades. Simples a de apontar as 

suas fragilidades. Na minha homenagem à aniversariante de hoje, a 

Universidade Estadual de Goiás, expresso minha esperança depositada no 

verso de Manoel de Barros: “as antíteses congraçam”. 

Carla Conti de Freitas (2019) 

 

 

Eu me lembro bem quando a Faculdade de Educação Ciências e Letras de Porangatu 

(FECELP), onde cursei Letras: Português e Inglês (de 1996 a 1999), deixou de ser a FECELP 

e passou a ser uma universidade, a Universidade Estadual de Goiás, a nossa tão sonhada UEG! 

Eu estava no meu último ano de graduação. Minha turma de Letras foi a primeira a receber o 

diploma com o nome UEG. Fui a oradora da turma na colação de grau e me recordo que fiz 

questão de ressaltar essa mudança em meu discurso, tamanha a importância para nós, 

acadêmicos/as da cidade de Porangatu, localizada a mais de 400 km da capital. À época, acho 

que nem eu nem meus/minhas colegas de graduação sabíamos exatamente os efeitos dessa 
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mudança, mas a força da palavra universidade em nosso diploma era muito grande e nos 

deixava muito empoderados/as!  

A UEG foi criada pela Lei Estadual n. 13.456, de 16 de abril de 1999, e foi estruturada 

como uma instituição multicampi (CARVALHO, 2017), ou seja, que tem seus polos espalhados 

por todo o estado de Goiás e sede central na cidade de Anápolis-GO. Atualmente, a UEG se faz 

presente em 38 municípios com 41 câmpus universitários, dentre os quais 13 oferecem o curso 

de licenciatura em Letras: Português e Inglês56.  

O câmpus universitário de Inhumas, além do curso de licenciatura em Letras: Português 

e Inglês, oferece o curso de Pedagogia e, mais recentemente, em 2018, o curso de Psicologia, 

atendendo à comunidade de Inhumas e de cidades do entorno, como Araçu, Caturaí, Goianira, 

Itauçu, Santa Rosa, dentre outras; e da capital do estado, Goiânia, que fica a, aproximadamente, 

50 km de distância.  

O curso de Letras da UEG câmpus Inhumas é oferecido na modalidade Licenciatura 

Plena com habilitação em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e suas respectivas Literaturas. A 

dupla habilitação do curso é um fator importante a considerar no escopo desta pesquisa e 

reconheço que não explorei isso como deveria. Nossa organização do estágio de inglês, por 

exemplo, precisou ser negociada com os/as professores/as-licenciandos/as, que também 

precisavam atender às demandas do estágio de português. Quanto ao regime de funcionamento 

do curso, à época desta pesquisa, em 2017, era seriado anual para o 4º ano de Letras57, e seriado 

semestral para as demais turmas, com entrada anual58. O horário de funcionamento é no período 

noturno, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30 e, aos sábados, das 7h às 11h da manhã. 

Uma característica marcante da UEG é a oferta de cursos no período noturno, como 

apontou o estudo de Renata Carvalho (2017). De acordo com essa autora, no ano de 2011, 

apenas 35% dos/as alunos/as dessa universidade estavam matriculados/as no período diurno. 

Concordo com Carvalho (2017, p. 116) quando ela diz que “a maior concentração de cursos no 

período noturno indica maior quantidade de estudantes trabalhadores, ou seja, com menor 

tempo para os estudos e com menor permanência na instituição durante o período do curso”. 

 
56 No decorrer desta escrevivência, a UEG tem passado por um processo de redesenho institucional e é provável 

que alguns desses cursos de Letras poderão deixar de existir. 
57 A turma do 4º ano, contexto desta pesquisa, foi a última turma a seguir a matriz de 2009, cujo regime era seriado 

anual. Esta pesquisa foi realizada nesse período de transição da matriz de 2009 para a de 2015. No entanto, no que 

se refere à carga-horária do estágio, não houve alteração: em ambas as matrizes, a carga-horária total de estágio 

para o curso de Letras: Português e Inglês é de 400 horas.  
58 Segundo o Projeto Pedagógico do Curso de Letras de Inhumas (PPC, 2015), pode-se ingressar no curso de Letras 

por meio de Processo Seletivo, Sistema de Avaliação Seriada (SAS), transferência, portador de diploma de curso 

superior e outras formas advindas de políticas públicas adotadas pela UEG. Preciso registrar aqui minha indignação 

por, no ano de 2020, não termos tido ingressantes para o curso de Letras por meio do Processo Seletivo, pelos 

motivos que mencionei no manifesto que abre esta tese. 
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Esse é, de modo geral, o perfil dos/as estudantes da UEG: acadêmicos/as trabalhadores/as. 

Com os/as agentes desta pesquisa, a situação não é diferente, como mencionei na seção anterior. 

A meu ver, esse perfil de acadêmicos/as que trabalham durante o dia e estudam à noite traz 

implicações importantes para as discussões empreendidas nesta tese, sobretudo no âmbito do 

estágio59.  

Como nos diz a professora e amiga querida Carla Conti de Freitas (2019), no texto em 

homenagem aos 20 anos da UEG, nossa universidade é marcada por contradições e interesses. 

No momento em que escrevo este texto, outubro de 2019, por exemplo, vivencio a angústia de 

não saber se o curso de Letras no câmpus Inhumas continuará a existir, o que também acontece 

com outros cursos da área de humanas da universidade. A que interesses serve a diminuição 

desses cursos? Acredito que possibilidades de resposta a essa indagação estejam diluídas ao 

longo das discussões desta tese.  

 

2.2.2.1.1 O estágio de língua inglesa no curso de Letras (Português e Inglês) em foco neste 

estudo 

  

 O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da estrutura curricular 

dos cursos de licenciatura, previsto na Lei 9.394/96, “sendo uma atividade específica 

intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico” 

(BRASIL, 2015, p. 12). É uma modalidade regida por princípios, ações e metas da Universidade 

Estadual de Goiás.  

 É característica da UEG ser uma universidade que recebe um grande número de 

estudantes que não residem na cidade sede do câmpus universitário, como já mencionei. A 

situação não é diferente no câmpus Inhumas. Grande parte de nossos acadêmicos/as, que 

também são trabalhadores/as, precisam viajar todos os dias para chegar ao câmpus e atender às 

demandas do curso que é noturno. Quando se trata de cumprir a carga-horária de estágio, isso 

pode ser um agravante, uma vez que o estágio, de acordo com o Regulamento, deve ser 

realizado no contraturno, ou seja, período matutino ou vespertino. Para tentar amenizar esse 

problema, nos anos anteriores a 2012, era permitido, via Regulamento de Estágio, que o/a 

licenciando/a realizasse o estágio em uma escola à sua escolha, podendo ser localizada na 

cidade em que residia. Isso, no entanto, acarretava outro problema: o/a professor/a orientador 

 
59 Volto a tocar nessa questão na parte II da tese. 
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de estágio não conseguia acompanhar os/as os/as professores/as-licenciandos/as, uma vez que 

algumas cidades eram localizadas a mais de 100km do câmpus Inhumas ou de Goiânia, onde 

grande parte dos/as docentes residem. No meu caso, por exemplo, já viajei mais de 100 km para 

acompanhar os/as professores/as-licenciandos/as durante o estágio; por outro lado, como a 

demanda era grande, já houve casos em que nem cheguei a conhecer a escola e o/a professor/a 

da escola onde o estágio era realizado.  

 A partir de 2012, o colegiado do curso de Letras do câmpus Inhumas estabeleceu, como 

referência para o estágio, as cidades de Inhumas e Goiânia, mas, ainda assim, ficava inviável 

para os/as professores/as da universidade fazerem o acompanhamento do estágio, pois, por 

vezes, os horários das escolas de Inhumas e de Goiânia eram coincidentes (e ainda 

precisávamos conciliar todas essas demandas entre os estágios de inglês e português). Em 2015, 

ficou definido, então, no Regulamento de Estágio do curso de Letras: Português e Inglês do 

câmpus Inhumas, que os estágios somente poderiam ser desenvolvidos em Inhumas, em escolas 

previamente selecionadas pela equipe de estágio. De acordo com o Regulamento, “a realização 

do estágio demanda convênios institucionais entre a Universidade e o sistema que recebe os 

estudantes, os quais serão firmados por meio de uma normatização mais ampla que servirá de 

base, para os câmpus construírem as normatizações internas” (INHUMAS, 2015, p. 3). A meu 

ver, esse foi um passo muito importante para que começasse a ocorrer uma relação de parceria 

entre a universidade e a escola, conforme será discutido com mais detalhes. 

 Na matriz curricular de 200960 do curso de Letras: Português e Inglês em foco, o estágio 

é componente obrigatório no 3º e no 4º anos, ou seja, o estágio está presente no currículo a 

partir da segunda metade do curso, perfazendo um total de 400 horas. Assim, em sintonia com 

o Projeto Pedagógico do Curso de Letras (PPC), os estágios supervisionados, nas habilitações 

Português e Inglês, na matriz curricular de 2009, estão estruturados da seguinte forma: 

 

Quadro 3: Estruturação dos estágios supervisionados do curso de Letras   

   Componente curricular Carga-horária 

Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa e Literatura I 100 h/a 

Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa e Literatura II 100 h/a 

Estágio Supervisionado de Língua Inglesa I 100 h/a 

Estágio Supervisionado de Língua Inglesa II 100 h/a 

TOTAL 400 h/a 
                                                              Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
60 À época em que o material empírico para esta pesquisa foi construído, em 2017, a matriz curricular vigente para 

o 4º ano de Letras era a de 2009 e o curso era anual. Atualmente, a matriz vigente para todas as turmas é a de 2015, 

e o curso de Letras: Português e Inglês é semestral. 
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 O Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa e Literatura I e o Estágio 

Supervisionado em Língua Inglesa I são oferecidos no 3º ano do curso de Letras, e são 

realizados no ensino fundamental II, de 6º a 9º ano, das escolas de educação básica parceiras 

da universidade. Já o Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa e Literatura II e o Estágio 

Supervisionado em Língua Inglesa II são parte da matriz curricular do 4º ano do curso e são 

desenvolvidos no ensino médio, de 1ª a 3ª séries, das escolas-parceiras. Como não são muitas 

as escolas-parceiras da universidade e há muita demanda para estágio, o Regulamento de 

Estágio do curso de Letras do câmpus Inhumas prevê, ainda, que parte do estágio possa ser 

realizado no Centro de Idiomas61 do câmpus. 

 A subdivisão da carga-horária de 100 h/a de cada estágio é feita pela equipe de 

professores/as de estágio, seguindo as normatizações previstas no Regulamento. Em relação à 

organização da estrutura do estágio no curso de Letras, assim diz o Regulamento (INHUMAS, 

2015, p. 5, ênfase adicionada): 

 
Art. 4º O estágio em Letras apresenta a seguinte programação: 

I – Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa e Literaturas I e Língua 

Inglesa I (docência no Ensino Fundamental) e Estágio Supervisionado em 

Língua Portuguesa e Literaturas II e Língua Inglesa II (docência no Ensino 

Médio): 

a) Observação do contexto escolar, na escola-campo escolhida visando a 

coleta de dados quanto aos aspectos físicos, administrativos e pedagógicos; 

b) Semirregência, que consiste em participar de aulas, para observação das 

necessidades de aprendizagem dos alunos, visando diagnosticar situações-

problema para posterior estudo e análise. 

c) Elaboração do Projeto de pesquisa-ação, em conformidade com as 

necessidades dos alunos, detectadas nas aulas diagnósticas.  

      d) Execução do Projeto de pesquisa-ação na escola-campo (regência). 

      e) Produção de relato de experiência. [...] 

f) Apresentação dos resultados do desenvolvimento do Projeto de pesquisa-

ação à comunidade universitária e escolar. 

g) Atividades complementares – Participação em eventos; apresentação de 

trabalhos em eventos; participação como bolsista de iniciação científica; 

professor-monitor de alguma disciplina do curso de Letras ou professor do 

Centro de Idiomas (Curso ou Projeto de Extensão). 

 

 A partir dessas orientações, para o ano de 2017, tivemos a seguinte distribuição:  

 

Quadro 4: Estruturação do estágio supervisionado de língua inglesa (100 horas) 

Atividade Carga-horária 

Observação do contexto escolar 6 h 

Observação de aulas diagnósticas (semirregência)  14 h 

 
61 O Centro de Idiomas da UEG, câmpus Inhumas, é uma ação extensionista do câmpus e oferece cursos de inglês, 

português e de formação docente para os/as acadêmicos/as do câmpus e para a comunidade de Inhumas e de 

cidades vizinhas. 
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Elaboração do projeto (pesquisa-ação) 12 h 

Elaboração e execução de microaulas  04 h 

Execução do projeto (regência) 12 h 

Produção do relato de experiência ou artigo científico 14 h 

Apresentação dos resultados em evento: SIMPEL 08 h 

Atividades Complementares 30 h 

TOTAL 100 h 
Fonte: Adaptado do Regulamento de Estágio (INHUMAS, 2015, p. 6). 

 

 É importante mencionar que o estágio na instituição em foco deste estudo apresenta uma 

estrutura fixa, normatizada pelo Regulamento de Estágio, que prescreve a realização de três 

etapas: observação, semirregência e regência. As orientações sobre em que consiste cada uma 

dessas etapas também estão descritas no Regulamento. Vale ressaltar que há uma incongruência 

nesse Regulamento no que diz respeito à semirregência, que também é compreendida como 

“observação de aulas diagnósticas”. O entendimento em relação às ações da semirregência 

acaba ficando a cargo de cada professor/a de estágio e, geralmente, o que tenho percebido 

durante os anos que atuo nessa função, é que, na prática, a semirregência acaba por se tornar 

uma extensão da etapa de observação, mas com ênfase na sala de aula de inglês.   

Além das atividades desenvolvidas na disciplina de Estágio Supervisionado de Língua 

Inglesa II, a materialidade empírica (exceto as Rodas de conversa e as Notas Vivenciais) desta 

pesquisa foi construída nas aulas do componente curricular de Orientações para o Estágio 

Supervisionado de Língua Inglesa II, que discuto a seguir. 

 

2.2.2.1.2 As aulas de Orientações para o Estágio Supervisionado de Língua Inglesa II  

  

 Como já mencionei anteriormente, o componente curricular de Orientações para o 

Estágio Supervisionado de Língua Inglesa II compõe a matriz curricular com uma carga-horária 

total de 55 horas/ano, e as aulas, à época desta pesquisa, foram ministradas por mim, às quartas-

feiras, das 20h50 às 22h30, no câmpus da universidade. Desse modo, diferentemente do 

componente curricular de Estágio Supervisionado de Língua Inglesa II, havia um horário 

específico reservado para a disciplina de Orientações para o Estágio Supervisionado de Língua 

Inglesa II, conforme ilustra o horário acadêmico de 2017 para o 4o ano de Letras: 
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Quadro 5: Horário acadêmico do 4º ano do curso de Letras: Português e Inglês 

HORÁRIO ACADÊMICO DO CURSO DE LETRAS (2017) 

Turm

a 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

4º Ano Orientações para o 

Estágio Supervisionado 

de Língua Portuguesa e 

Literaturas II 

Língua 

Portuguesa 

IV 

 

Literatura 

Infanto-Juvenil 

 

Literatura 

Brasileira III 

 

 

Literaturas de 

Língua Inglesa 

 

Língua 

Inglesa IV 

 

4º Ano Laboratório de 

Comunicação Escrita 

em Língua Inglesa 

 

Língua 

Portuguesa 

IV 

 

Orientações 

para o Estágio 

Supervisionado 

de Língua 

Inglesa II 

Literatura 

Brasileira III 

 

Literaturas de 

Língua Inglesa 

 

Língua 

Inglesa IV 

 

Fonte: Documentos recebidos pela coordenação do curso de Letras em 2017 (adaptado). 

 

 Para que o/a leitor tenha uma visão geral do que foi abordado na disciplina, elaborei um 

quadro com a ementa e com o cronograma das aulas, contendo os textos que foram discutidos 

e algumas das atividades realizadas. De modo geral, os textos e as discussões versaram sobre 

problematizações acerca de métodos e técnicas de ensino de língua inglesa; ensino e 

aprendizagem de língua inglesa na perspectiva dos letramentos críticos; política linguística; 

pesquisa-ação colaborativa; identidade docente; ensino crítico de língua inglesa; ensino de 

língua inglesa na escola pública; concepções de língua; dentre outras. Para além da discussão 

de textos acadêmicos, nessas aulas, busquei desenvolver atividades que considerassem outras 

linguagens e outros recursos semióticos, como por exemplo: filmes, músicas, vídeos, imagens, 

desenhos, dentre outras, como mostra o quadro 6. 

 A seguir, apresento o quadro com as ações desenvolvidas durante as aulas de 

Orientações para o Estágio Supervisionado de Língua Inglesa II, no ano de 2017. 

 

Quadro 6: Ementa e cronograma de aulas do componente curricular de orientações para o Estágio 

Supervisionado de Língua Inglesa II 

EMENTA 

Linguística aplicada ao ensino de língua estrangeira. A relação professor/aluno e a prática pedagógica 

no cotidiano escolar do Ensino Médio, da disciplina Língua Inglesa. A relação educação, sociedade e 

prática educativa. Análise das condições de produção do ensino-aprendizagem da língua inglesa. 

Avaliação de livros didáticos e paradidáticos do Ensino Médio. 

DATA 

(2017) 
                                                      CONTEÚDO 

15/02 

- Cena do filme Shadows in the Sun.  

- Apresentação do Regulamento de Estágio e do plano de ensino. 

- Definição dos grupos de estágio. 

20/02 

- Aula inaugural de estágio supervisionado: mesa redonda com a professora Dra. Viviane 

Silvestre, com o tema: “Formação de professores/as de línguas e estágio supervisionado na 

UEG – Câmpus Inhumas”. 

22/02 e 

08/03 

- Proposta das atividades: Reflexões Iniciais sobre o Estágio e Narrativa sobre estar cursando 

Letras. Discussão sobre observação e semirregência. 
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15/03 

 

 

Texto I: Sobre Métodos, Técnicas e Abordagens (p. 11-40) 

FIGUEIREDO, Francisco J. Q.; OLIVEIRA, Eliane C. Sobre Métodos, Técnicas e 

Abordagens. In: FIGUEIREDO, Francisco J. Q. (Org.). Formação de professores de línguas 

estrangeiras: princípios e práticas. Goiânia: UFG, 2012. p. 11-40. 

Texto II: O método soberano para o ensino e aprendizagem de língua inglesa (BOHN, 2009, 

p. 169-179). 

BOHN, Hilário I. O método soberano para o ensino e aprendizagem de língua inglesa. In: 

LIMA, Diógenes C. Ensino e aprendizagem de língua inglesa: conversas com especialistas. 

São Paulo: Parábola, 2009. p. 169-178. 

- Problematizações sobre a utilização de métodos de ensino de língua inglesa. 
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Texto III: Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEMs). Conhecimentos 

de Línguas Estrangeiras. p. 87-124. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Brasília: MEC/SEB, 2006. 

p. 87-124. 

Texto IV: A nova ordem mundial, os parâmetros curriculares nacionais e o Ensino de 

inglês no Brasil: a base intelectual para uma ação política. 

MOITA LOPES, Luís P. da. A nova ordem mundial, os parâmetros curriculares nacionais e 

o Ensino de inglês no Brasil: a base intelectual para uma ação política. In: BARBARA, Leila; 

RAMOS, Rosinda C.G. (Org.). Reflexão e ações no ensino-aprendizagem de línguas. São 

Paulo, Mercado de Letras, 2003. p. 29-57. 

- Vídeo: The danger of a single story, de Chimamanda ADICHIE.  

- Atividades com imagens sobre: Como nossas aulas de inglês podem servir como “discurso 

anti-hegemônico”?  

 

29/03 

 

Texto V: Preconceito contra o ensino de língua estrangeira na rede pública 

JORGE, Miriam L. dos S. Preconceito contra o ensino de língua estrangeira na rede pública. 

In: LIMA, Diógenes C. de. (Org.). Ensino e aprendizagem de língua inglesa: conversas com 

especialistas. São Paulo: Parábola, 2009, p. 161-168. 

Texto VI: O drama do ensino de inglês na escola pública brasileira.  

COX, Maria Inês P.; ASSIS-PETERSON, Ana Antônia de. O drama do ensino de inglês na 

escola pública brasileira. In: ASSIS-PETERSON, Ana Antônia de. (Org.) Línguas 

estrangeiras: para além do método. Cuiabá: Ed UFMT, 2008. p. 19-54.  

05/04 

 

Texto VII: Ações pedagógicas voltadas para os letramentos críticos: uma proposta para 

o estágio supervisionado de língua inglesa. 

ROSA-DA-SILVA, Valéria; BROSSI, Giuliana C. Ações pedagógicas voltadas para os 

letramentos críticos: uma proposta para o estágio supervisionado de Língua Inglesa. Revelli, 

v.8, n. 3, p. 203-230, 2016.  

Texto VIII: Ensino crítico de línguas estrangeiras 

PESSOA, Rosane R.; URZÊDA-FREITAS, Marco Túlio de. Ensino crítico de línguas 

estrangeiras. In: FIGUEIREDO, Francisco J. Q. de. Formação de professores de línguas 

estrangeiras: princípios e práticas. Francisco José Quaresma de Figueiredo (org.). Goiânia: 

Editora UFG, 2012. p. 57-80. 

- Atividades problematizadoras com os temas: corpo e preconceito; prostituição; cultura, 

sexualidade e preconceito. 

 

12/04 

 

 

- Atividade sobre novas formas de identificação local, com base em recortes do texto 

Globalization in the margins: toward a reevalution of language and mobility. 

WANG, Xuan; SPOTTI, Massimiliano; JUFERMANS, Kasper; CORNIPS, Leonie; 

KROON, Sjaak; BLOMMAERT, Jan. Globalization in the margins: toward a reevalution of 

language and mobility. In: Applied Linguistics Review, v. 5 n. 1, p. 23-44, 2014. 

- Atividade sobre representações dos povos indígenas. Vídeo clip: Mc Brô. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=oLbhGYfDmQg. 

26/04 

 

Texto IX: Uma proposta de pesquisa-ação colaborativa na formação universitária de 

professores/as de língua(s) 

SILVESTRE, Viviane P. V. Uma proposta de pesquisa-ação colaborativa na formação 

universitária de professores/as de língua(s). In: SABOTA, Barbra; SILVESTRE, Viviane P. 

https://www.youtube.com/watch?v=oLbhGYfDmQg
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V. (Org.). Pesquisa-ação & formação: convergências no estágio supervisionado de língua 

inglesa. Anápolis: Editora UEG, 2017. p. 21-42. 

Texto X: A condição de aluno-professor de língua inglesa em discussão: estágio, 

identidade e agência 

JORDÃO, Clarissa M.; BÜHRER, Edna A. C. A condição de aluno-professor de língua 

inglesa em discussão: estágio, identidade e agência. Educação & Realidade, Porto Alegre, 

v. 38, n.2, p. 669-682, abr./jun. 2013.  

- Atividades com o vídeo “All that we share”. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=fV-Rz1LBOiU 

03/05 

 

Texto XI: Letramento crítico e ensino comunicativo: lacunas e intersecções 

MATTOS, Andréa M. A.; VALÉRIO, Kátia M. Letramento crítico e ensino comunicativo: 

lacunas e intersecções.  RBLA, Belo Horizonte, v. 10, n. 1, p. 135-158, 2010. 

10/05 

 

Texto XII: Tecendo um diálogo com os dados 

EDMUNDO, Eliana S. G.  Letramento crítico no ensino de inglês na escola pública: planos 

e práticas nas tramas da pesquisa. Campinas, SP: Pontes Editores, 2013. p. 115-176. 

Atividades sob o viés de perspectivas críticas: representações e estereótipos.  

17/05 

 

Texto XIII: Construindo cidadania nas aulas de inglês: uma proposta para o 

letramento crítico 

MATTOS, Andréa M. A. Construindo cidadania nas aulas de inglês: uma proposta para o 

letramento crítico. In: TAKAKI, Nara H.; MACIEL, Ruberval F. (Org.). Letramentos em 

terra de Paulo Freire. 2ª ed. Campinas, SP. Pontes, 2015. p. 171-194. 

- Atividades sob o viés de perspectivas críticas: problematizações sobre um diálogo de livro 

didático (disponível em PESSOA; HOELZLE, 2016). 

31/05 

Texto XIV: Letramento crítico nas brechas da sala de línguas estrangeiras 

DUBOC, Ana Paula M.  Letramento crítico nas brechas da sala de línguas estrangeiras. In: 

TAKAKI, Nara H.; MACIEL, Ruberval F. (org.). Letramentos em terra de Paulo Freire. 2ª 

ed. Campinas, SP. Pontes, 2015. p. 209-229. 

Atividades sob o viés de perspectivas críticas: What does tanjooberrymutts mean in English 

language?  

04/06 

Narrativa multissemiótica Retrato linguístico (Language portrait) com base no texto de 

Brigitta Busch (2012)62.  

BUSCH, Brigitta. The Linguistic Repertoire Revisited. Applied Linguistics, v. 33, n. 5, p. 1-

22, 2012. 

21 e 

28/06 
Apresentação de microaulas, acompanhadas de discussões reflexivas. 

2º SEMESTRE 

16, 23 e 

30/08 
Apresentação de microaulas, acompanhadas de discussões reflexivas. 

27/09 e 

04/10 
Oficinas temáticas: produção de material didático com base nos letramentos críticos. 

 
62 A ideia para esta atividade surgiu a partir de uma aula que tive durante uma disciplina que cursei no doutorado, 

com o professor André Marques do Nascimento, a quem agradeço imensamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=fV-Rz1LBOiU
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11/10 

 

Atividades com o texto: O estágio de língua inglesa como espaço de (re)construção de 

identidades e agência docente: diálogos com teorizações bakhtinianas (à época, no 

prelo). 

ROSA-DA-SILVA, Valéria; FIGUEREDO, Carla J.; PESSOA, Rosane R. O estágio de 

língua inglesa como espaço de (re)construção de identidades e agência docente: diálogos 

com teorizações bakhtinianas. In: FREITAS, Carla C.; BROSSI, Giuliana C.; ROSA-DA-

SILVA, Valéria; THEREZA JUNIOR, Alcides H. (Org.). Diálogos entre a universidade e a 

escola na (trans)formação de professores de línguas. Anápolis: Ed. UEG, 2018. p. 105-129. 

E-book. Disponível em: www.observatorioueg.com.br. Acesso em: 13 abr. 2019. 

 

01/11 

 

Texto XV: Os sete saberes na sala de aula: ressignificando práticas pedagógicas. 

ROSA-DA-SILVA, Valéria; FREITAS, Carla C. Os sete saberes na sala de aula: 

ressignificando práticas pedagógicas. In: SUANNO, Marilza V. R.; FREITAS, Carla C. 

Razão sensível e complexidade na formação de professores: desafios transdisciplinares. 

Anápolis, GO, Ed. UEG, 2006. p. 79-107. 

06/12 

 

Encerramento: Conversa sobre saberes docentes e sobre o processo contínuo de formação. 

Song: I still haven’t found what I’m looking for (U2). 

Fonte: Material empírico. 

 

As aulas de Orientações para o Estágio Supervisionado de Língua Inglesa II se 

configuraram como um espaço importante para discussões acerca de praxiologias 

fundamentadas em perspectivas críticas de educação linguística, com ênfase no letramento 

crítico (JORDÃO, 2013; MENEZES DE SOUZA, 2011; PESSOA; URZÊDA-FREITAS, 2017; 

ROSA-DA-SILVA; BROSSI, 2016; SILVESTRE, 2015), que inspirou nosso trabalho na escola. 

Como já discutimos em Rosa-da-Silva e Brossi (2016, p. 211), compreendo o letramento crítico 

como “uma alternativa que ajuda a ampliar o nosso olhar sobre o mundo em que vivemos, 

convidando-nos a uma constante reflexão sobre a nossa própria prática pedagógica, 

problematizando-a, continuamente”.  

A meu ver, a discussão de perspectivas críticas nas aulas de Orientação foi 

fundamental, já que nem todos/as os/as professores/as-licenciandos/as estavam 

familiarizados/as com o letramento crítico nem tiveram oportunidade de ter aulas de inglês sob 

esse viés. O professor-licenciando Weller, por exemplo, afirma: 

 
[...] Eu nunca tinha visto essa perspectiva [crítica] no meu histórico de estudo 

desde o fundamental até o ensino médio, pouco vi ou quase não vi essa 

perspectiva de você trabalhar um tema problematizador, trabalhar valores, a 

questão do eu...[...] Vim ver isso com a Valéria. (WELLER, RC, jun 2017). 

 

Acredito que esse seja um ponto importante a ser considerado em nossos cursos de 

formação docente. Se nosso desejo for trabalhar com perspectivas críticas no estágio, 

precisamos possibilitar esses momentos de vivências aos/às professores/as-licenciandos/as. Se 

isso puder ser desenvolvido em colaboração com os/as demais docentes do curso, como o/a 

http://www.observatorioueg.com.br/
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professor/a de inglês, por exemplo, o trabalho ganha ainda mais força. Não é meu intuito dizer 

que devemos limitar as vivências dos/as professores/as-licenciandos/as às perspectivas críticas 

de educação linguística, mas que podemos abrir possibilidades para uma diversidade de saberes. 

No próximo tópico, apresento um breve retrato da escola de educação básica onde 

desenvolvemos o estágio.  

 

2.2.2.2 O espaço escolar: a escola parceira do estágio 

 

                           Figura 4: Roseira no pátio da escola parceira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook da escola. 

 

Nosso estágio foi desenvolvido em parceria com uma escola pública estadual de 

educação básica, aqui denominada Escola InspirAção, que oferece ensino fundamental e médio, 

localizada na cidade de Inhumas, no interior de Goiás. De acordo com o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola, elaborado em 2016, a instituição atende cerca de 1.064 alunos/as 

nos turnos matutino, vespertino e noturno. O prédio da escola, à época da pesquisa, apresentava 

10 salas, que não eram suficientes para alocar a quantidade de estudantes matriculados/as. 

Portanto, para atender à demanda de estudantes, a escola contava com outro espaço físico, 

denominado polo de extensão. Em uma de nossas Rodas de Conversa (RC), o professor Rock, 

a professora-licencianda Persona, o professor-licenciando Weller e eu conversamos sobre a 

dinâmica das aulas, que acabava sendo prejudicada, por conta da locomoção para esse outro 

espaço: 
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Rock: [...] O principal, que acaba atrapalhando a aprendizagem dos alunos e 

na aula do professor é o fato de ter um polo, o deslocamento em si. Eles 

[referindo-se aos/às estudantes] se sentem separados, se sentem distantes. 

Valéria: Então, você considera isso como.... 

Rock: Um empecilho no contexto educacional, no espaço físico da escola, 

que atrapalha a prática do professor e a aprendizagem dos alunos. 

Valéria: Você acha que as aulas aqui no polo rendem menos do que lá 

[referindo-me ao prédio principal da escola]? 

Rock: Uhum! [onomatopeia de concordância] 

Persona: E, consequentemente, a [aula] que é subsequente à do polo também 

rende menos, por conta do deslocamento. [...] 

Rock: É menos tempo de aula, por conta do deslocamento. 

Weller: Quando nós saímos daqui, já havia perdido cinco minutos [...], aí 

quando chegamos lá, devemos ter perdido uns oito minutos, por aí. 

Valéria: Esse é um problema que eu acho que já está sendo olhado, não é, 

Rock? 

Rock: É! Eles estão fazendo o máximo, mas foi a subsecretaria quem mandou. 

Persona: Só uma aula por semana, então, esses dez minutos devem fazer 

muita falta. 

Rock: E é uma coisa que a escola não pode fazer nada. (RC, mar. 2017). 
 

Assim, durante nossas vivências do estágio, precisamos nos deslocar várias vezes, junto 

com o professor de inglês, de um prédio a outro, o que levava cerca de 10 a 15 minutos. 

Pudemos perceber, junto com o professor Rock, como esse deslocamento atrapalhava o 

rendimento das aulas, que já eram escassas. Nas turmas das 2as séries, por exemplo, que estavam 

instaladas no polo de extensão, só havia uma aula por semana e o tempo dessa aula ainda era 

reduzido devido à distância entre um prédio e outro. As turmas das 3as – também com uma aula 

semanal – e das 1as séries do ensino médio – que tinham, por sua vez, duas aulas semanais – 

ficavam no prédio principal da escola, mas ainda assim tinham o tempo de aula reduzido devido 

ao deslocamento de volta. Para resolver esse problema, felizmente, salas novas estavam já em 

construção. 

A escola parceira era a única pública da cidade a oferecer ensino médio que não fosse 

militarizado, integralizado ou técnico, como já mencionado. O perfil dos/as estudantes da escola 

era de estudantes-trabalhadores/as. Assim, muitos/as dos/as que participaram de nossas 

vivências do estágio estudavam pela manhã e trabalhavam no período vespertino ou nos fins de 

semana, na feira da cidade, por exemplo.  

Além disso, grande parte dos/as estudantes viviam em regiões periféricas da cidade e 

ainda havia alguns/algumas que moravam em chácaras próximas à cidade. Sobre o perfil geral 

dos/as estudantes da escola, assim diz o Projeto Político Pedagógico (INHUMAS, 2016, p. 18-

19): 

 
[a] clientela atendida é diversificada, em sua maioria pertencente à classe 
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média baixa oriunda praticamente de todos os bairros da cidade e zona rural. 

Filhos de assalariados, comerciantes, trabalhadores rurais, domésticas etc. 

Algumas famílias são desestruturadas financeiramente e socialmente, moram 

de aluguel e os filhos são criados pelas avós ou algum parente.  

 

 

É importante ressaltar esse perfil de estudantes de uma escola pública que têm a 

necessidade de trabalhar desde a educação básica e que têm suas “famílias desestruturadas 

financeiramente e socialmente”, como diz o PPP (INHUMAS, 2016, p. 19), para que possamos 

compreender melhor a desigualdade social que assola nosso país, invalidando o discurso 

perverso da meritocracia.  

O ano de 2017 foi o primeiro ano de parceria da universidade com esta escola. Nos anos 

anteriores, as escolas parceiras para a realização do estágio no ensino médio eram a escola 

militar, a escola de tempo integral ou a escola técnica da cidade. Devido aos desencontros entre 

a organização dessas escolas e a organização do estágio da universidade63, optamos por buscar 

uma nova escola parceira. Quando visitei a escola pela primeira vez para conversar sobre uma 

possível parceria, encontrei o professor Rock, que já tinha sido meu aluno no curso de Letras 

em 2010. Desde o primeiro momento, os/as gestores/as da escola (diretora, vice-diretor e 

coordenadora pedagógica) e o professor Rock se mostraram abertos a estabelecer parceria com 

a universidade para a realização do estágio. Além disso, como eu já pretendia utilizar as 

atividades do estágio daquele ano como material empírico para esta tese, conversei com os/as 

agentes da escola sobre essa possibilidade, que eles/elas prontamente aceitaram. Assim, 

firmamos nossa parceria via termo de compromisso do estágio, um documento exigido pela 

universidade para a realização do estágio e, para a realização desta pesquisa, providenciei a 

documentação exigida pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás64 

(cf. Apêndice A), onde realizo o curso de doutoramento. 

 No que diz respeito às orientações curriculares, a escola segue o Currículo Referência 

da Rede Estadual de Goiás, elaborado em 2012 (GOIÁS, 2012), com conteúdos distribuídos 

por bimestre para todos os componentes curriculares. Os conteúdos de língua inglesa são 

organizados, bimestralmente, por gêneros do discurso. Assim, para a 1ª série, os gêneros 

prescritos são: histórias em quadrinhos, carta de leitor, poemas e filmes.  

 
63 No caso da escola de tempo integral, a organização das aulas no período matutino e vespertino dificultava muito 

o deslocamento tanto dos/as professores/as de estágio (no meu caso, moro a 50 km de Inhumas e a professora com 

quem eu dividia a turma do estágio à época morava a 70 km) quanto dos/as professores/as licenciandos/as (uma 

delas morava a 40 km). Quanto à escola militarizada, não fizemos contato naquele ano por opção pessoal minha e 

da professora com quem eu dividia o estágio. O estágio de português, naquele ano, já seria desenvolvido na escola 

técnica. Esses são alguns dos motivos que nos levaram a optar pela escola InspirAção.  
64 Esses documentos são: Termo de Anuência da escola e Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE). 
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Apresentada uma visão geral da escola, apresento uma visão geral sobre nossas 

vivências do estágio nessa escola. 

 

2.2.3 Um breve panorama sobre as vivências do estágio na escola 

  

 Como já mencionei, o estágio do curso de Letras: Português e Inglês em foco neste 

estudo é orientado pelo Regulamento de Estágio (INHUMAS, 2015). No entanto, por mais 

óbvio que isso possa parecer, é importante ressaltar que as ações de cada professor/a durante o 

estágio são atravessadas por suas próprias subjetividades e pelas subjetividades de todos/as 

os/as envolvidos/as nesse processo, como os/as professores/as-licenciandos/as e os/as 

agentes/as da escola parceira (diretores/as, coordenadores/as, professores/as, estudantes, dentre 

outros/as).  

 Devido a essas questões que fogem ao Regulamento, nem todos/as os/as professores/as 

de estágio do contexto em foco desenvolvem o estágio da mesma maneira. Como nossos/nossas 

professores/as-licenciandos/as do curso de Letras vivenciam quatro estágios (inglês e português 

no 3º ano; e inglês e português no 4º ano) ao longo do curso, afirmo que, a depender do/a 

professor/a da universidade que acompanha o estágio ou do/a professor/a da escola parceira, 

para citar apenas dois fatores, a configuração do estágio pode ser bem diferente. Essa explicação 

se faz necessária para que o/a leitor/a compreenda que o que chamo de vivências do estágio 

nesta tese, longe de serem generalizadas, são singulares e localizadas, corporificadas pelas 

subjetividades dos/as agentes da escola e da universidade envolvidos/as no processo, dentre 

os/as quais me incluo. Assim, para localizar o/a leitor/a no que diz respeito aos caminhos 

trilhados na construção do que estou chamando de vivências, traço um panorama geral, 

respeitando a cronologia temporal, sobre como foram nossas vivências do estágio na escola 

InspirAção. Ao longo da tese, essas vivências serão discutidas mais detalhadamente, sem 

grande preocupação com a linearidade.  

 Como não poderia deixar de ser, o componente curricular de Estágio Supervisionado de 

Língua Inglesa II para o 4º ano de Letras de 2017, sob minha responsabilidade, foi desenvolvido 

com base no Regulamento de Estágio (INHUMAS, 2015). Nesse sentido, realizamos as três 

etapas previstas: observação, semirregência e regência. No entanto, ao longo do estágio, 

fortemente influenciada pelas leituras e discussões em nosso grupo de estudos Transição65, 

comecei a perceber a necessidade de problematizar essa estrutura rígida do estágio. Embora não 

 
65 Agradeço, de forma especial às queridas professoras de estágio Barbra Sabota, Julma Borelli, Mariana Mastrella-

de-Andrade e Viviane Silvestre, pelas valiosas conversas sobre nossos contextos. 
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tenhamos conseguido romper com essa estrutura, acredito que conseguimos, pelo menos, 

cossignificá-la, por meio de nossa aproximação do espaço escolar para vivenciá-lo 

integralmente. Portanto, ao invés de me referir a essas etapas separadamente, utilizo o termo 

vivências, que considero mais adequado para traduzir o modo como desenvolvemos o estágio, 

para além de etapas burocratizadas. Contudo, por mais que eu acredite na força da mudança dos 

termos, vez ou outra, ainda recorro à tríade observação-semirregência-regência para que o/a 

leitor/a compreenda a dinâmica de nossas vivências. 

 Nossas vivências do estágio na escola começaram em 13 de março de 2017, dia em que 

fomos juntos/as (os/as dez professores/as-licenciandos/as sob minha orientação de estágio e eu) 

à escola para o que, de acordo com o Regulamento de Estágio, seria a etapa de observação do 

contexto escolar. Para além do cumprimento da carga-horária de seis horas previstas no 

Regulamento para esta etapa, fomos à escola munidos do desejo de iniciar um movimento de 

aproximação com o espaço escolar e com seus/suas agentes. Assim, agendamos, com 

antecedência, uma conversa com a coordenadora do turno matutino da escola-parceira, período 

em que desenvolveríamos o estágio, e com o professor de inglês do ensino médio, colaborador 

do estágio. Antes de adentrarmos o espaço escolar naquele dia que seria o primeiro de nossas 

vivências do estágio, conversei com os/as professores/as-licenciandos/as sobre as questões que 

poderiam ser discutidas durante a conversa com a coordenadora e com o professor de inglês da 

escola e, juntos/as, fizemos um roteiro, apenas como sugestão. Constavam do roteiro:   

• aspectos físicos da escola (tais como: infraestrutura, movimentação dos alunos nas áreas 

comuns, organização do intervalo e do lanche, utilização dos espaços, dentre outros); 

• aspectos pedagógicos da escola (Projeto Político Pedagógico (PPP), perfil dos/as 

alunos/as, sistema de avaliação interna, avaliações externas, propostas de 

acompanhamento ao/à aluno/a, recuperação paralela ou de nota; atividades 

interdisciplinares e extraclasse previstas, dentre outras). 

• aspectos diversos (possibilidades de colaboração com a escola, de participação e 

colaboração nas atividades da escola, como eventos, reuniões, momentos coletivos, 

conselho de classe).  

A conversa com a coordenadora pedagógica sobre o contexto escolar foi realizada na 

sala de informática da escola e durou cerca de duas horas. Não era nossa intenção fazer um 

interrogatório burocratizado sobre a escola e nem tomar muito tempo da coordenadora. Tratou-

se, portanto, de uma conversa sobre aspectos mais gerais da escola, pois compreendemos que 

questões mais específicas surgiriam no decorrer de nossas vivências, como, de fato, ocorreu. 

No entanto, um dos pontos de destaque da conversa, esse sim mais específico, foi sobre quem 
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são os/as estudantes da escola. Segundo a coordenadora, os/as estudantes da escola InspirAção 

são aqueles/as que não quiseram ou não puderam (por precisarem trabalhar no contraturno) 

atender às demandas de uma escola de tempo integral; ou ainda que não quiseram ou não 

puderam (por não passarem no exame seletivo para ingresso ou por não se adequarem às 

exigências disciplinares, no caso da escola militar) estudar em uma escola de curso técnico 

integrado ao ensino médio ou de regime militarizado. Essas seriam as opções para cursar o 

ensino médio em Inhumas.  

Essa conversa nos provocou uma série de indagações: estariam esses/essas estudantes 

já estigmatizados/as, carimbados/as socialmente por estudarem nesta (também estigmatizada) 

e não naquela escola? Muitos/as estudantes estavam nessa escola ou porque precisavam 

trabalhar no contraturno ou porque foram expulsos/as de outra escola que foi menos tolerante 

com a indisciplina, como nos informou a coordenadora. O que isso significa? Que escola é 

essa? Que estudantes são esses/as? Onde estamos? Essas reflexões nos intrigaram 

sobremaneira e nos acompanharam durante nossas vivências, influenciando em nossas escolhas 

pedagógicas, como será discutido posteriormente. 

Após essa conversa com a coordenadora, demos uma volta para conhecer os espaços e 

as pessoas da escola. Permanecemos no espaço escolar durante todo o período da manhã: 

conversamos com estudantes durante o recreio; visitamos a biblioteca e conhecemos a 

bibliotecária; fomos até a cantina e conversamos com as merendeiras; fomos até a quadra de 

esportes; e conhecemos as salas dos/as professores/as, da diretora, da coordenadora e a 

secretaria da escola. Em nossas andanças pelos corredores da escola, as professoras-

licenciandas Bela e Sabrina identificaram seus nomes nas placas de formatura do ensino médio 

afixadas nas paredes, já que haviam sido alunas da escola. Conversamos um pouco sobre como 

seria voltar à escola onde estudaram, mas, dessa vez, como professoras. Bela e Sabrina 

expressaram os sentimentos de orgulho e gratidão que estavam sentindo por poderem retornar 

àquele espaço tão familiar a elas, encontrar seus/suas antigos/as professores/as e por poderem 

retribuir à escola um pouco dos saberes que ali construíram.  

Após o recreio, conversamos com o professor de inglês, que estava com horário vago. 

Nossa conversa foi breve, uma vez que ele teria de voltar para a sala de aula. A pauta principal 

dessa nossa primeira Roda de Conversa (RC) com o professor Rock foi sobre como poderíamos 

contribuir com o trabalho que ele desenvolve na escola. Assim, perguntamos sobre como eram 

suas aulas e como ele gostaria que nosso trabalho fosse desenvolvido, ao que ele nos respondeu: 

“eu procuro usar multiculturalismo de uma forma bastante multidisciplinar e interdisciplinar, 

relacionando vários tipos de conhecimentos, de áreas de conhecimento, focar nas questões que 
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envolvem a realidade dos meninos” (ROCK, RC, mar. 2017). Quanto as nossas propostas de 

colaboração com o seu trabalho, Rock disse estar “aberto a qualquer tipo de colaboração e 

participação” (ROCK, RC, mar. 2017). Os modos como nossas propostas se entrecruzaram vão 

sendo discutidos ao longo desta escrevivência.  

Após a conversa com o professor Rock, continuamos na escola, lemos e discutimos o 

Projeto Político Pedagógico (PPP), gentilmente disponibilizado pela coordenadora. Em 

seguida, ainda na sala de informática da escola, negociamos e definimos os horários para a 

próxima etapa do estágio, que, de acordo com o Regulamento, é chamada de semirregência e 

equivale a uma carga-horária de quatorze horas. 

 Para o desenvolvimento das etapas de semirregência e regência, os/as professores/as-

licenciandos/as foram divididos em três grupos: sendo dois grupos compostos por três 

professores/as-licenciandos e um grupo formado por quatro professores/as-licenciandos, como 

ilustra o quadro a seguir: 

 
Quadro 7: Grupos de estágio 

Grupo Professores/as-licenciandos/as 

1 Persona, Sam, Sílvia e Weller 

2 Butterfly, Diva e Sabrina 

3 Bela, Clare e Soccer  
Fonte: Elaborado pela autora. 

   

Em nossas vivências, a chamada etapa de semirregência consistiu, de modo geral, num 

misto de acompanhamento e assistência ao professor Rock, em suas aulas no ensino médio, da 

1ª à 3ª série. Durante os meses de março, abril e meados de maio, os/as professores/as-

licenciandos/as (divididos/as em grupos) e eu íamos à escola, geralmente nas manhãs de 

segunda e quarta-feira, para vivenciar o espaço escolar como um todo e, de modo especial, as 

salas de aula do professor Rock. Evitamos desempenhar o papel de meros/as observadores/as 

durante essas vivências e buscamos nos envolver com as atividades e com os/as estudantes, 

conforme o professor Rock nos solicitava.  

Embora fosse nosso desejo, durante esse período, os/as professores/as-licenciandos/as 

não tiveram um envolvimento satisfatório em atividades mais amplas da escola, como projetos 

interdisciplinares, momentos coletivos e reunião de pais e mães, por exemplo. A meu ver, isso 

ocorreu, dentre outros fatores, devido ao descompasso entre a organização das atividades da 

escola e as da universidade. Como já mencionei, os/as professores/as-licenciandos/as agentes 

desta pesquisa são trabalhadores/as e não dispõem de muito tempo no contraturno para a 

realização do estágio. Além disso, eles/elas precisavam atender às várias demandas, além do 
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estágio de inglês, que um curso de dupla licenciatura requer, com destaque para a realização do 

estágio de português e a elaboração do trabalho final de curso (TC), que se amontoam nesse 

último ano de graduação. Nos termos de Bela (RC, out. 2017), “é tanta pressão que a gente vai 

sofrendo no final do curso”. Mesmo com o tempo reduzido dos/as professores/as-

licenciandos/as, nossa dedicação às atividades do estágio de março a meados de maio totalizou 

uma carga-horária de cerca de 30 horas, o que extrapolou (na verdade, dobrou) as 14 horas 

previstas no Regulamento de Estágio para a etapa de semirregência. Nesse período, nossas 

vivências envolveram: atividades de sala de aula com o professor Rock e Rodas de Conversa 

(preferencialmente na escola) para discussão e planejamento das aulas que desenvolveríamos a 

partir de maio. 

No dia 15 de maio, iniciamos nossas vivências como professores/as colaboradores/as, 

assumindo o desenvolvimento das aulas. Os/As professores/as-licenciandos/as do grupo 1 

(Persona, Sam, Sílvia e Weller) iniciaram a etapa que, no Regulamento de Estágio é chamada 

de regência. Em nossas vivências, essa ação do estágio foi desenvolvida por meio de projetos 

colaborativos, com a participação do professor Rock e minha. O grupo 1 desenvolveu os 

projetos colaborativos com a 1ª série C do ensino médio nos meses de maio e junho, totalizando 

cerca de 20 horas (sendo 14 horas efetivas de regência e cerca de 6 horas dedicadas a reflexões 

e planejamentos). O grupo 2 (Butterfly, Diva e Sabrina), na 1ª série A, e o grupo 3 (Bela, Clare 

e Soccer), na 1ª série B, desenvolveram as atividades colaborativas de regência do dia 25 de 

setembro até o dia 30 de outubro, o que totalizou aproximadamente 18 horas (dessas, 12 horas 

foram de regência colaborativa e cerca de 6 horas de Rodas de Conversa para reflexão e 

planejamento). Mais uma vez, nossas vivências extrapolaram a carga-horária prevista no 

Regulamento de Estágio (para a etapa de regência, seriam 12 horas). A meu ver, esse é um 

ponto importante a ser considerado, pois sugere que, em nossas vivências do estágio, não nos 

prendemos ao cumprimento de carga-horária, mas às ações necessárias à realização do estágio 

para além da aula em si mesma. Afinal, por trás de cada aula “dada”, há uma série de ações 

docentes, como estudo, planejamento, reflexões, dentre outras.  

As aulas dos/as professores/as-licenciandos/as foram desenvolvidas de acordo com 

projetos, elaborados com base no que estou chamando de temas vivenciais, que são temas 

problematizadores, construídos a partir da realidade dos/as estudantes e de nossas conversas 

com o professor Rock, conforme será discutido posteriormente. Além disso, devido às 
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exigências curriculares66, consideramos, em nossos projetos, o gênero discursivo indicado para 

o bimestre e a série em questão. Não utilizamos livro didático em nenhuma de nossas aulas e 

as atividades foram todas elaboradas colaborativamente, inspiradas nas teorizações dos 

letramentos críticos. 

 A seguir, apresento três quadros-sínteses, com os objetivos e as principais atividades 

desenvolvidas em cada um dos projetos. Ressalto que, na elaboração e no desenvolvimento de 

todos os projetos, houve colaboração tanto minha quanto do professor da escola. 

  

Quadro 8: Síntese do projeto 13 reasons to be myself 

Grupo 1: Persona, Sam, Sílvia e Weller, 1ª série C 

Tema do 

projeto 

Objetivos/ 

Gênero 

Discursivo 

Aula Principais atividades 

13 

reasons 

to be 

myself 

Problematizar 

questões 

identitárias/ 

Carta do leitor. 

1 e 2 Apresentação do tema do projeto. Atividades sobre 

identidades. Música: Be yourself, de Charlie Brown Junior. 

3 e 4 HQ Spider Man. Cosplay Spider Man. 

5 e 6 Vídeo (desenho animado) e HQ Spider Man. 

7 e 8 Vídeo (desenho animado) e Mangá Naruto. 

9 e 10 Carta do leitor. Carta para Hannah. 

11 e 12 Atividade de colagens individuais: “os múltiplos eus que 

nos constituem”. Gravação de vídeo: “13 reasons to be 

myself”. 

13 e 14 Atividade de colagens em pequenos grupos: identidades 

múltiplas. Exibição do vídeo gravado na aula anterior. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 9: Síntese do projeto Don’t laugh at me 

Grupo 2: Butterfly, Diva e Sabrina 1ª série A 

Tema do 

projeto 

Objetivos/ 

Gênero 

Discursivo 

Aula Principais atividades 

Don’t 

laugh at 

me 

Discutir sobre 

bullying/ 

Música. 

 

1 e 2 Apresentação do tema do projeto.  

Atividade oral sobre Negative comments.  

3 e 4 Videoclipe da música Don’t laugh at me, de Mark Wills. 

Atividades sobre a música. 

5 e 6 Atividade com template: Wrinkled Wanda. 

7 e 8 Textos com depoimentos de superação do bullying. 

Atividades sobre os textos. 

Videoclipe do rap Hopeful, de Bars & Melody. 

9 e 10 Texto: BBC News sobre um trágico acontecimento em uma 

escola de Goiânia. 

11 e 12 Produção e apresentação de raps. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
66 Como já mencionei anteriormente, à época, a escola seguia as orientações do Currículo Referência da Rede 

Estadual de Educação de Goiás (GOIÁS, 2012). Para o componente curricular de língua inglesa, o conteúdo desse 

documento está estruturado por gêneros discursivos, sendo um gênero por bimestre.  
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Quadro 10: Síntese do projeto Language and crime 

Grupo 3: Bela, Clare e Soccer, 1ª série B 

Tema do 

projeto 

Objetivos/ 

Gênero 

Discursivo 

Aula Principais atividades 

Language 

and crime 

Discutir sobre 

estereótipos, 

criminalidade 

e sobre 

concepções de 

língua e 

linguagem/ 

Música. 

1 e 2 Apresentação do tema do projeto.  

Questões reflexivas sobre aprender língua e trajetória 

linguística. 

3 e 4 Texto: Tanjooberrymuts. Discussão sobre “negociar 

significados” na língua. 

Atividades sobre o texto.  

Reflexões sobre estereótipos.  

5 e 6 Cena do filme The Pink Panther. 

Discussões sobre língua. 

7 e 8 Atividade sobre retratos linguísticos. 

Atividades sobre e com o Jogo Call of Duty. 

9 e 10 Atividades com trailers da série Narcos. 

Reflexões sobre estereótipos.  

11 e 12 Atividades com imagens sobre construção de estereótipos. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Após essa breve apresentação sobre os locais onde a pesquisa foi desenvolvida e sobre 

o que estou chamando de vivências, passo a discutir sobre a construção do material empírico. 

 

2.2.4 O material empírico 

 

O material empírico desta escrevivência foi construído no período de fevereiro a 

dezembro de 2017, durante as vivências do estágio na escola InspirAção e no câmpus da UEG, 

Inhumas. Parte desse material seria construído, independentemente desta tese, uma vez que 

integra os processos de formação docente de minha práxis no âmbito do estágio. As Rodas de 

Conversa, por exemplo, fazem parte das ações que desenvolvo como professora de estágio, mas 

reconheço que, para fins desta escrevivência, elas aconteceram com maior frequência.  

Acredito que a construção do material empírico tenha contribuído com a formação de 

todos/as os/as agentes, uma vez que as fontes de gêneros variados (envolvendo escrita, 

oralidade e imagem) não foram pensadas para “prestar contas e serem instrumentos de 

avaliação, mas sim dispositivos de reflexão” (CADILHE; LEROY, 2020, p. 265) sobre os 

processos de formação docente e de educação linguística e, de modo especial, sobre nossas 

vivências do estágio. Por outro lado, algumas fontes de pesquisa não foram tão democráticas 

quanto eu gostaria. O Relato de Experiência, por exemplo, à época em que esta pesquisa foi 

desenvolvida, era o gênero legitimado, de caráter avaliativo e obrigatório para registro das 

atividades do estágio, com modelo pré-definido – texto escrito – pelo colegiado do curso, 
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normatizado no Regulamento de Estágio. Paradoxalmente, esse Relato poderia ser publicado, 

como discuto em breve.  

Outro ponto que considero frágil com relação ao material empírico é o fato de eu não 

ter conseguido envolver, como eu gostaria, os/as estudantes da escola, bem como seus 

familiares. Apesar de ser uma pesquisa com foco na formação docente, acredito que uma 

participação mais efetiva dos/as estudantes da escola enriqueceria muito o estudo. 

A materialidade empírica que compõe esta tese foi, portanto, construída a partir das 

seguintes fontes: 

 

Quadro 11: Fontes de pesquisa 

 Fonte de pesquisa Sigla 

1 Reflexões Iniciais sobre o estágio RI 

2 Reflexões Finais sobre o estágio RF 

3 Rodas de Conversa RC 

4 Notas Vivenciais NV 

5 Narrativas N 

6 Relatos de Experiência RE 

7 Reflexões Finais sobre os Projetos  RFP 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A seguir, discuto, brevemente, cada uma dessas fontes. Um exemplo de cada uma delas 

se encontra nos apêndices. 

 

2.2.4.1 Reflexões Iniciais sobre o estágio (RI) 

 

 No início do ano letivo, no mês de fevereiro de 2017, antes de iniciarmos nossas 

vivências do estágio, elaborei algumas questões reflexivas iniciais (cf. Apêndice B), que, de 

modo geral, versavam sobre expectativas a respeito do estágio e da relação escola-universidade. 

Essas questões foram respondidas em português, por escrito, por todos/as os/as professores/as-

licenciandos/as e foram entregues no final do mês de março. Meu objetivo com essa fonte de 

pesquisa foi levar os/as professores/as-licenciando/as a refletir, de forma geral, sobre suas 

concepções acerca das relações de parceria entre universidade e escola, bem como de suas 

expectativas em relação ao estágio que estava prestes a se iniciar. Esse instrumento, de modo 

específico, foi muito importante para compreender as concepções de estágio que estavam no 

imaginário dos/as professores/as-licenciandos/as antes de iniciarmos nossas vivências na 

escola. No entanto, é importante ressaltar que, embora sejam reflexões iniciais sobre o estágio, 

as respostas a essas questões foram fortemente influenciadas pelas discussões sobre relação 



91 

 
 

escola-universidade que já vínhamos realizando desde 2016 nos componentes curriculares de 

Orientações para o Estágio Supervisionado de Língua Inglesa e de Estágio Supervisionado de 

Língua Inglesa. 

 

2.2.4.2 Reflexões Finais sobre o estágio (RF) 

 

Ao término do estágio, em dezembro de 2017, sete professores/as-licenciandos/as, Bela, 

Clare, Persona, Sam, Sílvia, Soccer e Weller responderam, em português, às questões reflexivas 

finais sobre o estágio (cf. Apêndice C). O conteúdo dessas questões versava sobre os sentidos 

construídos nas vivências do estágio e sobre o que poderia ter sido diferente. É importante 

mencionar que, antes de os/as agentes responderem a essas questões por escrito, fizemos uma 

Roda de Conversa sobre nossas vivências do estágio de modo geral, sem questões previamente 

definidas. O professor da escola, Rock, também respondeu a essas questões, mas em momento 

posterior. 

 

2.2.4.3 Rodas de Conversa 

 

 Uma das fontes mais utilizadas nesta pesquisa, e que considero importante por valorizar 

a oralidade, são nossas Rodas de Conversa, realizadas em português, que foram gravadas em 

áudio. Ao todo, foram aproximadamente 40 horas de gravação, diluídas em 52 encontros, com 

o objetivo de conversar sobre as vivências do estágio. Nossas Rodas, preferencialmente, 

aconteciam na escola67, no intervalo entre uma aula e outra, embora algumas tenham ocorrido 

na universidade ou até mesmo na praça em frente ao polo externo da escola. Foram momentos 

de reflexão e aprendizagem que se mostraram importantes espaços de fala (SILVESTRE, 2017), 

ora com todos/as os/as professores/as-licenciandos/as, ora com pequenos grupos, de acordo 

com a organização do estágio. Para Silvestre (2017), espaços de fala são “tempo e lugar de 

emersão e escuta atenta de distintos saberes na construção de saberes outros, fundamentados 

em uma lógica plural e dialógica de construção de conhecimentos” (SILVESTRE, 2017, p. 253-

254). 

Procurávamos organizar essas Rodas em horários em que o professor Rock pudesse 

participar; no entanto, nem sempre isso era possível, uma vez que o professor tinha quase todos 

os seus horários ocupados com aulas na escola. Vale ressaltar que, muitas vezes, ele utilizou 

 
67 Costumávamos realizar nossas Rodas de Conversa na sala de informática da escola, quando não estava sendo 

utilizada. 
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seu horário de intervalo para conversar conosco. Foram muitos cafés com prosa, já que nossas 

Rodas, muitas vezes, eram regadas a lanches coletivos, uma verdadeira ecologia de saberes e 

sabores, como diria Sílvia Rivera Cusicanqui (RIVERA-CUSICANQUI; DOMINGUES; 

ESCOBAR; LEFF, 2016)! Além disso, é importante ressaltar que, na maioria das vezes, o 

professor participava parcialmente das Rodas de Conversa, entrando e saindo conforme suas 

demandas na escola. Não havia um tópico pré-estabelecido para nossas conversas, mas, de 

modo geral, elas versaram sobre planejamentos e reflexões a respeito das vivências do estágio. 

Não foram raros os momentos em que aproveitamos esse espaço de fala para compartilhar 

também nossos conflitos em relação à vida pessoal e profissional. 

 Um exemplo dessas Rodas de Conversa está no Apêndice D. A seguir, apresento um 

quadro com informações importantes sobre essas Rodas para que o/a leitor/a tenha uma visão 

geral de como elas foram realizadas.  

 

Quadro 12: Síntese das Rodas de Conversa (RC) 

RC 
Data 

(2017)  

Dura-

ção 

aproxi-

mada 

Principais assuntos da conversa 
Partici-

pantes68  

1 
 

12/03 
3h 

Diagnóstico do contexto da escola parceira: conversa com 

a coordenadora e com o professor de inglês. 

PL, P, PE 

e CE 

2 22/03 
1h30 

min 

Reflexão sobre as primeiras vivências na escola e sobre o 

que observar no contexto escolar. 
PL, P e PE 

3 
 

27/03 

1h30 

min 

Discussão sobre o envolvimento dos/as professores/as-

licenciandos/as nas aulas. 
PL, P e PE 

4 03/04 20min 
Reflexão sobre o que observar no contexto escolar e sobre 

possibilidades de envolvimento nas atividades. 
PL2 e P 

5 10/04 1h 
Reflexão sobre as vivências (iniciais) do estágio e o 

planejamento das próximas aulas. 

PL2, P e 

PE 

6 19/04 1h 
Início do planejamento do projeto temático a partir das 

vivências na escola. Negociação de agendas. 
PL1 e P 

7 19/04 45min 
Início do planejamento do projeto temático a partir das 

vivências na escola. Negociação de agendas. 
PL2 e P 

8 26/04 3h 
Planejamento colaborativo do projeto temático a partir das 

vivências na escola. 
PL1 e P 

9 02/05 40min 
Planejamento colaborativo do projeto temático a partir das 

vivências na escola. 

PL1, P e 

PE 

10 03/05 30min 
Reflexão sobre as vivências (iniciais) do estágio e sobre 

possibilidades de envolvimento nas atividades. 
PL3 e P 

11 04/05 50 min 
Planejamento colaborativo do projeto temático a partir das 

vivências na escola. 

PL1, P e 

PE 

12 08/05 
1h45 

min 

Planejamento colaborativo do projeto temático a partir das 

vivências na escola. 
PL1 e P 

 
68 Utilizo as seguintes siglas para os/as participantes: professores/as-licenciandos/as (PL), professor da escola (PE), 

professora de estágio (P) e coordenadora da escola (CE). Além disso, para designar os grupos dos/as 

professores/as-licenciandos/as, utilizo os números 1, 2 e 3 logo à frente da sigla PL. Assim, PL1 significa 

professores/as-licenciandos/as do grupo 1, por exemplo. 
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13 08/05 5min Reflexão sobre as vivências do estágio. PL3 e P 

14 15/05 15min 
Reflexão sobre as vivências do estágio e sobre 

possibilidades de envolvimento nas atividades. 
PL3 e P 

15 15/05 
1h30 

min 

Conversa sobre as primeiras vivências do grupo 1 como 

professores/as colaboradores/as.   

PL1, P e 

PE 

16 22/05 30min 
Planejamento colaborativo do projeto temático a partir das 

vivências na escola. 

PL2, P e 

PE 

17 22/05 50min Reflexões sobre as aulas colaborativas do grupo 1.  
PL1, P e 

PE 

18 24/05 
1h30 

min 

Reflexões sobre as aulas colaborativas do grupo 1.  

Planejamento colaborativo das próximas aulas.  Discussões 

sobre as microaulas na universidade. 

PL1 e P 

19 24/05 5min Possibilidades temáticas para o grupo 3. 
PL1, 2, 3 e 

P 

20 24/05 25min Início do planejamento colaborativo do grupo 2. PL2 e P 

21 24/05 10min Início do planejamento colaborativo do grupo 3. PL3 e P 

22 24/05 20min Planejamento colaborativo do grupo 2. PL2 e P 

23 29/05 20min Planejamento colaborativo do grupo 2. PL2 e P 

24 29/05 20min 
Planejamento colaborativo das aulas do grupo 1 e reflexão 

sobre as aulas já desenvolvidas. 

PL1, P e 

PE 

25 05/06 10min Discussões sobre as tensões de trabalhar colaborativamente. PL1 e P 

26 05/06 45min Planejamento colaborativo do grupo 2. PL2 e P 

27 05/06 20min 
Planejamento colaborativo das próximas aulas do grupo 1 e 

reflexão sobre as aulas já desenvolvidas. 

PL1, P e 

PE 

28 12/06 1h 
Planejamento colaborativo das próximas aulas do grupo 1 e 

reflexão sobre as aulas já desenvolvidas. 

PL1, P e 

PE 

29 14/06 2h Planejamento colaborativo do grupo 3. PL3 e P 

30 19/06 30h 

Reflexão sobre as aulas desenvolvidas pelo grupo 1 e 

planejamento colaborativo para as aulas de encerramento 

do projeto. 

PL1, P e 

PE 

31 26/06 50min 
Reflexão sobre as últimas aulas desenvolvidas pelo grupo 1 

e sobre o projeto como um todo. 

PL1, P e 

PE 

32 23/08 30min 
Negociação de agendas e planejamento colaborativo dos 

grupos 2 e 3. 

PL2, PL3 

e P 

33 30/08 7min Reflexão sobre o que é ser professor/a. PL e P 

34 13/09 1h Planejamento colaborativo do grupo 2. PL2 e P 

35 13/09 40min Planejamento colaborativo do grupo 3. PL3 e P 

36 20/09 20min Reflexão sobre as microaulas do grupo 2. PL2 e P 

37 25/09 25min 
Reflexão sobre as primeiras vivências do grupo 3 como 

professores/as colaboradores/as. 
PL3 e P 

38 25/09 30min 
Reflexão sobre as primeiras vivências do grupo 2 como 

professores/as colaboradores/as.  

PL2, P e 

PE 

39 02/10 30min 

Reflexão sobre as aulas colaborativas desenvolvidas pelo 

grupo 3 e planejamento colaborativo para as próximas 

aulas. 

PL3, P e 

PE 

40 02/10 1h 
Reflexão sobre as aulas desenvolvidas pelo grupo 2 e 

planejamento colaborativo para as próximas aulas. 
PL2 e P 

41 04/10 20min 
Planejamento colaborativo para as próximas aulas do grupo 

2. 
PL2 e P 

42 11/10 30min 

Reflexão sobre as aulas desenvolvidas pelo grupo 2, 

planejamento colaborativo para as próximas aulas e 

conversa sobre como o bullying afeta nossas vidas. 

PL2 e P 

43 11/10 10min Reflexão sobre as aulas colaborativas desenvolvidas pelo PL3 e P 
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grupo 3. 

44 16/10 1h 

Reflexão sobre as aulas desenvolvidas pelo grupo 3, 

planejamento colaborativo e conversa sobre o aluno que foi 

baleado na porta da escola. 

PL3, P e 

PE 

45 16/10 30min 

Reflexão sobre as aulas colaborativas desenvolvidas pelo 

grupo 2 e planejamento colaborativo para as próximas 

aulas. 

PL2 e P 

46 23/10 
1h30 

min 

Reflexão sobre as aulas desenvolvidas pelo grupo 3 e 

planejamento colaborativo para as próximas aulas. 
PL3 e P 

47 23/10 40min 

Reflexão sobre as aulas desenvolvidas pelo grupo 2, 

planejamento colaborativo e conversa sobre o atentado de 

violência ocorrido em uma escola de Goiânia. 

PL2, P e 

PE 

48 30/10 30min 
Reflexão sobre as últimas aulas desenvolvidas pelo grupo 3 

e reflexões sobre o projeto como um todo. 

PL3, P e 

PE 

49 30/10 10min 
Reflexão sobre as últimas aulas desenvolvidas pelo grupo 2 

e reflexões sobre o projeto como um todo. 

PL2, P e 

PE 

50 01/11 1h Reflexão sobre o projeto desenvolvido pelo grupo 1. 
PL1, P e 

PE. 

51 14/12 2h 

Leitura e discussão de trechos do livro de Silvestre (2017) 

no que se refere à perspectiva decolonial. Conversa sobre as 

vivências do estágio (sentidos construídos). 

PL1, PL2, 

PL3 e P 

52 14/12 30min 
Conversa sobre as vivências do estágio (sentidos 

construídos e o que poderia ter sido melhor). 

PL1, PL2, 

PL3 e P 

53 15/12 
1h30 

min 
Reflexões gerais sobre as vivências do estágio. PE e P 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

2.2.4.4 Notas Vivenciais (NV) 

 

Sugeri aos/às professores/as-licenciandos/as que registrassem, em português ou inglês, 

suas impressões pessoais e seus sentimentos a respeito das aulas que desenvolveram durante as 

vivências do estágio, o que denomino Notas Vivenciais. Meu objetivo, com essa fonte, não era 

o registro de procedimentos metodológicos, mas a “narrativização daquilo que lhes afeta[va] 

na escola” (CADILHE; LEROY, 2020, p. 263).  

Todos/as os professores/as-licenciandos/as, exceto Soccer, compartilharam suas Notas 

Vivenciais comigo, à medida que iam desenvolvendo suas aulas na escola. Essas Notas foram 

organizadas pelas datas em que as aulas aconteciam. Eu também fiz minhas Notas Vivenciais, 

esporadicamente, ao longo de nossas vivências. Esse foi um espaço em que eu procurava 

registrar sobretudo minhas angústias durante o processo. Um exemplo dessa fonte se encontra 

no Apêndice E. 
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2.2.4.5 Narrativas (N) 

 

Como parte das atividades do componente curricular de Orientações para o Estágio, no 

início do ano letivo, solicitei aos/às professores/as-licenciandos/as que escrevessem, em forma 

de Narrativa, sobre os motivos de estarem cursando Letras e sobre a escolha da profissão 

docente. Essas Narrativas foram entregues por todos/as os/as professores/as-licenciandos/as 

durante os meses de março, abril e maio, exceto Weller, que entregou em novembro.  

Além disso, os/as professores/as-licenciandos/as produziram, no mês de junho, uma 

Narrativa Multissemiótica, inspirada no que Brigitta Busch (2012) denomina language 

portrait69. De modo semelhante ao estudo de André Nascimento (2020), essa atividade 

autobiográfica multimodal se mostrou um potente recurso pedagógico e de pesquisa para que 

os/as agentes desta escrevivência expressassem suas experiências pessoais com 

língua/linguagem e refletissem sobre seus repertórios linguísticos. 

 Orientei aos/às professores/as-licenciandos/as que poderiam construir as Narrativas em 

inglês ou português. No entanto, todos/as escreveram em português, língua em que se sentiam 

mais confortáveis. Um exemplo de cada uma elas se encontra nos Apêndices F e G. 

 

2.2.4.6 Relatos de Experiência (RE) 

 

Como parte dos documentos exigidos para aprovação na disciplina de Estágio 

Supervisionado de Língua Inglesa, o/a professor/a-licenciando/a deve elaborar, ao término do 

estágio, um Relato de Experiência. Esse Relato consiste, de modo geral, em descrever 

criticamente, em português, a experiência vivenciada durante o estágio e é construído em 

grupos. Desde 2012, os Relatos de Experiência são apresentados, na modalidade de 

comunicação oral, no Simpósio de Prática e Ensino de Línguas (SIMPEL), evento local, 

organizado pelo grupo de professores/as de estágio do câmpus Inhumas. Além disso, desde 

2015, os/as professores/as-licenciandos/as podem publicar seus relatos, como trabalhos 

completos, nos anais desse evento. A meu ver, essa iniciativa de nosso grupo de estágio do 

curso de Letras: Português e Inglês da UEG, Inhumas70 cria espaços de coexistência de 

 
69 A motivação para essa narrativa surgiu a partir de uma aula que tive durante uma disciplina que cursei no 

doutorado, com o professor André Marques do Nascimento, a quem agradeço imensamente. 
70 Como integrante da equipe de estágio do curso de Letras: Português e Inglês da UEG, Inhumas desde 2009, 

expresso meus agradecimentos especiais à professora Viviane Silvestre e ao professor Wesley Carvalhaes pela 

iniciativa em criar um evento de tamanha relevância para o estágio e para toda a comunidade acadêmica do curso. 

Estendo os agradecimentos aos/às professores/as que atuam (ou atuaram) no estágio: Alcides Thereza Junior, 

Alessandra Grangeiro, Fernanda Lima, Giuliana Brossi, Hilda Costa, John Will Costa Faria, Luana Luterman, 
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diferentes narrativas. Além disso, os Relatos deixam de ser meras atividades burocráticas de 

avaliação do estágio e passam a ser práticas de pesquisa.  

Para este estudo, foram considerados três Relatos de Experiência (um para cada grupo 

de estágio), dos quais dois se encontram publicados nos Anais de 2017 do Evento71. Para mim, 

essas publicações são produtos importantes desta tese, uma vez que fortalecem nossa luta pela 

visibilidade aos trabalhos de nossos professores/as-licenciandos/as.   

No entanto, por mais que eu considere importante essa oportunidade de publicação 

científica, ainda vejo com ressalva a legitimidade desse gênero, assim como dos artigos 

científicos, como a única possibilidade na academia. Desse modo, concordo com os 

pesquisadores e professores de estágio Alexandre Cadilhe e Henrique Leroy (2020, p. 265) que, 

como alternativa aos gêneros acadêmicos que comumente circulam nas universidades, 

precisamos assumir como legítimos letramentos outros, que “podem atuar como dispositivos 

catalisadores de mudanças epistêmicas”, tais como: “vinhetas narrativas, portfólios, videologs, 

diários, podcasts”. Atenta a essas questões, desde o ano de 2019, junto com o grupo de estágio, 

tenho apresentado ressignificações para o Relato de Experiência e, em 2020, por exemplo, os/as 

professores/as-licenciandos/as, sob minha orientação de estágio, já puderam escolher 

desenvolver o registro das atividades do estágio por meio de vídeo. 

 

2.2.4.7 Reflexões Finais sobre os Projetos (RFP) 

 

Ao final de cada um dos projetos temáticos, os/as agentes desta pesquisa responderem, 

por escrito e em português, a algumas questões reflexivas sobre nosso projeto e nossa atuação 

em sala (cf. Apêndice H). Além do professor da escola e dos/as professores/as-licenciandos/as, 

os/as estudantes das 1as séries também responderem a essas questões reflexivas72.  

Apresentadas as fontes de pesquisa em detalhes, passo a discutir, mais especificamente, 

sobre a forma como as organizei. 

 

 
Maria Margarete Pozzobon, Rita de Acácia Nicolau, Silvone Melchior e Valdilene Elisa da Silva, que, desde então, 

não têm medido esforços para a continuidade desse evento, ampliando seus horizontes com a importante 

publicação dos Anais a partir de 2015.  
71 Devido à extensão dos Relatos de Experiência, optei por não disponibilizá-los nos apêndices. Contudo, eles 

podem ser acessados por meio do link https://www.anais.ueg.br/index.php/simpel . 
72 As reflexões dos/as estudantes não serão citadas diretamente neste estudo pela ausência do Termo de 

Assentimento.   

https://www.anais.ueg.br/index.php/simpel
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2.3 “Dizia que seu avesso era mais visível do que um poste”: como se deu a organização 

do material empírico desta escrevivência 

 

Um dos grandes desafios para a construção desta escrevivência foi a seleção da 

materialidade empírica, já que apresenta variadas fontes, que acumulam um grande volume de 

material. Como critério de seleção, estudei todo o material, começando pelas fontes escritas, 

por estarem mais acessíveis. À medida em que eu ia estudando o material, fui classificando-o 

por temas, atenta àqueles que eram mais recorrentes.  

A fonte mais desafiadora, para mim, foram as Rodas de Conversa. Meu procedimento 

para selecionar o material advindo dessa fonte foi o seguinte: ouvi todas as gravações das 

conversas e fui selecionando trechos que me pareciam recorrentes, ainda que não estivessem 

previstos nos objetivos iniciais deste estudo. A partir dessa seleção, anotei os trechos a serem 

transcritos e transcrevi somente aqueles que interessavam aos temas abordados nesta pesquisa. 

Tendo as transcrições disponíveis, estudei novamente esse material de maneira mais 

aprofundada e selecionei as conversas conforme os objetivos da pesquisa. No decorrer da 

escrevivência, precisei retomar inúmeras vezes as gravações para sanar dúvidas e relembrar o 

contexto da conversa. 

Em relação ao modo como as transcrições foram realizadas, concordo com Mary 

Bucholtz (2000, p. 1440) que “[a] prática responsável da transcrição requer [...] o conhecimento 

do/a transcritor/a sobre seu próprio papel na criação do texto e sobre as implicações ideológicas 

no produto resultante”73. Assim, assumo a não neutralidade das transcrições das Rodas de 

Conversa deste estudo. De modo semelhante a Pessoa (2002), como me interessava o conteúdo 

das conversas e não sua forma linguística exata, para facilitar a leitura, as transcrições foram 

realizadas com algumas interferências na fala dos/as agentes, tais como a eliminação de 

algumas partículas expletivas (por exemplo, “né, aí, ah”) e de repetições desnecessárias. Além 

disso, algumas formas coloquiais típicas da oralidade (por exemplo, “falano, fazê, cê, tá”) foram 

substituídas por equivalentes da linguagem escrita. No entanto, não foram corrigidas estruturas 

gramaticais que se desviam da norma padrão, como concordância, regência, paralelismo 

sintático e emprego de pronomes.  

Para sinalizar os trechos suprimidos, utilizei colchetes e reticências. Ademais, nos casos 

em que achei necessário explicitar o assunto ou o referente, inseri comentários explicativos 

 
73 Texto original: “The responsible practice of transcription, then, requires the transcriber's cognizance of her or 

his own role in the creation of the text and the ideological implications of the resultant product”. 
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entre colchetes. Esses e outros códigos utilizados nas transcrições dos áudios oriundos das 

Rodas de Conversa se encontram no quadro a seguir:  

 

Quadro 13: Códigos utilizados nas transcrições 

Código Significado 

[referindo-se à escola] Comentário explicativo entre colchetes (inserido por mim). 

... Interrupção/assunto incompleto.  

[...] Trecho suprimido. 

Itálico Trecho com ênfase adicionada por mim. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim que tive uma versão completa do trabalho, enviei-o, por e-mail e por mensagem 

de WhatsApp, aos/às agentes para que pudessem fazer suas considerações74. Além disso, 

realizamos uma Roda de Conversa Virtual em julho de 2021 para discutir sobre o trabalho 

depois de o terem lido. Não houve objeções, por parte dos/as agentes, às escolhas e às discussões 

que fiz para compor esta escrevivência. 

Finalizo as discussões desta primeira parte desta escrevivência e ressalto que todo esse 

processo de construção, longe de ter sido apenas racional, linear e consensual, foi bastante 

confuso, conflituoso e contraditório – avesso –, sugerindo sua ligação direta com a vida. Afinal, 

ecoando uma vez mais as palavras de Barros (2010), “a ciência não tem lógica. Porque viver 

não tem lógica”. Nessa relação inevitável da ciência com a vida real, em que razão e emoção 

se entrelaçam, todos os processos envolvidos na elaboração desta escrevivência (escrita do 

projeto para ingressar no doutorado, geração de material empírico e escrita da tese) se 

mostraram fundantes para a (trans)formação constante de minha própria subjetividade: 

diferentes Valérias foram se formando nesse processo. Assim, alinho-me a Pessoa (2014, p. 

361, ênfase adicionada) quando ela afirma que “o que fazemos como pesquisadores/as e na sala 

de aula é sobre mudar os mundos em que vivemos, mas é também sobre mudar nós 

mesmos/as”75.  

 

 

 

 

 

 

 
74 Uma dessas considerações, feita por Weller, está na seção 5.4, na nota de rodapé 132. 
75 Texto original: “what we do as researchers and in the classroom is about changing the worlds we live in but is 

also about changing ourselves”. 
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Ciranda de pássaros. Antônio Poteiro (s/d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serigrafia. 70cm x 90cm. 

Fonte: Instituto Antônio Poteiro. 
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PARTE II 

MOVIMENTOS DECOLONIAIS NAS VIVÊNCIAS DO ESTÁGIO DE LÍNGUA INGLESA 

 

 

 

 

If we can understand decoloniality not as a new paradigm but as a way, an 

option, a standpoint, and a practice (and praxis) of analyzing but also of 

being, becoming, sensing, feeling, thinking, and doing, how does decoloniality 

challenge, interrogate, and/or interpolate you? 

 Catherine Walsh (2018) 

 

Esses nossos encontros não deveriam ser lugares de flagelar uns aos outros, 

de ofender uns aos outros, porque ofensa e flagelo já têm demais no mercado. 

A gente precisa criar oportunidades de fruição. [...] O próprio enunciado de 

alguma coisa que virá depois anima nosso sentido de viver. É a ideia de adiar 

o fim do mundo. Nós adiamos o fim de cada mundo, a cada dia, exatamente 

criando um desejo de verdade de nos encontrarmos amanhã, no final do dia, 

no ano que vem. Esses mundos encapsulados uns nos outros que nos desafiam 

a pensar um possível encontro das nossas existências – é um desafio 

maravilhoso. 

Ailton Krenak (2020a) 

 

Não se trata apenas de uma vontade de inserir a escola no processo de 

formação; é mais do que isso. Implica dizer que formação docente sem a 

comunidade educacional não funciona, não pode ser chamada de formação. 

Implica radicalizar e colocar em xeque vários processos nos quais 

professores(as) têm se formado sem a presença significativa da escola. 

Implica em abrir-se para conversar com a escola sempre, buscando 

epistemologias ali construídas em reflexão conjunta para uma concepção de 

educação que faça sentido e transforme nossas vidas a cada dia.  

Mariana Mastrella-de-Andrade (2020) 

 

After our parents and caregivers, the most common relationship that many of 

us experience is the one with our teachers. From an early age we come into 

encounters, more or less warm and inviting, severe and distant, with teachers 

from whom, if we are lucky, we learn not just about what we are, but who we 

are. Such learning, in my view, occurs not simply through the curriculum, but 

through moments that punctuate the apparent continuity of classroom 

routine—small, transformative moments, to use Lispector’s words, of 

‘delicate care’ that disrupt the commonplace.  

Sharon Todd (2014) 

 

 

O convite é utilizar a escola como um lugar de encontro e depois, vamos 

sair pra caçar! 

Iberê Guarani M’byá (2020) 
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Durante minha experiência escolar na educação básica, sobretudo nas aulas de História76 

e de Literatura na década de 1990, contaram-me uma história de que o Brasil foi “descoberto” 

pelos portugueses que, liderados por Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500 (decorar 

os nomes dos “heróis” e as datas de suas “conquistas” era muito importante naquela época), 

aportaram suas caravelas “por acaso” em terras que hoje são denominadas brasileiras. 

Contaram-me, também, que, aqui, encontraram os “índios”, selvagens que andavam nus e que 

não eram cristãos, por isso necessitavam ser catequizados. Uma das imagens mais comuns nos 

livros didáticos à época, que me marcou muito fortemente77 e que, para mim, ajudou a construir 

e a consolidar essa narrativa contada pela escola, é a ilustração da “Primeira Missa no Brasil”, 

conforme figura 5:  

 

Figura 5: Primeira Missa no Brasil, Victor Meirelles (1861) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óleo sobre tela. 268x356cm. 
Fonte: Wikipédia. 

 

 
76 Em Paula-Neta e Rosa-da-Silva (2020), discutimos sobre como as aulas de História podem (não) contribuir para 

a reprodução das colonialidades.  
77 Acredito que minha identificação com essa imagem possa ser explicada pela minha forte relação com a religião 

Católica à época. Eu percebia (devido às narrativas que me foram contadas e a minha falta de questionamento) a 

catequização de maneira romantizada e ingênua, como algo de que os povos indígenas realmente precisavam, 

percepção que tenho, nos últimos anos, confrontado. 
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Considerada como um dos marcos históricos para delimitar o início da colonização 

europeia ou, ainda, o batismo da nação brasileira, a partir do encontro de duas culturas (COLI, 

2005), a primeira missa rezada no Brasil, em 1500, representada na obra de Victor Meirelles 

(1861), ilustra, aparentemente, uma relação harmoniosa, pacífica, sem violência, entre os 

europeus recém-chegados e os indígenas que já habitavam as terras brasileiras, chamadas de 

Pindorama pelos nativos. As diferenças culturais entre os dois mundos são tratadas, no máximo, 

“como curiosidade e receio por parte dos indígenas” (ROSA, 2016, p. 755). Essa imagem, bem 

como os discursos que a inspiraram (a Carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo), 

contribuíram para a representação de um “mito fundador”78 (CHAUÍ, 2001) do país e de um 

“imaginário colonial79” (REZENDE, 2018), forjando, assim, uma narrativa oficial, 

universalizada, sobre as origens da nação brasileira. Nesse mito e nesse imaginário colonial, se 

constituíram nossa história e nossas subjetividades. As potentes palavras de Krenak (2019c, 

7min15s a 8min25s), no documentário Guerras do Brasil.doc, nos conclamam a não nos deixar 

embalar com essa história: 

 
[u]m mito de origem do Brasil é aquela descoberta, com as caravelas, aquela 

missa em Monta Pascoal. É um mito de origem, gente. Nós somos adultos, a 

gente não precisa ficar embalado com essa história. A gente pode buscar 

entender a nossa história com os diferentes matizes que ela tem e ser capaz de 

entender que não teve um evento fundador do Brasil. Quando os europeus 

chegaram aqui, eles podiam ter todos morrido de inanição, escorbuto ou 

qualquer uma outra pereba nesse litoral se essa gente não tivesse acolhido eles, 

ensinado eles a andar aqui e dado comida pra eles. Porque os caras não sabiam 

nem pegar um caju. Eles não sabiam, aliás, que caju era uma comida. Eles 

chegaram aqui famélicos, doentes [...] Durante muito mais do que cem anos, 

o que os índios fizeram foi socorrer brancos flagelados chegando na nossa 

praia. 

 

Hoje, quase 30 anos depois dessas minhas vivências como estudante na educação básica, 

escolho trazer essa imagem80 e as narrativas a ela, então, relacionadas para servir como pano 

de fundo às discussões iniciais desta segunda parte da tese por acreditar que elas nos ajudam a 

rememorar o projeto violento de colonização do Brasil e a desvelar o papel da educação nesse 

projeto, desde um ponto de vista histórico. No entanto, procuro olhar para essas narrativas de 

 
78 Segundo Marilena Chauí, em seu livro Brasil: mito fundador e sociedade autoritária, um mito fundador é 

“aquele que não cessa de encontrar novos meios para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e idéias, de tal 

modo que, quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo” (CHAUÍ, 2001, p. 6). 
79 De acordo com Rezende (2018), o imaginário colonial foi se construindo pela instauração e manutenção de 

diversas formas de colonialidades, como a colonialidade da linguagem, do pensamento, da subjetividade (dos 

sentimentos, das sensações), enfim, da colonialidade do ser. 
80 É importante ressaltar que, conforme Gomez e Mignolo (2012), citados por Rezende (2018, p. 133), “a arte e a 

estética foram instrumentos de colonização das subjetividades”. 
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outro modo, a partir de um ângulo de observação deslocado daquele sob o qual me contaram 

essa história como se ela fosse a única, buscando compreender seus diferentes matizes 

(KRENAK, 2019c). Procuro me distanciar da premissa de que existe apenas uma única história, 

neutra e universalizada e “apagar as falas distorcidas de uma narrativa oficial, que poucas vezes 

se apresenta sob a ótica dos dominados” (EVARISTO, 2008, p. 2). Proponho-me, portanto, a 

(difícil) tarefa de ler a mim mesma enquanto leio (MENEZES DE SOUZA, 2011) essas 

narrativas, ciente de que minha leitura também não é única, neutra e universal. Concordo com 

Guilherme Adami e Juliana Martinez (2018, p. 355) que “as narrativas, quaisquer que sejam, 

não passam por nós inertes: seja para trazerem legitimidade àquilo em que já acreditávamos, 

para gerarem dúvida ou absoluto ódio e repulsa, elas não são insípidas”. Assim, trago histórias 

corporificadas e localizadas, prenhes de cores, sabores, cheiros, texturas e gostos. 

Como sugerem, em tom bastante provocativo, as palavras de Walsh (2018) em uma das 

epígrafes desta parte da tese, opto pela decolonialidade não como um novo paradigma a seguir, 

mas como uma postura, um modo de ser, fazer e viver, e sinto-me desafiada, interrogada e 

interpelada por ela. Faço essa opção porque, conforme minha compreensão, a decolonialidade 

procura se deslocar do mainstream, do status quo e, por isso, busca se deslocar do que foi 

estabelecido nessa narrativa oficial sobre a formação e a estruturação da nossa sociedade 

brasileira, na qual a universidade e a escola estão inseridas. Assim, procuro desvelar narrativas 

outras, que foram (e continuam sendo) apagadas na história oficial desse nosso Pindorama e em 

nossos processos de formação docente, relacionando-as à proposta mais ampla desta tese, que 

é problematizar a relação escola-universidade, no âmbito do estágio de língua inglesa. 

Acredito na relevância de nos reconhecermos imersos/as em uma lógica de vida 

fortemente orientada por colonialidades, pois é a partir desse reconhecimento que podemos nos 

propor o desafio de interromper práticas de injustiça e desigualdade, buscando dar novos 

contornos às relações que estabelecemos em nossos contextos educacionais. A opção 

decolonial, no escopo desta pesquisa sobre formação docente, nos ajuda a desnaturalizar e a 

reconhecer como violenta a postura salvacionista e colonizadora que nós, professores/as da 

universidade, assumimos, ao presumir que somos os/as detentores/as do conhecimento válido 

e que os/as professores/as e os/as alunos/as da escola pública de educação básica são 

“selvagens” e “primitivos”, por isso precisam ser catequizados/as (BORELLI, 2018; MATEUS, 

2009; SILVESTRE, 2017). Além disso, olhar para essas relações de (des)encontro entre o 

mundo da escola e o mundo da universidade a partir desse ponto de vista histórico, no âmbito 

do estágio de língua inglesa, nos ajuda a querer valorizar as ontoepistemologias construídas nas 
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relacionalidades corazonadas com os/as agentes da escola pública de educação básica, que 

acontecem, também, em língua inglesa. 

Assim como na primeira parte desta escrevivência, organizo as discussões a partir dos 

movimentos decoloniais que buscamos realizar no âmbito de nossas vivências do estágio de 

língua inglesa na Escola InspirAção. É importante mencionar previamente que esses 

movimentos, a despeito de serem discutidos separadamente por questões didáticas, estão 

enredados uns nos outros e, por isso, são complementares e não lineares. Dito isso, inicio as 

discussões desta segunda parte com o movimento de desvelar silêncios epistêmicos, cujo 

objetivo é, por meio de uma breve contextualização histórica, problematizar narrativas 

naturalizadas no que se refere à violência nas relações que têm sido estabelecidas em nossa 

sociedade de modo geral, e, de modo mais específico, na relação escola-universidade 

materializada no estágio. Em seguida, discuto sobre o movimento de deslocamento físico e 

ontoepistemológico, argumentando que precisamos sair de nossas zonas de conforto e adentrar 

o espaço escolar para vivenciá-lo integralmente. Por fim, discuto sobre o movimento de 

corazonar, defendendo que precisamos religar os pares razão e emoção durante nossa práxis 

pedagógica. 
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MOVIMENTO 3 

DESVELAR SILÊNCIOS EPISTÊMICOS NA RELAÇÃO ESCOLA-UNIVERSIDADE 

 

De acordo com Mignolo (2012, p. ix), “por quinhentos anos, a história universal foi 

contada a partir da perspectiva de uma história local, a da civilização ocidental, uma aberração, 

de fato, que foi tomada como verdade”81. Essa fala do autor traz elucidações importantes que 

nos ajudam a compreender que as narrativas oficiais, tidas como universais e neutras (contadas 

a mim e a tantos/as outros/as nos tempos de escola), sobre as quais falávamos há pouco, são, 

na verdade, situadas, localizadas, específicas do ponto de vista da civilização ocidental. Seus 

efeitos, portanto, têm sido universais (e reais) e têm nos atingido diretamente. Afinal, “não se 

trata da situação de um grupo específico, todos nós, Latino-Americanos/as, tivemos nossa 

forma de estar no mundo alterada, ou construída, tendo por base as imposições do processo de 

colonização e assim fomos constituídos/as” (BORELLI, 2018, p. 10).  

Nessa esteira, o intelectual indígena Álvaro Tukano (2017, p. 31) nos lembra que “a 

primeira história escrita no Brasil foi a de Pero Vaz de Caminha” e que, para escrevê-la, “ele 

usou as letras que não existiam nas nossas civilizações”. A partir de uma escrita que teve como 

tinta o sangue dos povos indígenas, que já habitavam as terras brasileiras, os europeus 

inventaram a história do Brasil e se inventaram superiores, dominadores, conquistadores, 

conforme suas próprias conveniências. Nas palavras de Rezende (2018, p. 135, ênfase no 

original), 

 
povos sem escrita alfabética não tinham como narrar seus feitos, sua história; 

um povo sem história e sem ter como escrever sua versão de sua história foi 

representado por uma “civilização mais avançada”, que dispunha dos dois 

critérios, da escrita alfabética e de uma história narrada na escrita alfabética, 

na norma culta de uma língua de cultura. Esse povo “culto” estava autorizado 

a narrar a história de todos os povos “incultos” e a determinar como as 

histórias devem ser escritas e narradas. 

 

Numa atitude de re-existência82, uma vez que os povos indígenas tiveram sua existência 

negada, em sua versão da história do “descobrimento” do Brasil, Tukano nos revela uma 

narrativa bem diferente daquela da dita “civilização mais avançada” (REZENDE, 2018, p. 135), 

representada na tela de Meireles (1861). Segundo o intelectual indígena, 

 
81 Texto original: for five hundred years, universal history was told from the perspective of one local history, that 

of Western civilization, an aberration, indeed, that passed for the truth. 
82 Compreendo o termo re-existência à maneira de Adolfo Albán, citado por Walsh (2018, p. 95), como referente 

à “configuração de maneiras de existir e não apenas resistir – re-existir resistindo e resistir re-existindo – como 

sujeitos, para construir projetos de sociedade e de vida apesar das condições adversas”. 
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[e]sse povo que chegou por aqui usou as novas técnicas de navegação; trouxe 

nos seus barcos muita pólvora, canhões e chumbos para matar os inimigos nos 

altos mares e nos continentes. O homem colonizador escreveu no papel a 

história de sua conquista sobre os nossos povos e eliminou mais de 900 nações 

indígenas – foram mortos mais de cinco milhões de índios de doenças ou nos 

confrontos contra os homens brancos – que assaltavam as comunidades para 

aprisionar os índios e levá-los nos arraiais de escravos. Os homens 

colonizadores trouxeram roupas contaminadas de gripe, varíola, sarampo e até 

tuberculose. Os povos indígenas sofreram muito... (TUKANO, 2017, p. 31, 

ênfase no original). 
 

“Os povos indígenas sofreram muito...”. Essa denúncia, que desvela feridas coloniais 

ainda não cicatrizadas (KILOMBA, 2019; MIGNOLO, 2009; REZENDE, 2018), parece estar 

ecoando há mais de 500 anos, por mais que a história (única e universal) tenha tentado silenciá-

la, em nome da conquista e do desenvolvimento. A violência nas relações entre o homem 

colonizador e os povos indígenas, ocultada83 na versão ocidentalizada da história do 

“descobrimento”, é desnudada na narrativa do intelectual indígena, que faz expurgar a ferida, 

modificando a geografia do raciocínio (MIGNOLO, 2009). Do europeu para o indígena 

brasileiro, a narrativa do descobrimento tem seu lócus de enunciação geo e corpopoliticamente 

deslocado (GROSFOGUEL, 2010; MIGNOLO, 2009) e, desde esse lugar da diferença colonial, 

é desconstruída, desinventada, apontando para outras questões, antes apagadas. Assim nos 

conta Tukano: 

 
[c]om o passar de poucos anos de invasão, as nossas terras foram divididas 

pelos colonizadores. Foram introduzidas as leis da Europa, as religiões e 

tantos costumes diferentes e hostis à paz dos povos indígenas. A escravidão, 

as nossas derrotas e tristezas, perdas territoriais, os saques de madeiras e de 

riquezas minerais deram um significativo crescimento econômico na balança 

comercial de Portugal. Realmente, aconteceram coisas ruins para o lado 

indígena que se tornou escravo e perdeu o território, a família, a liberdade de 

expressão, a educação tradicional, a esperança, a PAZ! (TUKANO, 2017, p. 

31, ênfase adicionada). 

 

Se a perspectiva eurocêntrica do colonizador, mantendo o “conteúdo da conversa” 

(MIGNOLO, 2009, p. 4), faz perpetuar a ideia de descobrimento e conquista, da perspectiva do 

 
83 Não posso deixar de expressar meu repúdio pelo discurso violento do então Ministro da Educação do Brasil, 

Abraham Weintraub, que, em pleno dia 22 de abril, mas, dessa vez, de 2020, em uma reunião ministerial vociferou: 

“Odeio o termo ‘povos indígenas’, odeio esse termo. Odeio. O ‘povo cigano’. Só tem um povo nesse país. Quer, 

quer. Não quer, sai de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, 

pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô! Acabar com esse negócio de povos e privilégios” 

(FALCÃO; VIVAS, 2020, on-line). Essa postura preconceituosa, racista e, por isso, violenta do Ministro da 

Educação, repito E-d-u-c-a-ç-ã-o, é um exemplo bem atualizado, dentre inúmeros outros que temos do atual 

Governo, de ranços coloniais ainda fortemente presentes em nossa sociedade. Cerca de quinhentos e vinte anos se 

passaram e a falácia do “descobrimento” ainda é arma para tentar acabar com os direitos dos povos indígenas. 
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indígena, há um deslocamento, um questionamento das “regras do jogo”, ou seja, uma mudança 

nos “termos da conversa” (MIGNOLO, 2009, p. 4)84: não houve descobrimento, mas invasão; 

não houve conquista, mas exploração! Como já discutimos em outra oportunidade, “os nativos, 

com seus diversos modos de viver, foram desconsiderados, massacrados, tirados do seu lugar, 

que foi ocupado por padrões de ‘civilização’ em oposição à ‘selvageria’, para que uma nova 

identidade pacífica e útil aos novos interesses fosse estabelecida” (PAULA-NETA; ROSA-DA-

SILVA, 2020, p. 65, ênfase no original). Esse deslocamento nos leva a compreender que “aquilo 

que chegou às Américas nos finais do século XVI não foi apenas um sistema econômico de 

capital e trabalho destinado à produção de mercadorias para serem vendidas com lucro no 

mercado mundial” (GROSFOGUEL, 2010, p. 462-463). Esse sistema econômico é parte 

fundamental, mas não única, de um pacote mais amplo. Nesse sentido, “às Américas chegou o 

homem heterossexual/branco/patriarcal/cristão/militar/capitalista/europeu, com as suas várias 

hierarquias globais enredadas e coexistentes no espaço e no tempo” (GROSFOGUEL, 2010, p. 

463).  

Mas por que rememorar, sob uma postura decolonial, nosso (trágico) passado histórico 

e trazê-lo para esta discussão sobre o movimento de desvelar silêncios epistêmicos na relação 

escola-universidade no âmbito do estágio de língua inglesa?  Primeiramente, preciso ressaltar 

que esse debate histórico é muito caro às discussões desta escrevivência, uma vez que defendo 

que precisamos “expor as razões históricas, que fundamentam as narrativas, para desnaturalizar 

as práticas negligenciadoras” (REZENDE, 2018, p. 132) e violentas que permeiam nossos 

contextos educacionais, sobretudo quando se trata da relação entre escola e universidade nos 

cursos de formação docente. Assim, acredito que um olhar decolonial para esse complexo 

pacote de construção eurocêntrica, que “pensa e organiza a totalidade do tempo e do espaço 

para toda a humanidade do ponto de vista de sua própria experiência, colocando sua 

especificidade histórico-cultural como padrão de referência superior e universal” (LANDER, 

2005, p. 13), nos leva a interrogar se a lógica hierarquizante e violenta da Europa é capaz de 

responder a outras possibilidades de pensamento do mundo e a outras formas de ser/estar no 

mundo. Interpela-nos sobre o fato de “as outras formas de ser, as outras formas de organização 

da sociedade, as outras formas de conhecimento, s[erem] transformadas não só em diferentes, 

mas em carentes, arcaicas, primitivas, tradicionais, pré-modernas” (LANDER, 2005, p. 13) e, 

como consequência disso, serem substituídas ou eliminadas violentamente. Pensar essas 

 
84 Mignolo (2009) defende que não basta mudar o conteúdo da conversa, é preciso mudar os termos da conversa 

para que o controle do conhecimento se torne evidente. Em outras palavras, é preciso mudar as regras do jogo, 

evidenciando o conhecedor e não a coisa conhecida.  
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construções desde o espaço da diferença colonial, por fim, nos desafia a olhar de outro modo 

para as relações entre a Europa e seus outros e, quiçá, para nossas próprias relações com nossos 

outros, distanciando-nos das ideias de “aniquilação ou civilização imposta” (LANDER, 2005, 

p. 13); desafia-nos, portanto, a querer nos reconciliar e aprender com o trágico passado histórico 

de nosso país – olhando-o de frente – e com nossa própria história pessoal e profissional que, 

por vezes, continua sendo edificada em cima de cemitérios, ecoando as palavras do escritor 

indígena Daniel Munduruku (2017b, on-line). Afinal, esse autor nos lembra que “somos uma 

nação parida à força”, denunciando a “relação direta entre a colonização e a cultura do estupro85 

(RIBEIRO, 2018, kindle, posição 1403). Assim, para lidarmos com as verdadeiras histórias 

que, por vezes, se tornaram naturalizadas ao longo do tempo, é preciso reconhecer que  

 
[o] Brasil foi “inventado” a partir das dores de suas mulheres e é importante 

não esquecermos esta história para podermos olhar de frente para nosso 

passado e aprendermos com ele. O Brasil precisa se reconciliar com sua 

história; aceitar que foi “construído” sobre um cemitério. (MUNDURUKU, 

2017b, on-line, ênfase no original). 

 

A decolonialidade desvela, portanto, ranços de colonialidades que ainda perduram nas 

formas violentas de relação que estabelecemos nas diversas esferas da sociedade, dentre elas, a 

educacional (BORELLI, 2018). Conforme discuti na parte I, com base em Castro-Gómez 

(2007) e Grosfóguel (2013), as instituições universitárias foram fundadas em uma estrutura de 

conhecimento – ocidental, colonial, moderno e eurocêntrico –, que foi tomado como único e 

universal, sobrepondo-se a todas as demais formas de conhecimento. Isso se alastra até os dias 

atuais, fazendo com que a universidade seja considerada uma das grandes reprodutoras de 

colonialidades e hierarquias, as quais justificam o privilégio de certos saberes e corpos em 

detrimento de outros.  

Como uma forma de confrontar essa hegemonia do conhecimento eurocêntrico – 

que escondeu os corpos, os espaços e os propósitos a que estava relacionado, presumindo-se 

universal, neutro e descorporificado –, Mignolo (2009, p. 4) sugere que “uma tarefa do 

pensamento decolonial é desvelar silêncios epistêmicos da epistemologia ocidental e afirmar os 

direitos epistêmicos dos/as racialmente desvalorizados/as”86. É nesse sentido que proponho o 

movimento de desvelar silêncios epistêmicos na relação escola-universidade, o que envolve 

 
85 Segundo Ribeiro (2018, posição 1403), “a miscigenação muitas vezes louvada no país também foi fruto de 

estupros cometidos contra [as mulheres negras]. Essa tentativa de romantização da miscigenação procura 

escamotear a violência”. A autora denuncia, ainda, com base em dados da pesquisa sobre violência sexual da 

Unicef, que o grupo de mulheres negras ainda é o “mais violentado e que mais sofre violência doméstica”.   
86 Texto original: “a task of de-colonial thinking is the unveiling of epistemic silences of Western epistemology 

and affirming the epistemic rights of the racially devalued”. 
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problematizar as racionalidades pré-fixadas e as hierarquias dicotomizantes em que essa relação 

parece estar assentada, sobretudo no âmbito do estágio. Além disso, implica afirmar os direitos 

de epistemologias coconstruídas nas relacionalidades do contexto escolar. 

 

3.1 “O estágio é muito dependente de relações”: sobre racionalidades e relacionalidades87 

 

“O estágio é muito dependente de relações: relação professor-estagiário, relação 

estagiário-estagiário, relação estagiário-aluno e tudo isso gira em torno da relação universidade-

escola campo” (PERSONA, RI, mar. 2017). As palavras da professora-licencianda Persona (RI, 

2017), em suas Reflexões Iniciais sobre o estágio (RI), traduzem a perspectiva relacional de 

formação docente e de estágio na qual buscamos pautar nossas vivências do estágio em uma 

escola pública de educação básica do interior de Goiás. Essa compreensão de estágio com foco 

nas relacionalidades que emergem de nossos encontros com pessoas, saberes, espaços/locais, 

linguagens, enfim, com a vida, procura se distanciar da clássica (e naturalizada) visão de estágio 

como uma atividade prescritiva puramente racional, instrumental, tecnicista e burocrática, 

reduzida à aplicação de técnicas, ao preenchimento de fichas e à elaboração de relatórios para 

cumprimento de carga-horária (PIMENTA, 2009; PIMENTA; LIMA, 2012) e, portanto, 

esvaziada de sentidos formativos e afetivos. É inegável que lidar com o estágio é desafiador. 

Como ouvi, certa vez, de uma professora mineira, membro da banca de defesa de uma tese de 

doutorado sobre estágio: “o estágio é um trem no meio da casa, ninguém sabe o que fazer com 

ele”. Entretanto, penso que quaisquer ações que empreendamos devem começar por 

desburocratizar o estágio, desvelando as relacionalidades nas quais ele acontece e que dele 

emergem. 

Por mais que o estágio tenha recebido, historicamente, diferentes enfoques nos cursos 

de formação docente – indo desde concepções mais tecnicistas, que consistem na imitação de 

modelos, até visões mais críticas, reflexivas e investigativas, que o concebem como pesquisa 

(PIMENTA; LIMA, 2012; PIMENTA, 2019) ou como prática de letramento acadêmico-

profissional (REICHMANN, 2015) –, ainda permanece o entendimento de que é somente o 

momento do exercício burocrático da prática, como mostrou recentemente o estudo de Borelli 

(2018). Nesse sentido, em uma Roda de Conversa (RC), os professores-licenciandos Weller 

(2017) e Sam (2017) rememoram as expectativas que tinham em relação ao estágio e ao 

contexto da escola pública, antes de iniciar nossas vivências na escola, sugerindo que ainda há, 

 
87 Agradeço à querida Juliana Martinez por nossos cafés com bolacha e prosa em Curitiba. Esses encontros de 

sabores e saberes contribuíram muito para pensar relacionalidades no estágio.  
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no imaginário dos/as professores/as-licenciandos/as, uma concepção burocratizada do estágio 

e uma visão estereotipada da escola pública. Assim, compartilham suas angústias: 

 
Weller: Foi um enfrentamento, sim, foi um baque, principalmente no 

fundamental no ano passado, eu preciso ressaltar isso. Eu tinha medo, eu temia 

esse momento. Uma por não ter tido experiência antes; outra pelo que os 

meninos que estavam saindo do curso, quando eu estava chegando, falavam. 

Eles faziam a caveira do período de estágio.  

Valéria: Em que sentido? O que eles falavam? 

Weller: No sentido de que era muito exaustivo e que era muito relatório e 

que os alunos não eram fáceis e que seria uma experiência muito difícil. Pelo 

menos, foi o que grande parte deles falavam. [...]  

Sam: Porque quando você está na teoria ali, professora, fica só na teoria: a 

aula é assim, a sala de aula é assim.... Eu pensava que a sala de aula era de 

um jeito, cheguei lá era de outro. Às vezes eu pensava que a sala de aula era 

bem bagunceira, mas chegava lá, não era, era totalmente diferente. (RC, dez. 

2017). 

 

A representação deturpada do estágio como uma etapa reduzida a atividades técnicas, 

somada à inexperiência como docente, provocou medo no professor-licenciando Weller (RC, 

2017). Parece haver um pressuposto, anterior ao sujeito e às relações, de que o estágio é uma 

atividade puramente burocrática e de que seu “campo de aplicação”, a escola pública de 

educação básica, não funciona, dentre outros motivos, devido a seus/suas alunos/as rebeldes e 

bagunceiros/as. Sam (RC, 2017), com base nas “teorias” a que teve acesso, nos revela a imagem 

de uma sala de aula “bagunceira”, mas que parece fazer parte de uma escola imaginária, 

universal e genérica; a desconstrução dessa imagem negativa se deu por meio do contato com 

uma sala de aula real e singular, onde desenvolveu o estágio. Nessa esteira, Weller (RF, dez. 

2017) argumenta que “o estágio nos possibilita quebrar estereótipos pré-formados, romper com 

paradigmas educacionais que nos levam à falsa crença de que não é possível alcançar sucesso 

em nossa prática docente” (WELLER, RF, dez. 2017). 

 Não pretendo romantizar a profissão docente, tampouco as salas de aula de nossas 

escolas públicas brasileiras, que, por vezes, são superlotadas e carecem de cuidados e de 

investimentos em infraestrutura básica – o que, dentre outros inúmeros fatores, pode contribuir 

para que a sala fique mesmo uma bagunça. Meu intuito é ressaltar a importância de 

estabelecermos relações mais concretas com a escola, atentando-nos tanto para o todo complexo 

em que ela está envolvida quanto para suas especificidades, e buscando desvelar a história 

única, que cria estereótipos de fracasso sobre nossas escolas públicas brasileiras.  Concordo 

com a escritora e contadora de histórias nigeriana Chimamanda Adichie (2009, on-line) que “o 

problema com estereótipos não é que eles não sejam verdadeiros, mas é que são incompletos; 
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eles fazem com que uma história se torne a única história” 88 . Com Sam (RC, 2017), argumento 

que precisamos chegar lá na escola, mas um “chegarafetivo”, buscando “transformar os 

discursos que constroem as verdades sobre a escola” (MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2019, 

p. 10). No escopo desta escrevivência, isso significa chegar na escola para vivenciá-la de outro 

modo, abrindo-se às diferenças e, nesse encontro conflituoso, aprender com esse diferente que 

é a escola, deixando-se se transformar por ela e, de repente, também transformá-la.  

  Essa visão de que o estágio é exaustivo – dentre outros motivos, devido à inexperiência 

de como fazer e às exigências burocráticas, como os inúmeros relatórios mencionados por 

Weller (RC, 2017) – parece se aproximar de uma das concepções que tem recebido nos cursos 

de formação docente, que é “a prática como instrumentalização técnica”, como apresentado por 

Selma Pimenta e Maria Socorro Lima (2012). Segundo as autoras, nessa concepção, o estágio 

se reduz “à hora da prática, ao ‘como fazer’, às técnicas a ser empregadas em sala de aula, ao 

desenvolvimento de habilidades específicas do manejo de classe, ao preenchimento de fichas 

de observação, diagramas, fluxogramas” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 37, ênfase no original). 

Essa perspectiva de estágio como uma atividade puramente racional, burocrática e tecnicista 

me leva a colocar em questão o tipo de formação docente que estamos construindo quando 

primamos por uma relação com a escola campo de estágio viabilizada por generalizações da 

sala de aula e dos/as estudantes. A meu ver, essa relação reduzida à racionalidade (aplicação 

de técnicas) e mediada por documentos comprobatórios, sem valorizar a relação com pessoas 

reais e com lugares concretos, gera um distanciamento do trabalho real que ocorre no cotidiano 

da sala de aula e da vida que pulsa no ambiente escolar como um todo. Buscando estremecer 

essa concepção orientada pela racionalidade, as praxiologias dos/as agentes desta escrevivência 

apontam para a relacionalidade que emerge do encontro entre professor/a e aluno/a, de modo 

especial na relação escola-universidade materializada no estágio. As considerações de Weller 

(RC, 2017), construídas na mesma Roda de Conversa citada há pouco, contribuem com essa 

discussão: 

 

Weller: Bom, vale ressaltar aqui que, assim como a Bela defendeu que foi um 

enfrentamento pra ela.... Não só por ter um certo domínio da língua e achar 

que “ah, eu tenho o domínio da língua e isso vai ser suficiente porque com 

isso eu vou conseguir desdobrar as aulas e vai ser tudo maravilhoso e 

perfeito”, não, a gente acaba quebrando a cara. [...] Eu pensei: Poxa! E agora? 

Eu tive uma pequena experiência como professor no munícipio, mas não 

cheguei com tanta segurança assim, [...] O estágio veio a calhar. Eu tinha 

medo. Eu pensava: o que eu vou fazer lá, quando estiver naquela sala, com 

 
88 No original: “the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete; they make 

one story become the only story”.  
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aquela galera? E olha que eu tenho facilidade com a comunicação. Eu sempre 

trabalhei com pessoas, com vendas, então, eu tenho facilidade pra me 

comunicar, mas é diferente. Vender é diferente de mediar o conhecimento, é 

totalmente diferente. Eu tinha esse medo, então, eu posso dizer que os sentidos 

foram realmente esses, de hoje eu poder falar que hoje eu consigo ter uma 

certa segurança. Pela experiência que tive, eu posso dizer que desconstruiu um 

pensamento que vim com ele formado em mim, bem conservador, de que o 

professor era o cara na sala. Antes de estar na faculdade, era esse o pensamento 

que eu tinha. Antes de ler qualquer teoria, de discutir isso, pra mim, o 

professor tinha que ser o centro. Então, após várias teorias, após as práticas 

que tivemos, isso foi desconstruído em mim. O que fazia sentido pra mim já 

não faz mais sentido, o que faz sentido pra mim hoje é totalmente diferente. 

Valéria: O que te fez perceber isso, Weller? 

Weller: A relação direta com os alunos em sala. É claro que a gente teve um 

respaldo por estar trabalhando numa ação colaborativa, isso ajudou muito. 

[...] Hoje eu tenho mais segurança. Não vou fazer aquele planejamento 

fenomenal, até porque, hoje, na minha concepção, isso não existe. Você faz 

um planejamento, mas ele é reinventado, inacabado, está em constante 

transformação. Na hora, lá, você tem que adequar ao momento, à situação, o 

que a circunstância está pedindo.  Isso eu aprendi, justamente na prática com 

o estágio. [..] Ser mediador, ser colaborador, construir em colaboração com 

os alunos ali, faz sentido pra mim hoje, isso é o que vai ficar pra mim, de que, 

por mais que as pessoas dizem que é difícil, que não tem jeito, porque é o 

aluno x, o aluno y, porque é reincidente criminal, porque é usuário não sei de 

quê [...] Eu tratei de fazer amizades, me tornei amigo, parceiro e não bati de 

frente [...] A gente pode ter atingido três ou quatro alunos, e aos demais não, 

mas a gente conseguiu êxito com aqueles, e é isso que importa. A gente 

plantou aquela sementinha, ela vai germinar, dali virão outras sementes e, 

assim, vai indo. Eu acho que o pensamento tem que ser esse. Isso pra mim, 

hoje faz muito sentido, antes não fazia, mas hoje faz, o que é ser professor de 

fato. (RC, dez. 2017). 

 

As praxiologias de Weller (RC, 2017), informadas pelas vivências do estágio, parecem 

desconstruir a ideia do fazer docente como uma atividade racional, reduzida a técnicas que têm 

o/a professor/a como figura central. Antes de me ater a outras questões importantes que 

emergem dessa Roda de Conversa, faço um parêntese para discutir sobre algumas 

racionalidades que orientam o ensino de língua inglesa.  

Essa visão tecnicista e instrumental de educação como transmissão de conhecimentos 

foi fortemente criticada pelo educador brasileiro Paulo Freire (2005, p. 66), com o conceito de 

educação bancária, segundo o qual “a educação se torna um ato de depositar, em que os 

educandos são os depositários e o educador o depositante”. Nessa concepção, “o ‘saber’ é uma 

doação dos que se julgam sábios aos que se julgam nada saber” (FREIRE, 2005, p. 67, ênfase 

no original). Contudo, é preciso reconhecer que essa visão de ensino e aprendizagem como 

transmissão de conhecimentos, por meio de métodos e técnicas pré-estabelecidas, ainda não foi 

superada em nossas instituições educativas, sendo extensiva também ao estágio. Quando se 

trata do processo de ensino e aprendizagem de inglês, por exemplo, tanto os currículos de cursos 
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de licenciatura e bacharelado quanto os editais de concurso público para docente na área de 

Letras, muitas vezes, ainda contemplam e atribuem grande valor aos diversos métodos que, 

historicamente, têm orientado esse processo, como: método de tradução e gramática, método 

direto, método áudio-lingual, desuggestopedia, resposta física total e  abordagem comunicativa, 

para citar apenas alguns, conforme Diane Larsen-Freeman (2000). A busca incessante pelo 

método mais adequado à aprendizagem de línguas, nesse caso, se justifica pelo desejo de 

encontrar o instrumento mais apropriado para que o/a professor/a-depositante realize o depósito 

da língua – da qual é conhecedor/a e possui domínio – na mente de seus/suas alunos/as-

depositários/as. Nessa concepção, o estágio e a escola se tornariam, portanto, o próprio “banco” 

onde essas transações acontecem, uma vez que seria o momento e o espaço privilegiado para 

“aplicar” esses métodos na “prática”.  

Eu mesma, por vários anos, estruturei meus planos de ensino da disciplina de 

Orientações de Estágio e Língua Inglesa do curso de Letras: Português e Inglês com base nesses 

métodos. Os/As acadêmicos/as, divididos/as em pequenos grupos, apresentavam, 

detalhadamente cada um dos métodos de ensino de inglês, de modo que, ao final da disciplina, 

praticamente dissecávamos o livro Techiques and principles in language teaching, de Larsen-

Freeman (2000) – para mim, esse não era um livro qualquer; comprei-o quando estive no 

Canadá, era escrito em inglês e parecia conter tudo que meus/minhas alunos/as de Letras 

precisariam saber para serem professores/as de inglês. Essa discussão sobre métodos, 

abordagens e técnicas ocupava um semestre inteiro de minha disciplina e tinha por objetivo, 

por um lado, auxiliar os/as professores/as-licenciandos/as a identificar qual desses métodos 

estava por trás da ação do/a professor/a regente da escola parceira do estágio – essa era uma das 

“pautas” do relatório de estágio; por outro lado, dar subsídio às próprias escolhas em relação a 

que método seguiriam, ou “aplicariam” nas aulas do estágio – à época, eu acreditava que era 

preciso fazer essa escolha. Essa discussão sobre métodos não deixou de habitar meus planos de 

ensino e minhas aulas de Orientações de Estágio de Língua Inglesa; no entanto, conforme 

consta no cronograma de aulas (quadro 6), dedicamos apenas uma aula para a discussão 

explícita desses métodos e, o mais importante, com o objetivo de problematizá-los, discutindo 

as implicações de suas aplicabilidades em nossos contextos locais. Ana Paula Duboc (2019) faz 

uma discussão semelhante, narrando sua própria práxis como professora de Metodologia do 

Ensino de Inglês em uma universidade pública brasileira. Comungo com a práxis da autora e, 

com ela, afirmo que a problematização que tenho buscado fazer sobre métodos e técnicas nas 

aulas de Orientação de Estágio se configura como um  
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exercício de genealogia em que são dissecadas as bases ontológicas e 

epistemológicas que fundamentaram boa parte desses métodos, desvelando 

aos alunos as implicações para o bem e para o mal da forte influência de teorias 

deterministas, estruturalistas e essencialistas que perpassou a trajetória do 

ensino de línguas estrangeiras. (DUBOC, 2019, p. 125). 

 

Por mais que pensemos que “o exercício de qualquer profissão [seja] técnico, no sentido 

de que é necessária a utilização de técnicas para executar as operações e ações próprias” 

(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 37), é preciso reconhecer, como Weller (RC, 2017), que, no caso 

do exercício da docência de inglês, não basta “ter um certo domínio da língua”. As vivências 

no curso de formação docente serviram ao professor-licenciando para desconstruir sentidos 

naturalizados em relação ao “domínio” da língua89 e à profissão docente. As vivências 

específicas do estágio parecem ter contribuído para a construção de sentidos outros para o 

tornar-se docente do professor-licenciando: “vender um produto é totalmente diferente de 

mediar o conhecimento” (WELLER, RC, 2017). O conhecimento não é uma mercadoria que 

possa ser vendida ou comprada, professores/as não são vendedores/as, alunos/as não são 

clientes; compreender a educação dentro dessa lógica seria ceder a ciladas neoliberais 

(MBEMBE, 2014) que insistem em regular a conduta de nossas instituições educativas em 

função de normas mercadológicas instrumentais e técnicas, definidas com base em estatísticas 

racionalizadas. Com Weller (RC, 2017), argumento que o processo de construção de 

conhecimento e o tornar-se docente se dá “em colaboração com os alunos ali”, ou seja, “na 

relação direta com os alunos em sala”. Assim, o estágio se configura como um espaço de 

encontro com o outro, que é diferente de mim; e é na relacionalidade que emerge desse encontro 

com a realidade complexa de estudantes, por vezes desacreditados/as (“por mais que as pessoas 

dizem que é difícil, que não tem jeito, porque é o aluno x, o aluno y, porque é reincidente 

criminal, porque é usuário não sei de quê”), que descobrimos os sentidos de tornar-se 

professor/a, ou, nos termos de Weller (RC, 2017), “[d]o que é ser professor de fato”. O tornar-

se professor/a se constrói, portanto, nas relações, é relacional, não tem um status fixo, 

estabelecido aprioristicamente por métodos e técnicas self contained que significam por si sós 

(MENEZES DE SOUZA, 2011), independentemente dos sujeitos e das situacionalidades. É 

justamente na contingência dessas relacionalidades que assumimos nosso compromisso e nos 

tornamos mais responsáveis pelo trabalho que fazemos.  

Como já discutimos em outra oportunidade (ROSA-DA-SILVA; FIGUEREDO; 

PESSOA, 2018), em direção contrária a uma formação docente que se quer como uma fonte 

 
89 Mais adiante, apresento problematizações sobre língua. 
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inesgotável de teorias e de métodos infalíveis, prontos para serem aplicados na realidade 

escolar, autores como Pennycook (1989) e Kumaravadivelu (1994; 2012), por exemplo, têm 

argumentado em favor de uma perspectiva do pós-método, que busca “equipar os/as alunos/as-

professoras/es com conhecimento, habilidade, atitude e autonomia necessários para 

desenvolverem por si mesmos/as uma práxis que seja sistemática, coerente e relevante”90 

(KUMARAVADIVELU, 2012, p. 10). Sem a pretensão de desmerecer ou menosprezar 

concepções de educação, notadamente de ensino de língua inglesa, que se pautam 

prioritariamente pela utilização de métodos e técnicas, meu intuito aqui é destacar que, dentre 

outras questões, a espera por resultados e garantias de aprendizagem com base na racionalidade 

de conteúdos, métodos e técnicas prescritivos e redentores, do tipo one-fits-all, pode ser deveras 

frustrante e levar os/as professores/as-licenciandos/as “a não se sentir confiantes na posição de 

professores/as” (ROSA-DA-SILVA; FIGUEREDO; PESSOA, 2018, p. 122). Nessa busca por 

garantias de solução, percebemos que não há receitas prontas e acabadas para “o que [...] fazer 

lá, quando estiver naquela sala, com aquela galera” (WELLER, RC, 2017). Nas Reflexões 

Finais sobre o estágio (RF), Weller expande um pouco mais essa discussão, apontando para a 

importância de nos atermos às questões contextuais: 

 
é preciso buscar sempre entender o meio que nos cerca. As teorias não ditam 

a postura correta de agir em sala de aula, apenas nos norteiam para possíveis 

enfrentamentos. A forma de agir, de gerir a própria conduta ao lecionar, os 

mecanismos, as ferramentas e as abordagens que mais se adequam a um 

determinado contexto... é só a própria circunstância vivenciada no dia a dia 

que vai nos dizer qual o caminho mais apropriado a trilhar. (WELLER, RF, 

dez. 2017, ênfase adicionada). 

 

Weller (2017, RF) nos lembra que os processos educativos não existem num vácuo, não 

são alijados da “circunstância vivenciada”, mas, sim, delineados nela e por ela. Nesse sentido, 

o professor-licenciando aponta para um caminho que se faz ao caminhar, como no conhecido 

poema de Antônio Machado (1999). As praxiologias de Weller parecem fazer coro, ainda, à 

discussão de Alice Lopes e Verônica Borges (2015) que, pautadas em uma perspectiva pós-

fundacional91, defendem que a formação docente, em sua plenitude, é um projeto impossível, 

porém necessário. As autoras explicam: 

 
90 Texto original: “to equip student teachers with the knowledge, skill, atitude, and autonomy necessary to devise 

for themselves a systematic, coherent, and relevant theory of practice”. 
91 Segundo as autoras, o movimento pós-fundacionalista “opera com a valorização do caráter contingencial, 

precário e provisório de toda sedimentação, de toda fixação dos fundamentos. Não se trata de refutar os 

fundamentos, como as perspectivas pós-modernas tendem a proceder, mas sim de refutar a possibilidade de que 

esses fundamentos sejam dados previamente por algum princípio racional que se sobreponha à política e à 



116 

 
 

  
[u]m projeto impossível, mas ainda assim necessário. Se não há regras, se não 

há cálculos, garantias e certezas em relação ao que fazer, só nos restam a 

política e a ação contextual cotidiana. O compromisso e a responsabilidade 

pelo que fazemos. Na medida em que nos comprometemos, tomamos decisões 

que não são ditadas por uma consciência coerente, nem por uma racionalidade 

a priori. São decisões definidas no contexto – e que criam contextos –, em 

virtude das articulações políticas que nos subjetivam de uma dada maneira. 

(LOPES; BORGES, 2015, p. 505). 

 

Tanto Persona (RI, 2017) quanto Weller (RC, RF 2017), ao longo desta seção, chamam 

a atenção para a importância das relações durante a formação docente, notadamente no âmbito 

do estágio. Suas considerações parecem caminhar em direção contrária à ideia naturalizada de 

estágio como uma atividade limitada à orientação de uma “racionalidade a priori” e seguem 

rumo a uma concepção informada pela “ação contextual cotidiana”, nos termos de Lopes e 

Borges (2015, p. 505). Nessa esteira também estão as praxiologias do professor Rock nas 

Reflexões Finais sobre os Projetos (RFP). Assumindo que não há controle para nossas práxis 

docentes, o professor ressalta a importância da coletividade: 

 
nem tudo está sob o controle dos professores; por mais perfeita que a aula seja 

planejada e desenvolvida, as individualidades e subjetividades de cada aluno 

estão fora do controle de qualquer um de nós [...], entretanto o trabalho em 

grupo pode favorecer o desenvolvimento [das] limitações. [...] Percebi 

pessoalmente que não preciso me sentir culpado caso as aulas não 

“funcionem” da forma como eu queria ou esperava, não é possível controlar 

todos os fatores, é possível prever algumas reações, mas nem sempre as coisas 

acontecem como o planejado. Eu às vezes fico muito frustrado quando os 

alunos não correspondem às minhas expectativas, o que me deixa triste e 

irritado comigo mesmo. Estar em grupo, poder falar das minhas percepções 

me ajudou a ficar mais tranquilo quando as aulas não ocorrem como eu quero. 

(ROCK, RFP, jun. 2017, ênfase adicionada). 

 

As reflexões de Rock parecem ilustrar que os sentimentos de frustração, tristeza e 

irritação consigo mesmo são consequência de sua autoculpabilização porque as aulas nem 

sempre funcionam como ele espera e “os alunos não correspondem as [suas] expectativas” – 

sentimentos que me parecem comuns a nós, professores/as. Nesse sentido, Sharon Todd (2014, 

p. 233) nos lembra que as mudanças que desejamos para as vidas de nossos/as alunos/as nem 

sempre ocorrem como gostaríamos, uma vez que afetamos suas vidas “de modos imprevisíveis, 

fora desses desejos”92. Assim, para a autora, precisamos ressignificar as relações educacionais, 

 
argumentação razoável. Há sempre atos de poder que constituem as práticas hegemônicas a serem sedimentadas, 

numa condição de radical contextualização” (LOPES; BORGES, 2015, p. 490). 
92 Texto original: “change in unpredictable ways, outside of these desires”. 
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entendendo que elas envolvem mais do que somente aspectos pedagógicos, o que implica ir 

além de nossas intencionalidades para desvelar “aspectos de relacionalidade que possibilitam o 

devir”93 (TODD, 2014, p. 232). Ao compreender que as subjetividades dos/as estudantes lhe 

escapam ao controle, o professor Rock parece nos informar sobre o caráter subjetivo envolvido 

na práxis pedagógica (ADAMI; MARTINEZ, 2018; TODD, 2014). Esse reconhecimento, 

somado ao fato de “estar em grupo”, criou possibilidades para que o professor pudesse lidar 

melhor com seus conflitos, compreendendo a “relacionalidade como parte da transformação”, 

conforme discutem Adami e Martinez (2018, p. 353).  

No entanto, reconhecer o caráter relacional de nosso fazer docente, entendendo que “não 

é possível controlar todos os fatores” (ROCK, RC, 2017) nem alcançar uma plenitude (LOPES; 

BORGES, 2015), pode nos causar estranheza e preocupação: se não há caminhos, regras, 

métodos, técnicas em relação ao fazer docente – se é um devir e não há garantias – para que 

servem (ou devem servir) nossos cursos de formação? 

Sem a pretensão de esgotar possibilidades de respostas para essa questão, com base nas 

praxiologias construídas nesta escrevivência, argumento que nossos cursos de formação 

docente, de modo especial durante o estágio, devem servir como espaços abertos de discussão, 

que busquem fraturar lógicas universalizantes que se rendem a racionalidades apriorísticas. 

Refuto a ideia perigosa de que “vale tudo”, e defendo que devemos criar condições para que 

nós, professores/as formadores/as, bem como nossos/as professores/as-licenciandos/as, 

saibamos lidar com o imprevisível e com o contingencial, mas sem deixar de assumir a 

responsabilidade pelo nosso fazer docente. Afinal, 

 
nós somos responsáveis pela formação que produzimos. Limitados, 

discursivamente subjetivados, inseridos em relações de poder assimétricas, 

mas ainda assim responsáveis. Este é nosso fazer, nosso contexto, se assim 

preferirem, nosso espaço de aposta na formação docente que seja capaz de, 

quem sabe, produzir outras significações do mundo mais abertas, mais 

solidárias, mais dispostas a trabalhar por (criar) algum sentido de justiça 

social, liberdade e democracia. Na tentativa de produzir teoria educacional, 

aberta ao risco e ao questionamento constante, tentando formar nossos alunos 

e alunas no envolvimento com um projeto educativo voltado para essas 

mesmas ideias. (LOPES; BORGES, 2015, p. 504). 

 

A meu ver, o estágio é um “espaço de aposta” privilegiado na formação docente por 

envolver mais diretamente o contexto escolar, onde nossas possibilidades de produzir 

significações outras do mundo são expandidas. Nesse sentido, assumimos que “o estágio é 

 
93 Texto original: “aspects of relationality that occasion one’s becoming”. 
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muito dependente de relações” (PERSONA, 2017, RI) e, em nossas vivências na Escola 

InspirAção, buscamos nos distanciar do sentido racional e burocrático do estágio como mais 

uma etapa para cumprimento de carga horária da formação docente e desvelar o sentido 

relacional desse experiência, que é “aquilo que ‘nos passa’, ou que nos toca, ou que nos 

acontece, e, ao nos passar, nos forma e nos transforma” (LARROSA, 2016, p. 18, ênfase no 

original). Aprendemos com Persona (RI, 2017), Rock (RFP, 2017) e Weller (RC, RF, 2017) 

que, para além da pura aplicação da racionalidade dos conteúdos, da competência linguística, 

dos métodos e das técnicas, os sentidos do estágio (e do tornar-se professor/a) são construídos, 

sobretudo, nas relacionalidades, corporificadas nas interações cuidadosas com estudantes, 

professores/as, espaço físico, saberes, linguagens, subjetividades, visões de mundo, enfim, nas 

relações com os mundos diversos que compõem e nos quais habita nossa história docente. 

Dentre esses, está o mundo da escola pública de educação básica, lócus de formação docente 

por excelência, justamente por ser um espaço prenhe de complexidades e incertezas, onde 

teorias fixas e previamente estabelecidas podem não fazer sentido.  

Na próxima seção, discuto sobre cossignificações para a relação escola-universidade. 

 

3.2 “Senti que poderia ter feito mais, se o tempo fosse maior”: problematizações sobre 

dicotomias hierarquizantes na relação escola-universidade 

 

Em uma de nossas conversas sobre a importância da relação escola-universidade, o 

professor Rock (RC, 2017), com base em sua experiência na escola pública de educação básica 

há mais de dez anos, sugere cossignificações, compreendidas aqui como articulações de 

sentido, para essa relação, advogando em favor de um trabalho colaborativo e de relações menos 

hierárquicas – nos termos de Rock (2017), “mais igualitária[s], mais parceria” – em prol dos 

desafios enfrentados no cotidiano escolar, como criminalidade, drogas, problemas de 

indisciplina e falta de interesse dos/as estudantes:  

 
[e]u acho que a relação é importante, sim, só que ela tinha que ser mais 

facilitada dos dois lados, assim... a pessoa ser mais receptiva, a escola ser mais 

receptiva, mais aberta a receber a universidade e a universidade também se 

apresentar mais, trabalhar junto com a escola, promover coisas na escola. 

É... tem alguns desafios que a gente está enfrentando hoje na escola, tipo de 

criminalidade, assim, de drogas, de comportamento dos alunos, de interesse. 

[...] vamos tentar fazer alguma coisa que eles querem, vamos tentar fazer 

alguma coisa assim mais junto, entrar junto com a escola, uma relação mais... 

igual a gente fez mesmo, mais igualitária, mais parceria do que mais uma 

coisa assim obrigatória de ter que ir lá fazer o estágio. Eu acredito muito 

nisso”. (ROCK, RC, dez. 2017). 
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Rock (RC, 2017) aponta para questões que, a meu ver, são basilares quando pensamos 

em relação escola-universidade: que tipo de relação estamos, de fato, estabelecendo? Os saberes 

da escola têm sido considerados em nossos cursos de formação docente? A que/quem servem 

nossas relações de parceria? 

Se considerarmos os documentos oficiais, a Resolução no 2, de 1o de julho de 2015, por 

exemplo – que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior –, postula que “as instituições formadoras em articulação com os sistemas de ensino, 

em regime de colaboração, deverão promover, de maneira articulada, a formação inicial e 

continuada dos profissionais do magistério” (BRASIL, 2015, p. 3, ênfase adicionada). Ou 

ainda, no Art. 7º da versão mais atual desse documento – que institui a Base Nacional Comum 

para a formação inicial de professores/as (BNC-Formação) –, encontramos que a organização 

curricular dos cursos de formação docente tem como um de seus princípios o “reconhecimento 

e [o] respeito às instituições de Educação Básica como parceiras imprescindíveis à formação de 

professores, em especial as das redes públicas de ensino” (BRASIL, 2019, p. 4).  

Apesar de essas propostas de parceria nesses documentos governamentais parecerem 

estar bem próximas do que estou tentando argumentar, enfatizo que as vejo com desconfiança, 

uma vez que parecem servir a interesses escusos, em nome de uma lógica neoliberal em que os 

processos educativos estão atrelados apenas ao saber-fazer (MATEUS, 2014). Nesse sentido, 

em uma discussão crítica sobre parceria na formação docente, a autora sinaliza para os perigos 

da naturalização do projeto de reforma universitária em curso – que vem se materializando por 

meio da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em articulação com a Base Nacional 

Comum da Formação de Professores (BNC da Formação), por exemplo –, e que consiste, dentre 

outras armadilhas, na retirada da formação docente da universidade para a instituição escolar, 

“move[ndo] o pêndulo de uma formação academicista para outra pragmaticista” (MATEUS, 

2014, p. 373). Apresento essa breve discussão para ressaltar que refuto qualquer projeto dessa 

natureza. Concordo com Mateus (2014, p. 378) que “políticas verdadeiramente comprometidas 

com a qualidade da formação de professores precisam ir muito além de estratégias de 

reorganização da relação entre universidades e escolas para abraçar a responsabilidade com as 

dimensões sociais da profissionalização docente”.  

Feitos os devidos esclarecimentos, sigo com o argumento de que precisamos desvelar 

os silêncios epistêmicos do cotidiano da escola pública, reconhecendo as praxiologias 

construídas nesse espaço vivo e pulsante como ponto de partida e de chegada para a formação 

docente, o que envolve colocar em questão as polarizações que hierarquizam a relação de 

parceria escola-universidade. Retomo as colocações do professor Rock (RC, 2017) de que a 
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relação entre escola e universidade é importante; no entanto, há fatores que a dificultam, 

advindos tanto da parte da universidade quanto da escola. Por um lado, a universidade “não se 

apresenta”, por outro, a escola não parece “estar aberta e receptiva” para receber a universidade. 

Acredito que indagar as bases históricas dessas questões nos ajuda a compreender por que a 

relação escola-universidade é polarizada, bem como os sentidos atribuídos à formação docente, 

notadamente ao estágio, derivados dessa polarização.  

Do modo como compreendo, o fosso entre a universidade e a escola está relacionado à 

construção de dicotomias hierárquicas (LUGONES, 2014) instauradas na lógica da 

modernidade/colonialidade, a partir da separabilidade cartesiana entre mente/razão e corpo e 

mente/razão e natureza, como discuti na primeira parte desta escrevivência. É essa “lógica 

categorial moderna [que] constrói as categorias em termos homogêneos, atomizados, 

separáveis, e constituídos dicotomicamente” (LUGONES, 2014, p. 942) que ainda perdura em 

nossas instituições educativas. São diversas e expressivas as dicotomias que se manifestam nos 

espaços universitários e escolares, tais como: universidade e escola; teoria e prática; científico 

e não científico; pesquisa e ensino; ensino e aprendizagem; professor/a e aluno/a; escola e vida 

social; razão e emoção; exatas e humanas; para citar apenas algumas. Por ser dicotômica, essa 

lógica binária reprime as diferenças e influencia nos modos como estabelecemos relações 

hierarquizadas com base em uma escala de valor (BORELLI, 2018; CASTRO-GÓMEZ, 2005).  

Nessa esteira, estudos no âmbito do estágio (BORELLI, 2018; BRITO, 2014; BUENO, 

2007; JORDÃO; BUHRER, 2013; MATEUS, 2018; MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2019; 

ROSA-DA-SILVA; FIGUEREDO; PESSOA, 2018; VALSECHI, 2016; VALSECHI; 

KLEIMAN, 2014) têm mostrado a dicotomia existente em relação aos papéis da universidade 

e da escola durante a formação docente, evidenciando a separabilidade entre teoria e prática, 

como se isso fosse possível. O estudo de Marília Valsechi e Angela Kleiman (2014, p. 14), por 

exemplo, mostrou que os cursos de licenciatura ainda estão apegados a uma concepção de 

“organização disciplinar fragmentada, que separa os saberes práticos dos analíticos e teóricos”. 

No que se refere ao curso de Letras: Português e Inglês em foco nesta escrevivência, a 

professora-licencianda Persona (2017) – nas Reflexões Iniciais (RI) e Finais (RF) sobre o 

estágio – (d)enuncia essa separabilidade de saberes voltados ao conteúdo e os didático-

pedagógicos, sugerindo que esses últimos são menos valorizados:  

 
[a] questão da didática foi muito falha no meu curso, a meu ver. Há um 

desleixo com relação a isso ao longo do curso e essa parte acaba ficando a 

cargo apenas do professor de estágio, que tem que lidar com isso sozinho. O 

aluno também é sobrecarregado por ter de lidar com isso só nos anos finais 

[...]. Os professores devem ter essa preocupação em ensinar o conteúdo, mas 
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também devem se preocupar em nos ajudar a ensinar, nos ajudar a ser 

mediadores do conhecimento. (PERSONA, RI, mar. 2017). 

 

Eu ainda vejo uma lacuna com relação a essa preparação nos dois primeiros 

anos de curso. Nós, estagiários, chegamos muito “crus” para a experiência da 

regência [...] Eu sinto falta de algo mais concreto, possibilidades de 

metodologias, algo que amplie as possibilidades de práticas, já que não existe 

receita [...] Eu senti muita dificuldade na primeira experiência de regência. Na 

segunda experiência, eu já me senti um pouco mais preparada em virtude do 

crescimento que a primeira me proporcionou. (PERSONA, RF, dez. 2017). 

 

Persona ratifica um dilema existente nos cursos de licenciatura desde sua implantação 

no Brasil, nos idos de 1930: a falta de articulação entre “os conteúdos de conhecimento e os 

procedimentos didático-pedagógicos” (SAVIANI, 2009, p. 151). O “desleixo” com as questões 

didáticas, que causa angústia na professora-licencianda, me remete à afirmação de Demerval 

Saviani (2009, p. 147, ênfase adicionada) de que, ao serem implementados,  

 
os cursos de licenciatura resultaram fortemente marcados pelos conteúdos 

culturais-cognitivos, relegando o aspecto pedagógico-didático a um apêndice 

de menor importância, representado pelo curso de didática, encarado como 

uma mera exigência formal para a obtenção do registro profissional de 

professor.  

 

Assumindo que “não existe receita” sobre como ensinar, Persona (RI, RF, 2017) clama 

por um modelo de formação docente que ofereça, mais do que conteúdos, “algo que amplie as 

possibilidades de práticas”, com vistas a um melhor desempenho durante o estágio na escola. 

Quando, em nossos cursos de formação docente, deixamos apenas a cargo do estágio essa 

finalidade didático-pedagógica, não estaríamos relegando o estágio, e a escola, a um “apêndice 

de menor importância” (SAVIANI, 2009, p. 147)? A professora-licencianda Sílvia (2017) – em 

sua Narrativa (N) sobre estar cursando Letras – e o professor-licenciando Soccer (2017) – nas 

Reflexões Finais sobre o estágio (RF) – ampliam essa discussão: 

 
[d]everia ter estágio desde o primeiro ano de faculdade e os professores das 

outras áreas darem suas aulas voltadas para a formação de professores e não 

deixar essa responsabilidade somente para os professores de estágio. Sugiro 

que montem cursos de extensão de estágio tanto de português quanto de inglês 

para que o acadêmico vá se familiarizando com a escola. (SÍLVIA, N, abr. 

2017). 

 

Acho que o estágio deveria começar já no primeiro ano. Meu desenvolvimento 

foi pouco, mesmo ajudando bastante nas aulas, sempre procurei dar meu 

melhor para eles [referindo-se aos/às estudantes da escola], mas senti que 

poderia ter feito mais, se o tempo fosse maior. (SOCCER, RF, dez. 2017). 
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A denúncia de Sílvia (N, 2017) e Persona (RI, RF, 2017) de que as finalidades 

formativas do curso ficam sob responsabilidade apenas das disciplinas de estágio (no caso, de 

português e de inglês), alocadas no final do curso, como se as outras tantas disciplinas do curso 

estivessem isentas dessa função, me levam a compreender que, para além da priorização de 

disciplinas de cunho mais  conteudista em detrimento daquelas voltadas para questões didáticas, 

trata-se, ainda, de uma postura colonizadora da universidade, que desvaloriza as epistemologias 

construídas na escola de educação básica. É como se a universidade, em seus processos de 

formação docente, não precisasse dos conhecimentos construídos na escola. Considerando a 

turma do 4º ano de Letras de 2017, em foco neste estudo, o contato dos/as professores/as-

licenciandos/as com a escola de educação básica só aconteceu nos dois últimos anos do curso, 

nas disciplinas de estágios supervisionados (português e inglês), o que leva Soccer (RF, 2017) 

a compreender que não foi tempo suficiente para seu desenvolvimento como docente.  

Ao sugerirem que o estágio seja desenvolvido desde o início do curso e que sejam 

oferecidos cursos de extensão que possibilitem aos/às professores/as-licenciandos/as mais 

familiaridade com a escola, Soccer (RF, 2017) e Sílvia (N, 2017) parecem reconhecer a escola 

como um espaço legítimo de formação docente, distanciando-se da concepção fortemente 

criticada por Saviani (2009) de que os aspectos didático-pedagógicos, neste caso, 

materializados no estágio e na escola, seriam uma mera exigência formal para obtenção do 

título de docente. Ecoando Soccer (RF, 2017), sinto que podemos fazer mais pelas pessoas 

envolvidas na formação docente se, durante nossos cursos de licenciatura, dedicarmos mais 

tempo à práxis construída na e com a escola pública de educação básica. Com Persona (2017) 

e Sílvia (N, 2017), enfatizo que essa responsabilidade formativa, de amalgamar os 

conhecimentos construídos na universidade com as situações didático-pedagógicas de atuação 

docente, deve ser assumida como responsabilidade de todos/as os/as professores/as da 

licenciatura, e não só dos/as professores/as de estágio; afinal estamos formando professores/as.   

Por fim, com base nas (d)enunciações de Persona (RI, RF, 2017), Sílvia (N, 2017) e 

Soccer (RF, 2017), entendo que essa polarização entre teoria e prática, ainda muito presente em 

nossos cursos de licenciatura é de natureza cartesiana e se configura como mais um traço de 

colonialidade (QUIJANO, 2005), que contribui para dificultar a relação escola-universidade, 

uma vez que hierarquiza, de forma violenta, os saberes da universidade como “científicos” e, 

por isso, legítimos; e os saberes da escola como saberes da prática, da doxa, como se não 

tivessem legitimidade. Nessa relação fundamentada em dicotomias, a universidade, exercendo 

a colonialidade do saber, não compreende o espaço escolar como um local de conhecimento 

que pode ser um aliado na formação docente. A escola, por sua vez, não parece “estar aberta e 
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receptiva” para receber a universidade, como afirmou o professor Rock (RC, 2017) porque, a 

meu ver, entende que os conhecimentos “teóricos” da universidade não servem para o cotidiano 

escolar. Nessa esteira, Mateus (2018, p.  33) afirma que “as escolas tomam a prática dos 

licenciandos/as como a experiência na qual a teoria não funciona”. Não é raro ouvirmos o 

adágio de que “na prática, a teoria é outra”, como discute criticamente Karen Correia (2017; 

2018). A fala de Lúcia, professora da escola de educação básica e participante da pesquisa de 

Borelli (2018, p. 66) ilustra bem essa situação: “eu achei bom para ela [professora licencianda] 

ver que muitas vezes o que aprende na universidade é teoria, na hora de colocar na prática é 

completamente diferente e para ela decidir se era aquilo mesmo que ela queria [risos]”.  

Acredito que é preciso problematizar esse adágio que ronda nossas instituições 

educacionais, reconhecendo que isso também está atrelado a heranças coloniais hierarquizantes 

que insistem em separar teoria e prática. Nesse sentido, compreendo o argumento do professor 

Rock (RC, 2017) de que, no processo do estágio, a universidade precisa “se apresentar mais” e 

“trabalhar junto com a escola”, numa “relação mais igualitária”, como um chamado a 

desenvolvermos praxiologias fundamentadas nos desafios enfrentados na escola – a exemplo 

de criminalidade, drogas, indisciplina, desinteresse, como menciona o professor. Isso significa 

que, tanto os/as agentes da escola quanto os/as da universidade, precisam se livrar de 

“promessas de salvação” (SANTOS; BORGES; LOPES, 2019, p. 246). A teoria redentora para 

salvar a escola não virá da universidade, não há essa teoria, o que há são apostas feitas na práxis. 

Partindo dessa compreensão, a escola deixa de ser o local da prática e passa a ser um espaço de 

coconstrução de praxiologias, em que teoria e prática são uma unidade, são práxis, convidando-

nos a nos desligar da lógica hierarquizante e violenta da modernidade/colonialidade e a nos 

juntar, criando outros modos de ser, sentir, fazer e viver com durante a formação docente. Nessa 

concepção, o estágio, como práxis vivenciada na e com a escola pública de educação básica, 

ultrapassa os limites da obrigatoriedade e caminha em direção a uma parceria “mais igualitária”, 

como o professor Rock (RC, 2017) sugeriu que fizemos em nossas vivências. 

Concordo com Rock (2017) que a relação que construímos com a escola durante nossas 

vivências do estágio primou pela desestabilização de hierarquias dicotomizantes e abriu 

possibilidades para relações mais circulares. No entanto, penso que é preciso problematizar o 

espaço de poder ainda conferido à universidade, como articuladora do estágio. Já que o estágio 

é uma atividade obrigatória que faz parte do currículo da universidade (e não da escola) – como 

mencionado, anteriormente, nos trechos do Regulamento de Estágio (INHUMAS, 2015) –, 

penso que a iniciativa de “se apresentar”, ou seja, de procurar estabelecer relações de parceria, 

deve partir dos/as agentes da universidade. Concordo com Carla Reichmann (2014, p. 42) que 
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“é a partir do nosso agir como professores formadores que a entrada na escola-campo e a 

interlocução com o professor colaborador são forjadas”. Nesse sentido, nas Reflexões Finais 

sobre o estágio (RF), Weller (RF, 2017) atribui a construção do diálogo entre escola e 

universidade à minha postura, como professora de estágio da universidade: 

 
[s]empre solícita e dedicada, nossa professora de estágio sempre nos dá 

suporte, trabalhamos sempre de forma colaborativa, e sua dedicação é o que 

nos move. Tal atitude é o que me faz ver uma relação frutífera entre 

Universidade e Escola campo, pois se não fosse essa a postura de nossa 

orientadora, talvez não haveria diálogo entre Escola campo e Universidade, 

nem tampouco qualquer tipo de relação entre ambas. (WELLER, RF, dez. 

2017). 

 

Não compreendo os adjetivos utilizados por Weller (RF, 2017) a respeito da minha 

postura como elogios, mas como reconhecimento de que meu papel, como professora 

orientadora de estágio da universidade, foi cumprido. Além disso, não é meu intuito, aqui, (e 

nem penso que foi o de Weller) atribuir o sucesso ou o insucesso da relação escola-universidade 

durante o estágio, exclusivamente, à solicitude e à dedicação do/a professor/a de estágio da 

universidade, uma vez que acredito que o bom andamento dessa relação dependerá, também, 

de outras questões muito mais amplas e complexas, que perpassam as subjetividades de todas 

as pessoas envolvidas (professores/as-licenciandos/as, professores/as da universidade e da 

escola, diretores/as, coordenadores/as, estudantes da escola, dentre outros/as) e dependem das 

condições para realização do estágio (estrutura física, disponibilidade de carga horária, 

organização do calendário escolar). Contudo, argumento que nós, professores/as da 

universidade, precisamos rever nossas posturas, por vezes colonizadoras, de acharmos que é a 

escola que precisa vir até nós, uma vez que presumimos que só temos a ensinar e não a aprender. 

Afinal, se pensarmos em termos formais, a universidade é que depende da escola para o 

cumprimento da carga-horária dos cursos de licenciatura, e não o contrário (BORELLI, 2018; 

SILVESTRE, 2017).  

 Por fim, com os/as agentes deste estudo, argumento que precisamos nos propor ao 

desafio de reorganizar os currículos e as ações de nossos cursos de formação docente, de modo 

a expandir as oportunidades de práxis vivenciadas na escola, o que envolve não somente os/as 

professores/as de estágio, mas o grupo de professores/as como um todo. Não pretendo destituir 

desse argumento os inúmeros desafios que uma práxis na escola requer, a começar pelo conflito 

de agendas e calendários dos/as agentes da escola e da universidade e das condições (de 

estrutura física e pedagógica), sobretudo da escola, para se engajar num projeto dessa natureza. 

No caso deste estudo, por exemplo, trata-se de um curso noturno, em que os/as professores/as-
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licenciandos/as são trabalhadores/as, como já mencionei. No entanto, acredito que precisamos 

começar a pensar o não pensado, buscando imaginar, pensar, sentir, fazer e viver a formação 

docente de outro modo (PENNYCOOK, 2001, 2012; SILVESTRE, 2017), dispostos a 

encontrar caminhos alternativos para “trabalhar junto com a escola” (ROCK, RC, 2017), 

estremecendo as hierarquias. Nesse sentido, a sugestão das professoras-licenciandas Sabrina e 

Clare, em nossa última Roda de Conversa, me parecem ser uma aposta: 

 
Sabrina: Será que o estágio não poderia acontecer no horário de aula? No 

caso, teria que mexer em tudo: o estágio seria lá na escola. Em vez de ter aula 

aqui, muda, seria lá na escola. 

Clare: Por que essas aulas não podem ser no noturno? 

Valéria: O estágio é no contraturno porque, de acordo com a grade, vocês têm 

uma carga horária teórica e prática a cumprir. Aí essa mudança seria possível 

assim, Sabrina, na organização da grade curricular do curso de Letras [...] 

Acho que poderíamos pensar nisso, mas envolve uma mudança bem maior, 

não é simples assim. [...] 

Clare: Então, eu acho assim: se for pra modificar alguma coisa tem que ser 

bem pensado. (RC, dez. 2017). 

 

 Como Clare e eu mencionamos, realizar todo o processo de estágio – incluindo a carga 

horária “teórica”, que, em nosso caso é a disciplina de Orientações para o Estágio94 – na escola 

e no período noturno se mostra bastante promissor, porém desafiador, pois envolve mudanças 

mais amplas, que dependem tanto da política da universidade quanto da escola. A meu ver, 

trata-se de mudar os termos da conversa, e não apenas o conteúdo (MIGNOLO, 2009), mas 

penso que esse movimento deve ser um de nossos principais desafios decoloniais (BORELLI, 

2018). Reitero que isso não significa mover o pêndulo da universidade para a escola, mas 

compreender a formação docente como “uma práxis dialética inserida nas relações com a 

comunidade escolar que não abre mão da formação na universidade; pelo contrário, reafirma-

se, mas abre-se para o lócus formativo e de trabalho docente: a escola”, como defende Kátia 

Cordeiro-da-Silva (2020, p. 10). Num sentido mais metafórico, nessa concepção outra de 

formação docente, os polos da relação universidade e escola ou escola e universidade se atraem 

e se convergem, movidos pela força do encontro universidadescola ou escolauniversidade. É 

no potencial desse movimento de encontro tenso, conflituoso e desafiador, que nós, 

professores/as, somos atraídos a fazer mais pelos/as estudantes, como quer Soccer (2017) e a, 

juntos/as, exercer nossa vocação ontológica para o ser mais, como quer Freire (2013). Concordo 

com Maria Luiza Süssekind e André Luiz Coube (2020, p. 60) que “a palavra 

universidadescolas denuncia um projeto ético, político cujos deslocamentos teóricos, 

 
94 Na seção 2.2.2.1, explico em detalhes como são essas aulas, que são desenvolvidas na universidade. 
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epistêmicos e metodológicos alinhavam”. Desse modo, a universidade deixa de ser a instância 

privilegiada para a construção do conhecimento legitimado, a escola deixa de ser relegada a um 

mero espaço de aplicação desse conhecimento, e ambas passam a se tornar espaços de 

coconstrução de conhecimentos. 

 Na próxima seção, discuto sobre como buscamos criar condições de parceria durante o 

estágio. 

 

3.3 “Essa relação deve ser mesmo uma parceria, um trabalho colaborativo, uma troca de 

conhecimentos”: por relações mais circulares no estágio 

 

Como venho discutindo, um dos grandes desafios impostos ao estágio é se desvincular 

de seu caráter burocrático e tecnicista (BORELLI, 2018; VALSECHI, 2016). Em nossas 

vivências na Escola InspirAção, problematizamos essa questão e, em nossa última Roda de 

Conversa, Persona (RC, dez. 2017) afirma: 

 
[...] eu tenho visto o estágio não só como algo obrigatório para cumprir o que 

a disciplina exige. Ele é isso também [risos], mas não é só isso, o estágio é 

onde eu tenho a oportunidade de retribuir a todos que me ensinaram tentando 

mediar o conhecimento para que alguém possa aprender comigo.  
 

Não há como negar que o estágio é, de fato, uma atividade obrigatória, inclusive 

legislada. Como diz o Regulamento de Estágio do curso de Letras em foco neste estudo: “o 

Estágio Curricular previsto na Lei 9.394/96 é uma modalidade obrigatória e é regido por 

princípios, ações e metas da Universidade Estadual de Goiás” (INHUMAS, 2015, p. 1). Ainda 

segundo esse documento, o estágio “objetiva criar condições curriculares que possibilitem ao 

acadêmico o contato com as atividades profissionais em locais (também chamados de campo 

de estágio) onde haja estruturas que deem condições para o exercício da profissão” 

(INHUMAS, 2015, p. 1). 

Entendo que é papel da universidade criar essas condições curriculares para que os/as 

professores/as-licenciandos/as possam ter contato com o que o documento denomina “campo 

de estágio”, que, devido à perspectiva relacional em que buscamos pautar nossas vivências, 

chamo de escola parceira. Além disso, defendo que nossos estágios devam ser realizados, 

prioritariamente, em escolas públicas, se possível, estabelecendo parcerias com as secretarias 

de educação de cada município ou estado. Justifico meu posicionamento com o argumento de 

Pimenta (2019, p. 17) de que, na escola pública, “está concentrada cerca de 82% das matrículas 

da educação básica, atendendo em sua maioria a população de crianças e jovens carentes, que 
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a política privatista brasileira insiste em manter excluída do processo humano-formativo 

escolar”. O estágio, nesse caso, pode ser espaço para o desenvolvimento de um trabalho crítico 

e colaborativo entre escola e universidade, com vistas às (trans)formação de todos/as os/as 

envolvidos/as.   

Nesse sentido, para além da obrigatoriedade e do cumprimento da agenda curricular, 

uma questão importante que permeou nossas vivências foi a preocupação com a maneira como 

criamos essas condições curriculares e com o modo como estabelecemos contato com a escola 

pública de educação básica, parceira do estágio. Assim, antes de adentrarmos o espaço escolar, 

discutimos sobre essa questão e nos propusemos o exercício de refletir sobre como deveria ser 

a relação escola-universidade. Os excertos a seguir, oriundos de Reflexões Iniciais (RI) sobre 

o estágio, ilustram algumas dessas reflexões por parte dos/as professores/as-licenciandos/as: 

 
[e]ssa relação deve ser mesmo uma parceria, um trabalho colaborativo, uma 

troca de conhecimentos. A universidade precisa da escola porque nós 

precisamos fazer o estágio; a escola vai receber as nossas contribuições e vai 

contribuir para a nossa formação, então deve ser uma parceria respeitosa, 

aberta a diálogos para que nossas práticas sejam repensadas, ressignificadas e 

melhoradas. (PERSONA, RI, mar. 2017). 

 

A relação entre a universidade e a escola campo de estágio deve ser 

transparente, pois é uma parceria em que ambas vão trocar conhecimentos, 

por isso precisa ser uma relação aberta para ser colaborativa. (SABRINA, RI, 

mar. 2017). 

 

A universidade tem que se adequar à escola parceira para que seja produtivo 

tanto para nós, estagiários, quanto para os alunos e professor da escola. 

(SÍLVIA, RI, mar. 2017). 

 

Acredito que a relação escola parceira e universidade deve ser a mais empática 

e dialógica possível. Empática porque não basta apenas abrir as portas e 

aceitar os professores estagiários, é preciso manter uma boa relação, uma 

convivência amistosa, para que ao finalizar os trabalhos de estágio, bons frutos 

possam ser colhidos e mantidos ali nessa escola. (WELLER, RI, mar. 2017). 

 

O estágio é um processo de interações, partes que se unem e resultam em 

estágio. Para que isso ocorra, uma boa relação entre escola campo e 

universidade deve acontecer. Uma deve apoiar a outra e servir como base para 

o processo. (BELA, RI, mar. 2017). 

 

Deveria ser uma relação aberta, estreita, colaborativa e crítica. Isso porque o 

estágio supervisionado é de extrema importância para o curso, é a fase em que 

colocaremos em xeque a nossa escolha de nos tornarmos professores. 

Sabemos que não é uma profissão fácil, mas tem suas particularidades, pois 

ao ver o desenvolvimento crítico e intelectual do aluno percebemos que o 

objetivo foi alcançado. Mas, para que isso aconteça, precisamos da parceria 

da escola-campo com a universidade para que possamos vivenciar a teoria que 

aprendemos em sala. Entendemos que as escolas são diferentes, a metodologia 

é diferente, mas quando há a interação da universidade com a escola parceira, 
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todos tornam-se um e quem ganha é, principalmente, o aluno da escola. 

(BUTTERFLY, RI, mar. 2017). 

 

Antes de me ater aos excertos, ressalto que, apesar de serem reflexões iniciais sobre o 

estágio de 2017, desde 2016, em minhas aulas dos componentes curriculares de Orientações 

para o Estágio Supervisionado de Língua Inglesa e Estágio Supervisionado de Língua Inglesa, 

vínhamos discutindo sobre relações de parceria entre escola e universidade durante o estágio. 

No início do ano de 2017, por exemplo, tivemos uma roda de conversa com a professora Dra. 

Viviane Silvestre sobre esse tema (cf. Quadro 6). Dessa forma, as reflexões dos/as 

professores/as-licenciandos/as são fortemente influenciadas por essas discussões e pelas 

vivências do estágio em 2016 (todos/as os/as professores/as-licenciandos/as agentes desta tese 

foram meus/minhas alunos/as, também, no ano de 2016). 

Os/As professores/as-licenciandos/as são uníssonos em afirmar a importância de que as 

relações entre escola e universidade sejam de parceria e colaboração. As colocações de Persona 

(RI, 2017), Sabrina (RI, 2017), Sílvia (RI, 2017), Weller (RI, 2017) e Bela (RI, 2017) chamam 

a atenção para o fato de que a relação entre escola e universidade deve ser interativa e 

“dialógica”, ou seja, pautada por uma “uma troca de conhecimentos”. O posicionamento dos/as 

professores/as-licenciandos/as se coaduna com o pensamento de Bakhtin (1992), retomado por 

Mateus (2009, p. 317), de que “em um encontro dialógico, as duas culturas não se fundem, nem 

se mesclam, cada uma conserva sua unidade e sua totalidade aberta, porém ambas se 

enriquecem mutuamente”. Uma relação construída na dialogia e na troca de saberes vai em 

direção contrária à concepção salvacionista e, por vezes, violenta, de que a universidade, 

colonizadora, precisa catequizar e salvar a escola, sempre primitiva, como discutem 

criticamente Borelli (2018), Mateus (2009, 2018) e Silvestre (2017). Essa concepção, a meu 

ver, traz resquícios do processo histórico de colonização a que fomos submetidos/as há mais de 

500 anos e que perdura até os dias atuais em forma de colonialidades, como já discuti 

anteriormente.  

Nesse sentido, ao afirmar que “a universidade tem que se adequar à escola”, Sílvia (RI, 

2017) parece desmantelar a pretensão de superioridade da universidade, justificada pelas 

colonialidades do poder e do saber, de que tem sempre algo a ensinar e nunca a aprender com 

a escola e que, devido a isso, a escola é que tem que abrir as portas e servir à universidade. Indo 

na contramão desse pensamento colonial, os/as professores/as-licenciandos/as parecem 

defender que temos muito a “aprender nesse outro contexto que é a escola” (BORELLI, 2018, 

p. 11), pois esse também é um espaço de formação que pode contribuir “para que nossas práticas 

sejam repensadas, ressignificadas e melhoradas”, como diz Persona (RI, 2017). O pensamento 
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de Weller (RI, 2017) também parece estar nessa direção, quando diz que “não basta apenas 

abrir as portas e aceitar os professores estagiários”. O professor-licenciando parece reconhecer 

que o espaço escolar vai além da ideia do espaço físico do qual precisamos para realizar o 

estágio. Trata-se, portanto, de um espaço de relações circulares, onde as aprendizagens 

acontecem tanto para os/as agentes da escola quanto para os/as da universidade. 

A assertiva de Butterfly (RI, 2017) de que o estágio coloca “em xeque a nossa escolha 

de nos tornarmos professores” é muito comum na fala de professores/as-licenciandos/as em 

outros contextos de estágio, como pontuam as pesquisas de Pimenta e Lima (2012), Reichmann 

(2015), Oliveira (2017) e Borelli (2018), para citar apenas algumas. O estudo de Hélvio Frank 

de Oliveira (2017), por exemplo, mostrou que “o estágio docente é um momento curto, mas 

decisivo para a definição de seguir ou não a carreira” (OLIVEIRA, 2017, p. 139). Isso reitera a 

urgência de desvelarmos os silêncios epistêmicos que subjazem aos processos de estágio, 

(re)pensando os modos como estamos adentrando o espaço escolar e reconhecendo os saberes 

que são ali coconstruídos.  

Por mais que, em partes, o discurso de Butterfly (RI, 2017) pareça estar informado pela 

ideia binária (e perigosa) de que a universidade é o lugar da teoria e a escola é o lugar de 

vivenciar a prática, a professora-licencianda (RI, 2017) reconhece que “as escolas são 

diferentes, a metodologia é diferente”, ou seja, para ela, não se trata de pura e simplesmente 

“aplicar”, na escola, a teoria “adquirida” na universidade. Se os/as professores/as-

licenciandos/as vão à escola com o objetivo de observar/avaliar/julgar o trabalho do/a 

professor/a ou para “colocar a teoria em prática”, é bem provável que os sentimentos em relação 

ao estágio, que podem ser extensivos à profissão docente, não sejam os melhores: podem ser 

desanimadores, causando decepção, angústia e desmotivação (OLIVEIRA, 2017). Se já existe 

um modelo fixo e pré-definido (a “teoria” da universidade), para como devem ser as ações 

pedagógicas na escola (a “prática” da escola), tudo que se distancia desse modelo ideal é tido 

como fracasso, como aquilo que falta. Não estaríamos, com essa concepção de estágio, 

sustentando a construção da ideologia do déficit escolar? Como discute criticamente Inês 

Oliveira (2013, p. 378), “os problemas não resolvidos da realidade são sempre ‘culpa’ de quem 

não entende ou não sabe usar as ideias e determinações, sempre bem pensadas”. Fazendo uma 

analogia com a culinária, se o bolo não sai conforme a receita, a culpa recai sobre quem não foi 

capaz de seguir o modo de fazer corretamente. A falta de ingredientes, as condições oferecidas 

para fazer o bolo e, principalmente, a vontade de comer outra coisa, ao invés daquele bolo, não 

são postas em questão.  
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Butterfly (RI, 2017) também ressalta um aspecto do estágio que me é muito caro: a 

formação do/a aluno/a da escola pública de educação básica. Acredito que nossos 

planejamentos e ações durante o estágio devem ter como premissa maior a valorização do/a 

estudante, contribuindo para o seu “desenvolvimento crítico e intelectual” (BUTTERFLY, RI, 

2017) – e, acrescento, social, político, emocional – e, ao mesmo tempo, sendo transformados/as 

por esse processo. Assim, nessa busca por relações mais circulares, compreendemos que é 

preciso desestabilizar as hierarquias que, numa lógica racional de educação bancária, separam 

hierarquicamente os pares dicotômicos professor/a (como aquele que sabe, por isso ensina) e 

aluno/a (como aquele/a que não sabe, por isso é sempre aprendiz), e reconhecer que aprendemos 

em comunhão, como sempre insistiu Freire (2005). Assim, compartilhamos os sentidos que 

construímos  sobre o ato de educar nessa perspectiva de circularidade:   

 

[p]ercebi que ser professor é muito mais que planejar aulas ou saber os 

conteúdos, é estar disposto a aprender com os alunos, pois eles também têm 

muito a nos ensinar. (SÍLVIA, NV, jun. 2017). 

 

Porque, apesar de estudarmos para o que iríamos ensinar para aquela sala, e 

ensinarmos tudo que era necessário, muitas coisas ali aprendi com os alunos, 

pois suas realidades são diferentes das nossas e eles sempre trazem isso dentro 

da sala de aula. (SAM, RFP, jun. 2017). 

 

Ensinamos e aprendemos com os alunos, havendo assim, uma troca de 

saberes. Levamos à problematização sobre questões identitárias, mas também 

problematizamos nossa própria prática [...] É necessário nos conhecermos 

como pessoas formadoras, mas também precisamos nos reconhecer como 

pessoas em formação, em formação infinitamente continuada, pois ninguém 

nunca saberá de tudo. (PERSONA, RE, dez. 2017). 

 
Eu fui tocado de uma forma muito especial. Aprendi muito mais que ensinei. 

(WELLER, RC, jun. 2017). 

 

Com os/as agentes desta escrevivência, defendo que a formação docente acontece nas 

relações circulares que estabelecemos quando ensinamos e aprendemos com os/as estudantes 

da escola. Assim, nossas vivências do estágio nos ajudaram a compreender melhor uma das 

mais conhecidas máximas freireanas: “[n]inguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, 

os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2005, p. 78). Além disso, 

as relacionalidades com as pessoas reais que habitam o contexto escolar, com suas 

potencialidades e limitações, me fazem sentir no constante processo de formação docente 

fundamentado na reciprocidade, sobre o qual nos fala Freire (2013, p. 25, ênfase no original): 

“embora diferentes entre si quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-

se e forma ao ser formado”. Finalizo essas reflexões com uma de minhas falas nesse sentido: 
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[a] gente percebe a sua função de coformador [referindo-me ao professor 

Rock]. Acho que todo mundo ali está se formando, né? Na verdade, acho que 

os grandes formadores ali são os alunos, né, lá da escola, que ensinam um 

monte pra gente, que mostram como é que tem que fazer, porque não tem 

receita [...]. (VALÉRIA, RC, dez. 2017). 

 

A seguir, discuto sobre o movimento de deslocamento físico e ontoepistemológico. 
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MOVIMENTO 4 

DESLOCAR-SE FÍSICA E ONTOEPISTEMOLOGICAMENTE
95 

 

Um dos argumentos centrais desta escrevivência é a necessidade de haver um 

deslocamento da lógica moderna/colonial, que ainda opera em nossos cursos de formação 

docente, de que a universidade é o lócus, por excelência, para a construção de epistemologias. 

Isso significa movimentar a formação docente para que ela seja coconstruída nas relações com 

os seres e os saberes que habitam o espaço pulsante da escola de educação básica, sobretudo a 

pública, dando abertura para outras possibilidades epistemológicas. Nesse sentido, em nossas 

vivências do estágio, nos deslocamos fisicamente do espaço universitário para vivenciar o 

espaço escolar em sua inteireza, buscando, também, deslocar nosso modo de existir-pensar-

agir-sentir-dizer (REZENDE; GOMES, 2020) com aquele novo espaço, o que estou chamando 

de deslocamento ontoepistemológico (ROSA-DA-SILVA, 2019; ROSA-DA-SILVA; ROQUE, 

2020). Esse deslocamento faz coro ao movimento “geo-onto-epistemológico”, empreendido por 

Viviane Silvestre, Barbra Sabota e Ariovaldo Pereira (2020, p. 111), que consiste em 

“desaprisionar nossas mentes e deslocar nosso ser integralmente para, de fato, conseguirmos 

(des)(re)aprender a olhar e viver a escola em sua inteireza”.  

No âmbito desta escrevivência, deslocar-se física e ontoepistemologicamente significa 

sair de nossa zona de conforto no espaço universitário para o espaço escolar, aproximando-nos 

das pessoas e dos conhecimentos que fazem parte daquele espaço, habitando-o, vivenciando-o 

integralmente: enxergando suas cores, escutando seus sons, sentindo seus cheiros e gostos, 

deixando-nos afetar por seus prazeres e dissabores, numa busca por relações com pessoas 

concretas, em lugares concretos e prenhes de vida.  

Nas próximas seções, discuto sobre os sentidos que construímos nesse movimento de 

deslocamento em nossas vivências durante o estágio na Escola InspirAção. 

 

4.1 “Gente, cadê a Valéria? Cadê o Rock?”: problematizações sobre a presença dos/as 

professores/as coformadores/as durante as vivências colaborativas do estágio 

 

A larga experiência como professora e pesquisadora no campo da formação docente 

leva Elaine Mateus (2018, p. 33) a salientar que não são raros os modelos em que os/as 

professores/as-licenciandos/as são “deixados/as sozinhos/as com os/as estudantes em sala de 

 
95 Agradeço à querida amiga, professora e pesquisadora Viviane Silvestre por nossas preciosas conversas que 

inspiraram esses conceitos. 
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aula”, sem a presença física do/a professor/a da universidade – que aparece apenas 

eventualmente na escola para avaliar – e do/a professor/a da escola – que se aproveita da 

presença dos/as professores/as-licenciandos/as para resolver outras questões, fora da sala de 

aula. Nesses casos, “tanto a universidade quanto a escola mantêm-se encapsuladas em suas 

próprias práticas” (MATEUS, 2018, p. 33). 

Por mais absurdo que o descaso com o estágio possa parecer, a denúncia de Sílvia (RC, 

dez. 2017) e Clare (RC, dez. 2017) nos mostra que essa etapa tão importante para o exercício 

da profissão docente e de outras profissões ainda é esvaziada de sentidos formativos, sobretudo 

nas instituições privadas: 

 
Sílvia: Valéria, mas eu acho que isso é de instituição e de professor. Porque 

tem umas instituições que... umas particulares, que eu sei que o aluno vai lá 

na escola e só vê uma aula e ganha uma assinatura. O professor não 

acompanha. 

Clare: Todo dia vai gente lá no [local de trabalho de Clare] pra reconhecer 

firma de estágio. A pessoa nem aparece lá pra fazer o estágio.  

Valéria: Jura? O problema acontece não só na nossa área, né? (RC, dez. 

2017). 

 

Tenho desacreditado de modelos de estágio em que o/a professor/a orientador da 

universidade aparece raras vezes na escola ou, em casos mais extremos, sequer conhece a escola 

e os/as agentes de onde o estágio se desenvolve, pautando-se somente por documentos, que 

cumprem função burocrática para comprovação de carga-horária de estágio, como fichas 

assinadas, projetos, relatórios, blogs. O estudo de Luzia Bueno (2007) mostrou que, ao elaborar 

esses documentos clássicos do estágio (no caso, ela se refere a projetos de intervenção), os/as 

professores/as-licenciandos/as, por vezes, retratam a escola e o/a professor/a da escola de modo 

genérico e distanciado da realidade. Além disso, a autora ressalta que a produção desses 

documentos pode significar, para o/a professor/a-licenciando/a, “apenas mais um exercício 

escolar e não uma reflexão sobre o seu futuro trabalho” (BUENO, 2007, p. 150). 

 Essas considerações me levam a argumentar que é preciso ampliar os horizontes e ir 

além dos “gêneros elaborados no estágio” (VALSECHI; KLEIMAN, 2014, p. 28) para que o 

estágio seja, de fato, uma atividade formativa que faça sentido para todos/as os/as envolvidos/as 

da escola e da universidade. Concordo com o professor-licenciando Sam (RC, dez. 2017) que 

“é importantíssimo ter essa relação entre a universidade e a escola campo. Isso é fundamental 

[...] só aquela ficha com as assinaturas não faria o mesmo sentido [...] Porque a prática, em si, 

ela não tem uma substituição”. Dessa forma, argumento que precisamos vivenciar o estágio, 

deslocando nosso corpo e nossa mente e nos abrindo a novas possibilidades epistemológicas 
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construídas na práxis escolar, que precisa ser considerada como uma práxis insubstituível 

(SAM, RC, 2017) em nossos cursos de licenciatura. O estágio de língua inglesa, nessa 

concepção, passa a ser percebido, para além dos gêneros de letramento acadêmico-

profissionais, uma vivência ontoepistêmica, em que corpos, saberes e línguas se entrelaçam. 

O estudo de Borelli (2018) contribui com essa discussão, ao denunciar que ainda há, no 

âmbito do estágio, um distanciamento muito grande do espaço escolar por parte do/a professor/a 

da universidade. O depoimento de Lúcia, professora da escola e agente do estudo de Borelli 

(2018, p. 134), ilustra bem essa situação: 

 
[n]ão, isso eu não tive nenhum contato, com ninguém [da universidade]. Eu 

só tive contato com ela mesma [professora licencianda]. Ela trazia alguns 

papéis, algumas entrevistas, [...] mas eu nunca tive oportunidade de conhecer 

ninguém, não. Pode ser que o professor [da universidade] não foi conversar 

comigo por confiar nela. (Relato de LÚCIA, PE, GO4). 

 

A fala de Lúcia parece evidenciar que a relação do professor da universidade com a 

professora da escola é mediada por documentos. Essa falta de aproximação física, fortemente 

criticada por Borelli (2018), se distancia da perspectiva relacional que estamos defendendo e 

acaba por priorizar os aspectos burocráticos do estágio. Nesse sentido, em uma de nossas Rodas 

de Conversa (RC), Rock (RC, 2017) ressalta a importância de minha presença na escola: 

 
Rock: Sem a postura que você tomou, nada disso [referindo-se às relações de 

parceria] seria possível. 

Valéria: Que postura?  

Rock: Essa postura de estar presente, principalmente, de estar lá [na escola]. 

É muito legal você estar lá, você estar lá é muito bom. Às vezes o professor 

de estágio não aparece lá, dá uma distância assim, fica um sentimento ruim.  

Valéria: Estar lá é importante, mas como estar lá? Basta estar lá? Basta chegar 

lá, ficar lá todo dia? (RC, dez. 2017). 

 

O “sentimento ruim” a que Rock se refere é provocado pelo distanciamento do/a 

professor/a de estágio, que “não aparece lá” na escola. É importante mencionar que, em muitos 

casos, não são oferecidas condições de trabalho docente (e decente) para que o/a professor/a da 

universidade acompanhe o estágio, como carga horária extensa de trabalho ou quantidade 

excessiva de professores/as-licenciandos/as para acompanhar, por exemplo. Para além dessas 

questões que fogem a nosso controle, mas que devem ser denunciadas e problematizadas, 

arrisco-me a argumentar que essa nossa atitude, como professores/as de estágio, de não estar 

presente na escola durante as ações do estágio está longe de ser porque confiamos em nossos/as 

professores/as-licenciandos/as, como cogitou a professora Lúcia (BORELLI, 2018), mas está 

atrelada a questões mais amplas, como o não reconhecimento da escola como um espaço de 
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construção epistemológica. Assim, apoiando-me em Rock (2017, RC), coloco em questão nossa 

postura de “não aparece[r] na escola”, contrapondo-a à “postura de estar presente” e, com 

Borelli (2018, p. 135), compreendo que esse distanciamento da escola “corrobora um projeto 

de manutenção de colonialidade epistêmica, que privilegia e invisibiliza saberes”. Nessa 

direção, concordo com Mastrella-de-Andrade (2018, p. 157) que “uma formação encastelada 

nas universidades, sem diálogo e sem aproximação com os espaços escolares, é infrutífera do 

ponto de vista formativo e transformativo”. Em outro texto, a autora (2019) expande essa 

discussão e argumenta que  

 
a distância mantida entre a universidade e a escola é fundamental para 

determinar a identidade da formação docente que fazemos. Quanto mais 

distante, menos chances temos de entender a sala de aula de inglês no contexto 

escolar, de nos prepararmos para recebê-la e para nos entendermos 

recebidas/os nela e por ela. (MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2019, p. 10). 

 

Portanto, em nossas vivências do estágio, busquei me deslocar fisicamente e 

ontoepistemologicamente por acreditar na importância de estar presente na escola, 

vivenciando-a, junto com os/as professores/as-licenciandos/as e com os/as agentes da escola. 

Por deslocar-se fisica e ontoepistemologicamente para o espaço escolar, compreendo: envolver-

se nas atividades de sala de aula; construir as aulas colaborativamente, a partir da realidade da 

escola; conversar com os/as estudantes e, principalmente, escutá-los/as; conversar com os/as 

professores/as na sala dos/as professores/as na hora do recreio; compartilhar angústias e vitórias 

com professores/as e gestores/as nos corredores, nos momentos coletivos e nos conselhos de 

classe da escola; conversar com as merendeiras; visitar a biblioteca e conversar com a 

bibliotecária; ler as frases escritas nas paredes do banheiro e pensar que, ali, é um espaço em 

que as alunas compartilham seus segredos mais profundos; convidar professores/as e 

gestores/as da escola para proferir palestras na universidade e, também, aceitar seus convites 

para fazê-lo na escola; enfim, vivenciar a escola em sua complexidade e inteireza. Nessa nova 

configuração, em conformidade com Silvestre, Sabota e Pereira (2020, p. 116), senti que não 

desempenhava mais o papel de “forasteir[a] que visita o local”, que por anos marcou minha 

práxis como professora de estágio, indo à escola esporadicamente somente para avaliar a aula 

do/a professor/a-licenciando/a. Ao longo de nossas vivências na Escola InspirAção, fui 

deixando de ser percebida como alguém de fora e me sentindo cada vez mais de dentro desse 

complexo território chamado escola. Um dos episódios que marcaram essa sensação de 

pertencimento, indo além das atividades pedagógicas, foram os convites que recebi, por parte 

da coordenação e da direção da escola, para participar da confraternização de final de ano e de 
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momentos de celebração na escola, como um lanche oferecido em comemoração ao Dia da 

Merendeira. 

No entanto, diferentemente de mim, nem todos/as os/as professores/as-licenciandos/as 

tiveram esse sentimento de pertença, pelo menos no início de nossas vivências. Assim, um 

episódio desagradável, que atribuo, em partes, ao fato de eu não estar presente na escola naquele 

dia, aconteceu logo no início do estágio. Alguns/mas professores/as-licenciandos/as chegaram 

um pouco atrasados/as e, por isso, a coordenadora da escola não os/as deixou participar da 

primeira aula. Isso gerou certo desconforto, conforme ilustram as falas de Sam (RC, 2017), 

Sílvia (RC, 2017) e Weller (RC, 2017), em uma de nossas Rodas de Conversa (RC): 

 
Sam: Quando eu cheguei não deu pra pegar muita coisa, pois eu cheguei no 

finalzinho. A coordenadora não quis deixar eu entrar. Ela falou: “Você não 

pode entrar porque pode atrapalhar a aula”. Eu falei: “Tudo bem” e esperei lá 

fora. [...] 

Sílvia: É como eu coloquei. Quando a gente chega, parece que a escola não 

nos abraça. 

Weller: O tratamento é totalmente diferente de quando você está presente, 

Valéria. É isso. É ser tratado com total indiferença na sua ausência. 

Sílvia: É igual mãe, chega e resolve. Quando a mãe chega, pede desculpa. É 

aquela coisa. 

Weller: Eu até comentei com a Sílvia: “Nossa! Quanta falsidade! Porque 

quando a Valéria não estava aqui, nem sorriso eu vi”.  

Persona: Comigo não teve esse problema. [...] Eu cheguei, fui pra sala dos 

professores, os professores me receberam super bem, falaram pra eu sentar, 

esperar lá [...] comigo foi muito tranquilo. [...] 

Valéria: O que eu posso dizer a vocês em relação a isso? Primeiro, eu fiquei 

pensando nesse probleminha do atraso... e vocês estão errados, sim, porque 

horário é horário, então, nós vamos aprender isso. Horário é horário. [...] A 

escola tem regras [...] Então, a gente já fica sabendo. Nós estamos aqui pra 

cumprir as regras da escola. Agora, uma coisa que eu vinha conversando com 

a Sílvia na estrada: como a presença do professor é importante. Eu não estive 

aqui na segunda-feira porque eu tive um compromisso. [...] Isso que ouvi de 

vocês, que vocês não foram tratados como gostariam, eu já ouvi de outros 

estagiários de anos anteriores, que falaram assim pra mim (isso apareceu no 

relato de experiência público, por isso eu vou falar): “O estagiário é o primo 

primeiro do cachorro”. Por que será que nessa relação entre universidade e 

escola... que força de poder, o que acontece que gera essa resistência? [...] eu 

tenho a absoluta convicção de que eu deveria ter vindo com vocês. Eu não vim 

porque houve um imprevisto. Isso é hoje, mas há quatro anos, eu não pensava 

que eu tinha que vir, assim como muitos professores ainda não virão [...] O 

professor vai lá, observa três aulas de cada estagiário pra ver se está indo bem 

e pronto, mas, não... o que eu estou defendendo é que a minha função como 

supervisora de estágio é acompanhar vocês em todas as etapas [...] mas foi 

um aprendizado pra nós todos, principalmente pra mim. E pra vocês? O que 

vocês vão aprender com isso?  (RC, mar. 2017). 

 

Primeiramente, reconheço que, como sugerem esses excertos, nossas praxiologias 

parecem estar informadas por uma concepção de educação como tutela. Nessa acepção, os/as 



137 

 
 

alunos/as não têm autonomia, são dependentes do/a professor/a, já que estão sob sua tutela: a 

professora é a mãe bondosa que chega e resolve os problemas causados pelos/as alunos/as-

filhos/as e, se não consegue fazê-lo, a professora-mãe se culpabiliza por isso. Essa é uma 

questão importante que precisa ser problematizada. Portanto, escolho trazer essas praxiologias 

para tensionar a discussão sobre o que estou chamando de deslocamento físico e 

ontoepistemológico. Não penso que minha presença na escola naquele dia, junto aos/às 

professores/as-licenciandos/as, poderia ter evitado o problema do atraso. No entanto, acredito 

que eles/elas podem se sentir perdidos, sem referência, quando vão sozinhos/as à escola, 

sobretudo no início do estágio, quando ainda não temos muita familiaridade com esse outro 

espaço, o que faz “a gente se sent[ir] meio intruso” (PERSONA, RC mar. 2017). A ideia de 

pertencimento ao espaço escolar ainda parece estar muito distante nesses primeiros contatos 

com a escola, o que pode ser amenizado pela presença do/a professor/a da universidade. Para 

além da tutela, penso que a presença do/a professor/a de estágio na escola, no aqui e agora, 

pode contribuir para a desconstrução de sentidos precipitados e generalizados sobre o espaço 

escolar, como o de que a escola trata “com total indiferença” (WELLER, RC, 2017) os/as 

professores/as-licenciandos/as, ou de que não os/as abraça (SILVIA, RC, 2017). Com esse 

episódio, aprendemos que não se tratava de falta de receptividade da escola, como disseram 

alguns/mas professores/as-licenciandos/as, mas de falta de compromisso e de responsabilidade 

de nossa parte, agentes da universidade. Estamos acostumados/as ao tempo, à organização e às 

regras da universidade, onde chegar atrasado/a pode ser permitido. Na escola, nesse novo 

espaço que nos é apresentado, o tempo, a organização e as regras são outras, são diferentes, e 

precisamos nos adaptar a essa nova agenda.  

Essas primeiras impressões em relação à escola e a seus/suas agentes precisam ser 

problematizadas, e penso que isso não pode esperar a escrita dos relatos de estágio ao final do 

semestre ou do ano, em que pode não haver mais “chance de retornarmos à escola” 

(MASTRELA-DE-ANDRADE, 2019, p. 13) para negociar esses sentidos na e com a escola. 

Esse problema surgiu logo no segundo dia do estágio, era uma segunda-feira do mês de março. 

Dois dias depois, na quarta-feira, estávamos ali novamente, naquele mesmo espaço escolar, 

discutindo, problematizando nossa própria práxis (PENNYCOOK, 2001) e questionando os 

motivos de tal reação dos/as agentes da escola, ou seja, as forças de poder que geram essa 

resistência (VALÉRIA, RC, 2017). Ou seja, “se [a] observação do ‘caos’ se deu ali, foi ali 

mesmo que [ela] recebeu um contraponto”, de modo semelhante à experiência relatada por 

Mastrella-de-Andrade (2019, p. 13, ênfase no original) quando ela e os/as professores/as-

licenciandos/as resolveram “abandonar a sala da universidade”.  
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Talvez, se há alguns anos, eu tivesse problematizado essas questões com aquele 

professor-licenciando que dizia que “o estagiário é o primo primeiro do cachorro”, referindo-

se ao modo como diz ter sido (mal)tratado no ambiente escolar, ele não teria chegado ao término 

do estágio com essa impressão da escola, a ponto de registrá-la em seu relatório. Assim, quando 

defendo a presença, o estar ali (ROCK, RC, 2017) do/a professor/a da universidade (e dos/as 

professores/as-licenciandos/as) na escola, me refiro a essa atitude de deslocar sentidos 

universalizantes e pré-estabelecidos sobre a escola, sem a pretensão de julgar seus/suas agentes 

com críticas infundadas. Ao mesmo tempo, o estar ali na escola a que me refiro envolve a 

construção de sentidos outros, localizados, informados pelas vivências situadas do cotidiano da 

escola, sem romantizar ou abandonar os conflitos; afinal, acredito que os conflitos fazem parte 

das negociações de sentidos com esse outro espaço, que é singular e diferente do que estamos 

habituados, por mais que apresente intersecções com as dinâmicas da universidade. Como, 

sabiamente, nos lembra a professora-licencianda Sílvia em nossa última Roda de Conversa (RC, 

dez. 2017), “durante o nosso estágio, com a prática, até nos erros a gente aprendeu”.  

As praxiologias das professoras-licenciandas Bela (RE, 2017), no Relato de Experiência 

(RE), e Sílvia (NV, 2017) e Diva (NV, 2017), nas Notas Vivenciais (NV), nos dizem sobre os 

sentidos que elas construíram tanto sobre minha presença quanto sobre a presença do professor 

da escola durante nossas vivências do estágio: 

 
[p]ara mim, essa foi a experiência mais gratificante em um estágio 

supervisionado. Todas as parcerias promovidas colaboraram para minha 

construção docente. A professora orientadora esteve ao nosso lado em todos 

os momentos, nos passando segurança. Creio que isso é extremamente 

importante, pois ao assumir a posição de avaliador o professor orientador 

acaba deixando o estagiário ainda mais inseguro. Quanto ao professor 

regente, senti muito apoio. Em todas as aulas se envolvia nas discussões, 

colaborando para que houvesse um aprendizado voltado para a formação 

crítica. (BELA, RE, dez. 2017). 

 

A professora [orientadora de estágio] também participou da aula. Ela fazia 

algumas interferências e, para mim, isso foi primordial, pois essa ação dela 

quebrou a tensão de estar sendo observado o tempo todo. Porque para mim, 

o professor ficar sentado te olhando 50 minutos sem ter nenhuma reação é 

uma tortura, pois, por mais que eu me esforce em não prestar atenção nele ali, 

no canto da sala, não consigo porque na minha cabeça passa um filme o tempo 

todo: será que está boa ou ruim ou muito ruim o que será que vai falar quando 

acabar a aula entre outras coisas. (SÍLVIA, NV, mai. 2017). 

 

Acho que a partir dessa aula mudei minha concepção a respeito do estágio, 

pois me sentia insegura de estar ministrando aulas com o professor regente da 

turma me olhando junto com a professora de estágio. Me via como que estava 

sempre sendo avaliada por eles, mas agora, não. Eu percebi que as aulas de 

estágio supervisionado são, sim, um processo, um período em que estamos 
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sempre em construção de saberes e de conhecimentos. Creio que minha 

concepção foi mudada por perceber a grande participação do professor [da 

escola] e de nossa professora nas nossas aulas. (DIVA, NV, out. 2017). 

 

Bela (RE, 2017), Sílvia (NV, 2017) e Diva (NV, 2017) ressaltam a importância, 

atribuída a elas, de minha presença física ao lado dos/as professores/as-licenciandos/as, 

participando das atividades. Além disso, Bela (RE, 2017) e Diva (NV, 2017) reconhecem o 

envolvimento do professor da escola nas aulas ministradas por elas e pelo grupo docente do 

qual faziam parte96. No entanto, para além da presença física, o que mais me chama a atenção 

no relato das professoras-licenciandas é o que elas afirmam sobre a postura adotada tanto por 

mim quanto pelo professor da escola. Ao contrário da função de avaliador/a comumente 

atribuído ao/à professor/a orientador de estágio – como mostram criticamente os estudos de 

Borelli (2018), Bueno (2007) e Mateus (2018), para citar apenas alguns –, para Bela (RE, 2017) 

e Diva (NV, 2017), meu papel foi de colaboradora. Nessa mesma direção, o papel ativo do 

professor da escola, atribuído pelas professoras-licenciandas, também parece se distanciar da 

clássica visão de estágio em que o/a professor/a da escola não participa das atividades, servindo 

como mero objeto de avaliação (BUENO, 2007; URZÊDA-FREITAS, 2013).  

Por estarmos ali presentes em todas as aulas e, principalmente, por adotarmos uma 

postura menos hierárquica e mais circular nas relações com os/as professores/as-licenciandos/as 

durante as aulas desenvolvidas na escola, deslocamos os sentidos de estágio como uma 

atividade meramente avaliativa e opressora em que os/as professores/as-licenciandos/as se 

sentem vigiados/as e julgados/as o tempo todo, o que pode chegar a ser “uma tortura”, como 

nos diz Sílvia (RC, 2017). Contrariamente a essa visão, tanto minha presença quanto a presença 

do professor Rock transmitiram segurança às professoras-licenciandas, o que parece ter 

contribuído para uma concepção outra de estágio, em que esse período da formação docente é 

compreendido como um espaço de construção de saberes voltados para a formação crítica, 

como afirmaram Diva (RC, 2017) e Sílvia (RC, 2017). 

É importante ressaltar que minha postura nem sempre foi essa, de estar presente na 

escola e de colaborar com os projetos desenvolvidos pelos/as professores/as-licenciandos/as. 

Como mencionei na introdução desta tese, durante muitos anos como professora de estágio, eu 

ia à escola poucas vezes com o intuito de avaliar os/as professores/as-licenciandos/as, e isso era 

visto, por mim e por meus/minhas colegas à época, como natural; afinal, eu aprendi assim no 

curso onde me formei, o mesmo curso onde, dois anos depois, comecei a trabalhar como 

 
96 Como já mencionei na parte I, os/as professores/as-licenciandos/as desenvolveram suas aulas em grupos. 
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professora de estágio. Não posso deixar de rememorar aqui minhas próprias lembranças, agora 

como aluna de estágio do curso de Letras: Português e Inglês, nos idos do fim da década de 

1990. O dia em que a professora de estágio ia à escola para observar minha aula era tenso, era 

como a apresentação de um espetáculo, em que ela, mesmo não tendo participado da montagem, 

sentava-se ao fundo da sala, para ter uma visão mais ampla e, como uma expectadora exigente, 

lançava mão de seu caderninho de anotações e de sua ficha de observação de estágio. Ali, 

naquela ficha, estariam todas as características que um/a bom/boa professor/a deveria ter: 

domínio de conteúdo, controle da disciplina, controle do tempo, clareza nas explicações, dentre 

outras. Minha professora de estágio só aparecia na escola em uma data previamente agendada, 

e seu papel era, então, checar se minha aula contemplava todos aqueles pré-requisitos elencados 

em sua ficha; essa era a norma. Além do pouco envolvimento da professora, meu estágio foi 

marcado por atitudes de autoritarismo, materializadas na exigência por um modelo ideal de 

professor/a, previamente definido nas fichas de observação do estágio.   

Nessa direção, a pesquisa de Borelli (2018) mostrou que a relação entre professor/a da 

universidade e professores/as-licenciandos/as ainda é marcada por tensionamentos que 

envolvem tanto o pouco engajamento do/a professor/a da universidade com as atividades do 

estágio quanto sua prática autoritária e pouco ética durante essas atividades. Para ilustrar essa 

última situação, a autora aponta que professores/as-licenciandos/as chegam a ter “suas aulas 

interrompidas para que possam ‘ver como é que se faz’, ou seja, para armazenar o ‘bom 

exemplo’, dado pelo/a tutor/a modelo” (BORELLI, 2018, p.129, ênfase no original).  Assim, 

para ela, além das hierarquias que são instauradas na relação escola-universidade no âmbito do 

estágio, essa etapa da formação docente é, também, marcada por hierarquias que se estabelecem 

no interior das relações entre os/as próprios/as agentes da universidade.  

As considerações de Sílvia (NV, mai. 2017), em suas Notas Vivenciais, me levam a 

perceber que, por mais que minha participação durante uma das aulas desenvolvidas pelo grupo 

1 tenha transmitido segurança a ela, trata-se de uma postura que precisa ser problematizada: 

 
[n]a primeira aula, eu estava um pouco ansiosa, mas, antes de começarmos a 

aula, nós revemos todos os slides juntamente com a professora e repassamos 

algumas coisas, isso me passou uma segurança maior. [...] Eu gostei muito da 

participação dela [referindo-se à minha participação na aula], me senti mais 

segura. Só teve um momento que fiquei sem saber o que eu ia falar, pois ela 

explicou o que eu ia explicar, aí pensei e agora? Se a Valéria não parar, não 

vai sobrar nada pra mim, aí o que eu vou fazer? Fiquei pensando como que 

eu ia sair daquela situação enquanto ela falava, mas aí ela deixou um 

pedacinho pra mim, mas isso aconteceu porque ela achou que havíamos 

esquecido. (SÍLVIA, NV, mai. 2017). 
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 Em minhas próprias Notas Vivenciais, escritas antes de ler as reflexões de Sílvia, 

menciono minhas angústias, referindo-me à mesma situação narrada por ela: 

 
[e]u saí da aula hoje muito feliz e, ao mesmo tempo, angustiada.  Feliz porque 

as professoras-licenciandas e os professores fizeram muito bem feito o que era 

pra fazer. Eu os achei empoderados. [...] Achei que eles souberam ocupar a 

posição de professor que tão poucas vezes eles ocuparam durante as nossas 

aulas. Eu achei que o nosso grupo trabalhou colaborativamente. Isso foi 

interessante. Eu me senti parte do grupo. Senti que o professor Rock também 

foi parte do grupo. Mas eu digo que fiquei angustiada porque eu sinto ainda 

que eu falei muito, que eu intervim. E eu não sei se seria necessário fazer as 

interferências que eu fiz. Então, eu estou sofrendo, estou com essa angústia 

porque eu estou nesse exercício, nesse esforço de tentar falar menos, de tentar 

interferir menos... [...] Eu tenho tentado fazer isso nas ações, mas confesso que 

tem sido um desafio. Então, assim, é a cada dia... é o meu desafio diário, 

cotidiano... É tentar ouvir mais do que falar. Esse é o desafio de hoje. (NV, 

maio, 2017). 

 

A despeito dos motivos encontrados por Sílvia para se sentir mais segura com meu 

engajamento na aula, esta escrevivência me ajuda a compreender que é preciso ter cuidado com 

as interferências que fazemos para que não sejam invasivas e constrangedoras à práxis dos/as 

professores/as-licenciandos/a. São muitos os dilemas envolvidos quando, como professores/as-

formadores/as, nos propomos a estar na escola junto com os/as professores/as-licenciandos/as: 

ficar ou não dentro da sala? Observar ou participar? Interferir ou não na aula? Nossas 

praxiologias parecem sugerir, entretanto, que é justamente nessa zona de confronto, no desafio 

cotidiano desses tensionamentos, em que alegria e angústia se dissolvem, que reconhecemos 

ranços de colonialidades em nossas atitudes, por vezes, carregadas de boas intenções, como foi 

o meu caso. Nossas Rodas de Conversa se mostraram importantes espaços de emersão e escuta 

(SILVESTRE, 2017) a essas questões:   

 
Valéria: [...] Eu sei como é essa sensação de que “eu estou sendo avaliada”. 

E eu não vejo o estágio como esse momento, sabe. Em muitos outros 

momentos da nossa vida nós vamos, sim, estar sendo avaliados. Quando 

formos submeter nosso trabalho a uma banca, mas, não é o caso aqui. [...] Eu 

vou repensar muito essas intromissões. Eu não sei se é legal eu fazer as 

intromissões porque não tá surtindo o efeito que eu pensei que surtisse, de 

colaboração [...] 

Sílvia: Mas é, pra mim, foi. 

Valéria: Será, Sílvia? Será que você não ficou intimidada? 

Sílvia: Não, não fiquei. Fiz uma comparação com os outros [estágios] que eu 

não tive isso; você fica ali apreensivo. (RC, mai. 2017). 
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Em conformidade com Silvestre (2017) e Borelli (2018), acredito na importância de 

uma escuta sensível às tensões envolvidas nas relações verticalizadas, muitas vezes silenciadas, 

que estabelecemos durante os processos de formação docente, notadamente o estágio, para que 

essa etapa seja compreendida como um espaço de coconstrução de sentidos e se distancie de 

seu caráter burocratizado como atividade avaliativa e opressora. Cabe-nos refletir, portanto, 

sobre o que significa a presença do/a professor/a orientador/a de estágio na sala de aula da 

escola. Seria ele/ela o modelo a ser seguido? O/A avaliador/a que se senta nos fundos da sala 

com o objetivo de observar e julgar a performance dos/as professores/as-licenciandos/as e do/a 

professor/a da escola em nome do conhecimento acadêmico que representa? Ou um/a 

colaborador/a? A partir das praxiologias advindas de nossas vivências, defendo que nós, 

professores/as orientadores/as de estágio, precisamos nos deslocar da posição de avaliadores/as 

e estar ao lado dos/as professores/as-licenciandos/as (e dos/as professores/as da escola), como 

colaboradores/as; e não à frente, impondo um modelo a ser seguido; ou atrás, anotando os erros 

e julgando com base em critérios pré-fixados. 

Outro ponto importante, que surge das praxiologias dos/as agentes desta escrevivência, 

refere-se à presença do/a professor/a da escola dentro da sala de aula durante o desenvolvimento 

do estágio, como mencionado há pouco por Bella (RE, dez. 2017) e Diva (NV, out. 2017). A 

esse respeito, o estudo de Borelli (2018, p. 126) revelou que existem contradições: por um lado, 

uma professora-licencianda “reclama de sua falta de autonomia em sala de aula e das 

interferências do/a professor/a da escola”; já para outra professora-licencianda, “a queixa parece 

estar no fato de a professora não interferir e apenas observar”. Na esteira de Borelli (2018), 

penso que essas questões também precisam ser problematizadas: é importante que o/a 

professor/a da escola esteja presente na sala durante as aulas dos/as professores/as-

licenciandos/as? Quais os objetivos dessa presença? Que papéis ele/ela deve desempenhar? 

Ao falar de suas expectativas iniciais em relação ao estágio, a professora-licencianda 

Diva (RI, 2017) espera poder contar com a presença do professor da escola na sala de aula, 

tendo-o como um aliado: “se o professor regente puder ficar na sala de aula durante a nossa 

regência, poderá ser mais proveitoso, pois nos ajudará muito” (DIVA, RI, mar. 2017). 

Conversamos com o professor Rock sobre esse nosso desejo de que ele estivesse presente em 

nossas ações do estágio e, nas Reflexões Finais (RF) sobre o estágio, Persona (RF, 2017) nos 

diz sobre a presença dele não só dentro da sala de aula, mas em vários outros momentos que 

compuseram nossas vivências colaborativas do estágio: 
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[o] professor esteve muito presente tanto em sala quanto fora de sala, para os 

feedbacks, sessões de visionamento, então ele sempre esteve muito acessível, 

facilitando toda essa pesquisa-ação colaborativa. [...] 

Acredito que o que houve este ano realmente pode ser chamado de parceria. 

A escola abriu as portas para o estágio, e o professor que “cedeu” as aulas 

também. Uso cedeu entre aspas, pois, na verdade, ele esteve presente durante 

toda a regência, ministrando as aulas junto, numa verdadeira relação de 

parceria. A escola nos deu bastante liberdade, mas também cobrou de nós 

certa disciplina, principalmente com relação a horários. No geral, foi uma 

relação bastante colaborativa. (PERSONA, RF, dez. 2017, ênfase adicionada). 

 

Nessa mesma direção, Bela (RC, 2017) e eu conversamos sobre os sentidos que 

construímos acerca da presença do professor Rock como colaborador em nossas ações do 

estágio, e não como observador: 

 

Valéria: [...] Então, a gente percebeu que é diferente mesmo, quando a gente 

tem a colaboração da escola representada no professor. 

Bela: O Rock dá um suporte pra gente que eu acho que em nenhum outro 

estágio a gente teve.  

Valéria: Só a presença dele, não é, Bela? A presença dele, não como 

observador, assim..... 

Bela: Então, ele não fica como observador, igual a gente falou, sentado e 

olhando, ele entra na aula, ele participa. Muitas vezes eu falei assim: “Rock, 

como é que eu falo assim, assim, assim?”. Ele respondeu ajudando mesmo, 

sem aquele negócio de olhar com aquela cara assim, pra gente e falar: “Nossa! 

Você não sabe? Formando?”. (RC, out. 2017). 
 

Entendo que a presença do professor Rock – colaborando conosco nas atividades do 

estágio, sobretudo fora da sala de aula, em nossas Rodas de Conversa – a que Persona (RF, 

2017) se refere é também um deslocamento. Por mais que a escola seja o espaço próprio de 

atuação do/a professor/a de educação básica, há deslocamento quando ele/ela decide se engajar 

nas ações do estágio, indo além de suas funções de professor/a da educação básica e atuando 

como coformador/a para os/as professores/as-licenciandos/as. A Roda de Conversa (RC) a 

seguir, que aconteceu logo após uma das aulas de Bela, Clare e Soccer, é um exemplo de como 

o professor Rock se engajou conosco na construção das praxiologias que desenvolvemos na 

sala de aula:  

 

Valéria: Que reflexões você faz, Rock? 

Rock: Tinha uns vacilos nos slides, né? Igual vocês falaram, vocês estão 

presas no data-show aquelas perguntas poderiam ficar juntas, não precisa 

economizar papel no data-show. 

Bela: Nós falamos sobre isso. 

Rock: Ao invés de ficar voltando nas imagens... [...] Poderia ter colocado do 

lado das imagens. Faltou, sei lá, alguma coisa... um pré alguma coisa na 

segunda aula. Assim... chegou, lançou e é isso aqui, por que é isso aqui?  [...] 
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Clare: Então, para as próximas aulas... para as próximas aulas, fazer o antes e 

depois de cada atividade. 

Bela: Eu acho que o antes, nessa aula, agora, repensando, poderia ser uma 

problematização, jogar algumas perguntas: “Gente, vocês já perceberam como 

a gente constrói estereótipos?”. 

Rock: Julga as pessoas pela aparência. [...] 

Bela: Mas aí é explicar o significado da palavra. 

Rock: Falava isso, aí, aí falava o que é estereótipo. 

Valéria: O que que é estereótipo, às vezes até começar a aula com essa 

palavra, fazendo um hangman... vamos pegar essas dicas do Rock. [...] 

Clare: É interessante, Rock, trabalhar assim? 

Rock: [...] algumas dessas perguntas poderiam ser em inglês. 

Clare: E eles conseguem responder? 

Rock: Talvez.  

Valéria: Se a gente der subsídio pra isso, né? 

Clare: Suporte, né? 

Rock: Tem que dar oportunidade. 

Clare: Colocar um vocabulário. 

Rock: Aquela segunda aula de hoje poderia ter sido toda em inglês. [...] 

Clare: Sabe o que é o meu medo? Medo, não... de não conseguir fazer a 

atividade toda, entendeu? [...] 

Rock: Não fez, não fez! Não faz mal, não. 

Valéria: Mesmo que diminua, mas o que faz... 

Soccer: Diminui as questões. 

Valéria: A gente tá pensando em repetir essa também, Rock, de alguma 

maneira, pra eles [referindo-me aos/às estudantes] escreverem em inglês, 

porque ficou muito em português. Eles poderiam ter escrito as profissões, né? 

A gente poderia ter levado... 

Rock: A palavra que descreve a pessoa. 

Bela: É... A gente colocou em inglês o slide, mas aí não deu suporte pra eles 

colocarem a opinião deles em inglês. 

Rock: Podia ter feito... as perguntas, mesmo, poderia ter feito primeiro em 

inglês sobre eles. Qual o seu nome?... 

Bela: Sobre os próprios alunos. 

Rock: Sobre os próprios alunos. Onde você mora?... Aí, eles saberiam o que 

que tava perguntando, só ia por de novo o his e o her.  

Bela: É a sacada de professor que a gente não tem. 

Valéria: Mas, assim, gente, esse momento, Bela... 

Rock: ... é pra isso mesmo. (RC, out. 2017). 

 

Nossas interações nessa Roda de Conversa sugerem que não atuei sozinha como 

formadora. Diferentemente de modelos de estágio em que o/a professor/a da escola não 

participa das atividades, apenas cedendo a aula para os/as professores/as-licenciandos/as, em 

nossas vivências, o professor da escola se engajou, tomou decisões e compartilhou comigo a 

responsabilidade de ser formador/a, atuando, desse modo, como coformador. Ao propor que 

os/as professores/as-licenciandos/as utilizassem outras estratégias para apresentar o conteúdo, 

o professor Rock não o faz prescritivamente, com base na teoria X ou Y, mas informado pela 

práxis contextual vivida – “[p]oderia ter colocado do lado das imagens. Faltou, sei lá, alguma 

coisa... um pré alguma coisa na segunda aula”. As palavras de Mateus (2018, p. 26) traduzem 
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bem esse nosso evento formativo: “partimos do vivido no cotidiano da escola para, depois de 

discutir, analisar e criticar, ampliarmos as possibilidades; não para mudar o modo como 

pensamos nossa prática, mas para buscar mudar as realidades concretas nas quais elas 

acontecem”. 

Como já mencionado por Persona (RF, dez. 2017), o processo de coconstrução de 

conhecimentos, no qual o professor Rock exerceu o papel de coformador, ocorreu em diferentes 

espaços de nossas vivências do estágio, dentro e fora da sala de aula. Nesse sentido, as Rodas 

de Conversa realizadas na escola após o desenvolvimento das aulas se constituíram como 

espaços importantes para reflexões sobre a práxis. Ao longo de nossas vivências, na medida do 

possível, organizamos nossas aulas na escola em consonância com a agenda do professor Rock 

– ele sugeriu que priorizássemos os dias em que havia algum horário vago – para que houvesse 

tempo de conversarmos sobre as ações desenvolvidas. Diante disso, é importante ressaltar que 

a disponibilidade e o envolvimento do professor Rock foram fundamentais para que esse 

processo de coformação extra sala de aula fosse possível. No entanto, por mais que houvesse 

engajamento de sua parte, ele nem sempre conseguia participar de nossas Conversas, devido a 

sua intensa carga horária de trabalho. Em uma de nossas últimas Rodas de Conversa (RC), 

perguntei ao professor o que poderia ter sido diferente (ou melhor) em nossa parceria, ao que 

ele respondeu: 

 

Rock: Seria legal se a gente tivesse mais tempo pra comentar as aulas. [...] O 

legal é aquele momento logo depois [da aula], mas aquele momento é 

praticamente inviável quando tem as aulas assim seguidas. É porque às vezes 

eu tinha uma aula vaga ou a aula dava bem antes do recreio. No recreio, a 

gente ficava conversando. 

Valéria: Por que você acha que esse momento é importante? 

Rock: A gente aprende mais, a gente observa, consegue perceber umas coisas 

que não consegue perceber durante a aula. (RC, dez. 2017). 

 

Rock parece reconhecer esse espaço de reflexão sobre as aulas como um momento 

formativo para todos/as os/as envolvidos/as no estágio. Entretanto, o professor lamenta a falta 

de tempo que inviabiliza a realização desses momentos como ele gostaria. Vale destacar, 

portanto, que, se, por um lado, reconheço a importância da participação do professor da escola 

durante nossas vivências do estágio, por outro, aproveito para denunciar que ele não dispunha 

de tempo remunerado para desempenhar mais essa função. A meu ver, há uma incongruência 

quando a Lei 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, institui que “o estágio, 

como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor 

orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente” (BRASIL, 2008, on-
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line), mas o próprio Estado não oferece condições de trabalho para os/as docentes que recebem 

o estágio em suas salas de aula. É inegável que as atividades de estágio demandam serviços 

extras, o que, para os/as professores/as de nossas escolas públicas de educação básica 

brasileiras, já tão sobrecarregados/as, pode se tornar mais um peso. O professor Rock, em um 

texto que publicamos em coautoria, amplia essa discussão: 

 
[é] preciso reconhecer, ainda, que a postura da nossa parte, da escola, também 

foi fundamental para que essa relação fosse realmente de parceria. Penso que 

nós demos abertura para a presença da universidade na escola e aceitamos 

construir, juntos/as, um trabalho em prol dos/as alunos/as da escola e dos/as 

estagiários/as. Vale dizer que isso me exigiu disponibilidade e engajamento. 

Sacrifiquei alguns horários livres para conversarmos e planejarmos as aulas, 

me reuni com vocês no horário do recreio (muitas vezes estávamos reunidos 

na “sala do estágio” e, ao mesmo tempo, tomando nosso café) e estive 

presente em todas as aulas. É importante pensarmos, neste caso, no que nos 

trouxe até aqui, nas motivações, tanto profissionais quanto pessoais, que nos 

levaram (e ainda levam) a realizar essas ações de parceria que buscam 

transformação, que são atitudes de enfrentamento à acomodação diária a que 

somos, por vezes, acometidos. Como professor da rede pública de educação 

básica, não tenho nenhum incentivo financeiro, por parte do governo, para 

realizar parcerias com a universidade. O que me move, contudo, é a 

possibilidade de transformar as vidas dos/as meus/minhas alunos/as, 

despertando, neles/as, o desejo pelo conhecimento e abrindo suas mentes para 

caminhos antes cerrados pela escuridão dos saberes que lhes foram negados. 

Além disso, vejo, na presença dos/as estagiários/as e na sua presença, Valéria, 

uma possibilidade de aprender e de, constantemente, me formar. Em nossas 

aulas colaborativas, construímos, com os/os alunos/as, novas visões de mundo 

e novas experiências por meio do contato com pessoas diferentes, com 

maneiras de pensar diferentes. As aulas que planejamos e desenvolvemos 

juntos/as foram, para mim, momentos de muita aprendizagem. (ROSA-DA-

SILVA; ROQUE97, 2020, p. 131-132, ênfase adicionada). 

 

A despeito da falta de condições de trabalho para atender às demandas que uma parceria 

com a universidade durante o estágio requer, elencadas pelo professor Rock, ele se engajou 

conosco nas ações do estágio, motivado pelas possibilidades de coconstrução de uma práxis 

transformadora – “ações de parceria que buscam transformação” – e de constante formação 

docente – “possibilidade de aprender e de, constantemente, me formar”. Além disso, em uma 

de nossas Rodas de Conversa, Rock (RC, 2017) atribui seu envolvimento nas ações do estágio 

como uma atitude de coformação: 

 
[e]star na sala o tempo inteiro eu acho que faz parte. Tem professor que fala: 

“Hoje eu tô de boa, tem estagiário na minha sala, eu posso sair da sala”. Tá 

doido, dia que tem estagiário na sala é que você não pode sair da sala mesmo, 

tem que ajudar o cara, uai! Perceber o que o estagiário está fazendo que pode 

 
97 Essa referência tem o consentimento do professor Rock. 
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te ajudar também. Dar um toque no estagiário se ele estiver fazendo um 

negócio que o pessoal não está agradando. Você percebe porque você já 

tentou fazer e deu muito errado e ele está tentando fazer a mesma coisa e tá 

dando errado de novo. Aí você fala, “olha, tentei fazer assim, não deu certo, 

faz assim”. É a hora que você pode ajudar. Acho que isso eu fiz bastante 

também, eu estava presente. Estar aberto... [...] os meninos [referindo-se 

aos/às professores/as-licenciandos/as] usando uma música, foram aplicar a 

música e tinham três atividades sobre a música. Eles começaram pela primeira 

atividade e eu sugeri que eles começassem pela última. Essa última atividade 

é mais fácil, vai ajudar os alunos a entender a música melhor e vai ajudar na 

segunda e na terceira atividade. Na outra aula, já começaram pela última 

atividade. A aula foi outra. Foi um toque de dez segundos, uma conversinha, 

pois eles perguntaram: a gente não está sabendo fazer isso aqui. (ROCK, RC, 

dez. 2017). 

 

As praxiologias desta escrevivência me levam a argumentar em favor da participação 

do/a professor/a da escola nas atividades do estágio e de sua presença dentro da sala de aula 

durante as aulas desenvolvidas pelos/as professores/as-licenciandos/as. No entanto, essa 

presença, assim como a do/a professor/a de estágio, precisa ser problematizada. Interventor/a, 

mero/a observador/a, ou apoiador/a, colaborador/a e coformador/a? Sejam quais forem os 

papéis, eles precisam ser negociados entre os/as agentes do estágio para que não causem 

frustrações desnecessárias. Não pretendo sugerir modelos para os papéis que o/a professor/a da 

escola deve assumir, mas ressalto que essa é uma questão importante para os processos do 

estágio e que, por isso, deve ser considerada.  

Destaco, ainda, que a definição dos papéis dos/as agentes, sobretudo do/a professor/a da 

escola e do/a professor/a de estágio, deve ser feita localmente, considerando o contexto singular 

em que o estágio se desenvolve e as condições específicas desses/dessas agentes, sem apagar 

os conflitos. Diante disso, em nossas vivências, não deixamos de tensionar a postura de 

colaboração que o professor Rock e eu buscamos ter com os/as professores/as-licenciandos/as 

não só no desenvolvimento das aulas, mas no processo de planejamento e elaboração como um 

todo. Há uma linha tênue entre colaboração e dependência (SILVESTRE, 2017) que precisa ser 

problematizada, conforme ilustra nossa Roda de Conversa a seguir, em que discutíamos sobre 

o planejamento das atividades a serem desenvolvidas pelo grupo 1: 

 
Sílvia: A questão do estágio ajuda muito, mas, no ano que vem, quando a 

gente assumir uma sala, quem vai tirar minhas dúvidas, quem vai me ajudar? 

Weller: Gente, cadê a Valéria? Cadê o Rock? [...] 

Sílvia: A gente vai, aí tem que apresentar um plano pra coordenação e ela só 

olha, mas se ela achar que não está bom? Ela vai me ajudar? Ela não vai. 

Weller: Se vira [risos]. 

Valéria: Outra coisa é pensar que você vai sair daqui, mas você vai voltar. É 

a formação continuada. 

Weller: Exatamente, eu ia falar agora. 
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Valéria: É outra maneira de você não se sentir...  

Sílvia: Perdida. 

Valéria: Porque a gente nunca vai estar pronto. Pra vocês verem, eu estou 

aqui, chegando num doutorado e parece que eu me sinto cada vez menos 

pronta. O que a formação faz com a gente é isso. 

Weller: Parece que as novidades são maiores do que as bagagens... a todo 

instante...  [...] 

Sílvia: Porque aqui a gente fala: “faz assim” e dá certo. Aí eu falo gente, e o 

ano que vem, quando eu assumir uma sala, quem vai olhar meu plano de aula? 

Aí eu vou pra sala, vou dar aquela aula e vai ser um fracasso. Aí eu falo, gente, 

e agora? 

Weller: Gente, mas no estágio foi um sucesso! 

Valéria: Mas, pensando por outro lado, vocês já têm uma base. Porque, assim, 

as nossas conversas aqui, a ideia não é eu, ou o Rock, entregar uma coisa 

pronta pra vocês, é a gente construir juntos. Por isso que tem essa ideia. Essa 

autonomia é pra quando vocês saírem, caminharem sozinhos. (RC, mai. 2017). 

 

Como ilustra nossa conversa, problematizamos tanto meu papel como o do professor 

Rock durante nossas vivências do estágio, assumindo os riscos de dependência que uma postura 

mais colaborativa pode trazer ao exercício da docência. No entanto, a insegurança de Sílvia 

(RC, 2017) e Weller (RC, 2017) em relação a quem recorrer quando “assumirem uma sala” é 

logo confrontada com a ideia de que somos seres em constante processo de formação, não temos 

mesmo de sair prontos/as do estágio. Assim, compreender que, em se tratando de formação 

docente, “as novidades são maiores do que as bagagens a todo instante”, como sabiamente 

argumenta Weller (RC, 2017), por um lado, nos traz certo alento e nos incentiva a continuar 

construindo as ações do estágio colaborativamente – já que parece não haver um ponto de 

chegada, um instante em que o plano de aula estará perfeito aos olhos da coordenação, como 

deseja Sílvia (RC, 2017); por outro lado, nos adverte que, nesse processo de colaboração, é 

preciso haver espaço para que os/as professores/as-licenciandos/as construam seus próprios 

caminhos. Nossas praxiologias parecem estar em comunhão com o estudo de Silvestre (2017, 

p. 203), que alerta para “o cuidado para que o trabalho colaborativo não acabe favorecendo a 

dependência ao invés da agência dos/as professores/as-licenciandos/as” e aponta para a 

importância de que essas questões sejam problematizadas por meio de espaços de fala. É nesse 

sentido que, para a referida autora, “a construção da agência docente como um esforço 

de(s)colonial em práticas colaborativas na formação de professores/as de línguas se mostra um 

processo complexo, tenso, não-linear, marcado por aspectos simultâneos e entrelaçados que o 

expandem e/ou o limitam” (SILVESTRE, 2017, p. 206, ênfase no original).  

Nosso desejo de desenvolver um trabalho colaborativo – incluindo a participação do 

professor Rock e a minha – durante o planejamento e a ministração das aulas concorria com 

nosso entendimento de que os/as professores/as-licenciandos/as precisavam sentir a experiência 
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de “assumir[em] sozinho[s] uma sala”. Essa Roda de Conversa (RC), em que estávamos 

presentes Bela, Clare, Soccer e eu, ilustra como buscamos organizar nosso trabalho, atentos/as 

para que a colaboração não se tornasse dependência:  

 
Valéria: [...] São doze aulas [...] vocês são três. Se cada um pegar três... 

Clare: Quatro pra cada. 

Valéria: É, mas, se cada um pegar três, sobram três, aí a gente podia fazer 

juntos. Pra ter a experiência de dar a aula juntos, vocês três falando, na 

verdade, eu e o Rock também. E as outras, cada um fica responsável, e a gente 

fica ali só de “pano de fundo”, pra ajudar, se for preciso. Pra vocês saberem 

o que é assumir sozinho uma sala. Porque eu não sei vocês, mas o grupo 

anterior [grupo 1], achou melhor fazer assim. Eles falaram: “professora, é 

muito bom trabalhar colaborativamente, mas...”. [...] Vocês acham que assim 

é melhor? 

Bela: Eu acho. Eu preciso me controlar mais porque, às vezes, na tentativa de 

ajudar, eu atrapalho. 

Valéria: Vai ser um esforço individual de vocês se preparem mesmo pra 

aquela aula. Na verdade, vocês vão ter que estar preparados pra todas [...] 

Todos vão ter que ajudar os alunos [...] É um grupo. Mas assim, pra dividir 

tarefa e pra vocês sentirem individualmente como é planejar e ministrar a 

aula... 

Bela: Sugiro já dividirmos [...] não seria interessante na primeira ficar nós 

três? 

Valéria: Eu acho [...] (RC, jun. 2017). 

 

Conforme ilustram nossas conversas, procuramos organizar nossas ações de modo que 

os/as professores/as-licenciandos/as tivessem a experiência de desenvolver as aulas em grupos, 

incluindo o professor Rock e eu, e sozinhos/as, ainda que estivéssemos todos/as presentes na 

sala. Nem sempre foi possível planejar e desenvolver as atividades de maneira colaborativa, 

muitas tarefas foram divididas entre os/as professores/as-licenciandos/as. Diante da 

complexidade do processo de construção da agência docente, como professora formadora, tive 

vários conflitos em relação à minha postura: quais seriam os limites de minhas interferências 

nos planejamentos e nas aulas dos/as professores/as-licenciandos/as? Em outra Roda de 

Conversa, Bela (2017), Clare (2017) e eu ampliamos essa discussão: 

 
Valéria: Para eu não interferir muito, eu tô deixando beeem à vontade. Só que 

eu tô percebendo que se eu deixo vocês à vontade, vocês não tão fazendo. Não 

estão fazendo em grupo. [...] Temos de achar um meio termo, vocês são muito 

capazes. 

Bela: A gente conversa, aí, chega lá em casa, eu esqueço tudo. 

Valéria: Você está anotando?  

Bela: Não. 

Valéria: Tá vendo! [...] A gente não tá aqui pra acertar tudo. Podem ficar 

tranquilas, acho que a gente aprende muito mais do que se tivesse tudo 

perfeito. Temos que encarar como aprendizagem, mas o que vamos aprender 

com isso? A partir daí, o que vamos fazer diferente? Não adianta só constatar 
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o problema. Vocês concordam comigo? “O que eu vou fazer para minimizar 

esses problemas?”. Porque formação é isso [...] Qual tem sido a maior 

dificuldade? 

Bela: Conseguir montar as atividades. Eu não tenho criatividade, as coisas não 

vêm na minha cabeça. [...]  

Clare: Falta anotar, porque depois todo mundo esquece. Tivemos várias 

ideias: a do vídeo game, a da música do Despacito, mas ninguém se lembrou 

mais disso. Ninguém anotou. Acho que falta a gente operacionalizar. 

Clare: Nós nunca trazemos nada pronto de casa, sempre tem que arrumar 

aqui. (RC, out. 2017). 

 

 

 As professoras-licenciandas Bela e Clare reconhecem que é necessário haver mais 

engajamento da parte delas na elaboração das atividades que serão desenvolvidas na sala de 

aula: é preciso “operacionalizar”, como diz Clare (2017). Como menciono, senti que seria 

importante não interferir muito nessa elaboração para que os/as professores/as-licenciandos/as 

se sentissem mais responsáveis. Ressalto que, apesar de termos desenvolvido as ações 

colaborativamente – ou seja, o professor Rock e eu discutíamos com os/as professores/as-

licenciandos/as sobre o planejamento das aulas e, por vezes, ministrávamos as aulas junto com 

eles/as –, a elaboração do material didático utilizado em nossas aulas ficou sob responsabilidade 

dos/as professores/as-licenciandos/as, o que foi bastante formativo e estimulou a criatividade, 

mas, ao mesmo tempo, foi bastante desafiador, como sugerem Bela e Clare.  

Por fim, as praxiologias desta escrevivência apontam que tanto minha presença quanto 

a do professor Rock na sala de aula, junto com os/as professores/as-licenciandos/as, intervindo 

ou não nas aulas e nos planejamentos, não ocorreu sem conflitos. Negociamos papéis e nos 

abrimos ao diálogo o tempo todo, buscando confrontar posturas autoritárias, bem como nos 

desvencilhar da função burocrática de avaliadores/as. Quando eu, como professora de estágio, 

me propus a sair da zona de conforto da universidade para vivenciar a realidade viva e pulsante 

da escola integralmente, nessa proposta colaborativa, já sabia que devia estar preparada para 

toda sorte de confrontos, dada a complexidade que uma parceria dessa natureza requer. 

Concordo com Jordão (2011, p. 272-273) que “deslocarmo-nos de nossas zonas de conforto 

para zonas de confronto envolve muito mais do que uma inversão de letras nas palavras”, requer 

uma abertura para desaprender e aprender novamente com o outro, que é diferente de nós e que 

nos transforma. 

 

4.2 “O estágio deste ano foi uma questão de eu baixar minha crista”: problematizações 

sobre nossos modos de existir-pensar-agir-sentir-dizer com o espaço escolar 
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Compreendo esse movimento de nos deslocarmos física e ontoepistemologicamente da 

universidade para vivenciar integralmente a escola como o início de um movimento decolonial, 

já que a prática comum, já naturalizada nos cursos de formação docente, é os/as professores/as-

licenciandos/as irem à escola sozinhos/as apenas para “cumprir tabela”, como afirma de 

maneira crítica o estagiário Osmar, participante da pesquisa de Valsechi e Kleiman (2014, p, 

26). Enfatizo a importância do deslocamento físico para que, como professores/as da 

universidade (sobretudo se estivermos afastados/as da educação básica), possamos, juntamente 

com nossos/as professores/as-licenciandos/as, estar presente e vivenciar “o que se passa no 

‘chão da escola’” (PATTO, 2015, p. 442, ênfase no original), um espaço real, com 

professores/as e alunos/as reais. Como nos lembra Alastair Pennycook (2012), o estágio é um 

trabalho difícil e conflituoso, pois “envolve muitas viagens; consome tempo, demanda que 

demonstremos conhecimentos em um domínio do qual estamos, muitas vezes, cada vez mais, 

distanciados”98 (PENNYCOOK, 2012, p. 127).  

Assim como o autor australiano, em nossas vivências do estágio, embarquei nessa difícil 

e conflituosa viagem chamada estágio, literalmente viajando cerca de 250 km semanalmente, 

entre idas e vindas, para chegar à Escola InspirAção – já que a cidade onde moro não é a mesma 

onde atuo como professora de estágio. Sem deixar de mencionar os percalços encontrados 

quando nos propomos embarcar nessa viagem, acredito que adentrar a escola para vivenciá-la 

em sua inteireza nos possibilita cossignificar nossos currículos e construir ações em nossos 

cursos de licenciatura que sejam mais significativas para esse contexto em que grande parte de 

nossos/as professores/as-licenciandos/as irá, provavelmente, atuar. Iniciar esse movimento de 

aproximação com o contexto escolar durante as vivências do estágio envolve descer do alto de 

nossas torres epistemológicas de marfim instauradas na universidade e nos deixar envolver com 

as pessoas que vivem o cotidiano da escola, abertos/as aos exercícios de esperar o inesperado 

e de aprender a desaprender (PENNYCOOK, 2012). Assim como Mateus (2018, p. 339), 

acredito que “é por meio da nossa participação radical na prática e do nosso engajamento na 

comunidade que podemos exercer nossa microagência e expandir os limites das fronteiras que 

separam universidade-escola”.  

Por outro lado, é preciso ressaltar que o deslocamento físico da universidade para a 

escola pode ser deveras colonizador; afinal, não é raro ouvirmos dos/as agentes escolares que 

estagiários/as da universidade não são bem-vindos/as, já que, geralmente, aparecem na escola 

para apontar defeitos (BORELLI, 2018; MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2020; ROSA-DA-

 
98 Texto original: “involves lots of travelling; it is too much time consuming; it demands that we show expertise 

in a domain from which we are often increasingly distanced”. 
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SILVA; ROQUE, 2020). A professora-licencianda Sílvia, em uma de nossas Rodas de 

Conversa (RC), ilustra essa situação, ao contar de sua experiência no estágio de português, 

realizado em outra escola: 

 
[a] gente foi para o Colégio X. Teve uma professora que não aceitou a gente 

assistir às aulas dela. Ficamos sem entender se era porque ela ia se comportar 

de uma maneira ou se era outro fator. A gente não conseguiu saber o motivo. 

Tem muito professor que se sente incomodado. (SÍLVIA, RC, dez. 2017). 

 

 Sobre esse desconforto que o/a professor/a sente ao ser observado/a, o estudo de 

Terezinha Biazi, Telma Gimenez e Lidia Stutz (2011, p. 75, ênfase adicionada) mostrou que 

“[q]uando questionados sobre observação, os professores expressam que é um fator de 

constrangimento para eles, pois sabem que estão sendo avaliados”. Em outra Roda de Conversa 

(RC), Bela e eu problematizamos essa postura de chegar na escola para sentar e observar as 

aulas dos/as professores/as: 

 
Bela: [...] Eu acho que é ruim para o professor, porque a gente fica com aquela 

postura de “tá aqui me olhando”... 

Valéria: No canto pra te observar.... Nossa! Isso, pra mim, é o principal, sabe, 

Bela? Eu acho que é antiético. É antiético. Se coloca no lugar. 

Bela: Bem feio. E o tanto que é constrangedor pra gente. Aí a pessoa está lá 

dando aula e você tem que anotar tudo o que ela está falando e fazendo, aí a 

pessoa te olha... (RC, out. 2017). 

 

Considerando que o estágio, sobretudo na etapa da observação, pode ser um fator de 

desconforto e constrangimento para o/a professor/a da escola, uma de nossas grandes 

preocupações foi em como adentrar o espaço escolar: “estar lá é importante, mas como estar 

lá?” (VALÉRIA, RC, dez. 2017). Como fazer para que o professor da escola não se sentisse 

incomodado, desconfortável e constrangido com nossa presença em sua sala de aula? As 

praxiologias desta escrevivência sugerem que pouco adianta nos deslocarmos fisicamente para 

o espaço escolar se nossa postura ainda estiver ancorada aos preceitos colonizadores da 

universidade (BORELLI, 2018). Assim, é importante a reflexão proposta por Mastrella-de-

Andrade (2019, p. 2): “o que [é] preciso fazer para que sair do ambiente encastelado da 

universidade não [seja] uma mera mudança geográfico-espacial?”.  

Acredito que precisamos aprender a olhar – e, aqui, me refiro a um olhar corporificado, 

conjugado com os outros sentidos (CUSICANQUI, 2015, 2019) – para o contexto escolar, 

aprendendo a ser com esse espaço. Como na canção Eju Orendive, do grupo de rap indígena 

Brô Mc’s, que diz “você não consegue me olhar e se me olha não consegue me ver” (BRÔ 
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MC’S, 2010), sinto que somos desafiados/as a olhar de outro modo para os contextos escolares, 

buscando ver e sentir para além daquilo que falta, solapando a ideologia do déficit. Além disso, 

do modo como compreendo, esse giro no olhar (SILVESTRE; SABOTA; PEREIRA, 2020) 

precisa fazer girar a episteme colonial (REZENDE; GOMES, 2020) que elege a universidade 

como instância privilegiada para a produção de conhecimentos e relega a escola a um mero 

espaço de aplicação de teorias e testagem de métodos. O estágio tem sido o principal palco para 

que esse espetáculo (de terror?) seja encenado. É nesse sentido que as praxiologias deste estudo 

me levam a argumentar em favor de um deslocamento que, mais do que geográfico, seja 

ontoepistemológico, isto é, um deslocamento de nossos modos de existir-pensar-agir-sentir-

dizer (REZENDE; GOMES, 2020) com o espaço escolar, o que envolve uma mudança de 

postura, uma reavaliação de nossos modos de ser e estar no espaço escolar, compreendendo 

que somos seres incompletos, com saberes, também, incompletos. 

Em uma de nossas Rodas de Conversa (RC) iniciais, antes de começarmos as vivências 

do estágio na escola, expresso meu desejo de adotarmos uma postura não julgadora, 

compreendendo que não é esse nosso papel na escola: “assim, eu não queria que a gente ficasse 

com aquele perfil de avaliador, de ficar ali sentado anotando os problemas da aula do professor. 

Não é essa a nossa função” (VALÉRIA, RC, abr. 2017). Ampliando essa discussão, em nossa 

última Roda de Conversa (RC), que ocorreu depois de finalizarmos todas as atividades do 

estágio, Bela (RC, 2017) e eu refletimos sobre a postura de enfrentamento que adotamos: 

 
Bela: [...] é um enfrentamento porque, em geral, o ser humano está 

acostumado a olhar para o outro em tom de crítica, procurando defeitos e, 

quando você vai pra escola com essa proposta, com esse tipo de pensamento, 

você tem que se programar para olhar o outro [...], não tentando buscar 

defeitos, mas [...] tentando aprender com aquilo que ele está dando e mais 

ainda colaborar com o que ele está se propondo a trabalhar ali. [...] Pra mim, 

o estágio foi uma questão de enfrentar eu mesma, a minha vontade de só ver 

defeitos. [...] O estágio deste ano foi uma questão de eu baixar minha crista e 

reconhecer as qualidades das pessoas, as capacidades e as limitações das 

pessoas. [...] 

Valéria: [...] foi um enfrentamento de chegar lá na escola com a proposta de 

olhar de outro modo e de pensar: eu não estou aqui para colocar defeito no 

trabalho que o professor vem fazendo. (RC, dez. 2017). 

 

Bela (RC, 2017) se reconhece, inevitavelmente, contaminada por essa atmosfera de 

crítica e julgamento ao trabalho do/a professor/a da escola que ronda os modelos tradicionais 

de estágio, o que, neste trabalho, é entendido como um traço de colonialidade do saber 

(BORELLI, 2018; LANDER, 2005). A professora-licencianda (RC, 2017) parece reafirmar 

uma das máximas dos/as pensadores/as decoloniais: “o padrão colonial de poder não pode ser 
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observado de fora: estamos todos inseridos nele”99 (MIGNOLO, 2014, p. 63). Contudo, ao 

mesmo tempo, Bela (RC, 2017) reconhece sua postura de enfrentamento ao buscar olhar de 

outro modo para o que acontece na escola. Compreendo que essa atitude mais humilde da 

professora-licencianda de “se programar para olhar o outro”, buscando aprender com ele 

(BELA, RC, 2017), é uma busca pelo desprendimento da própria natureza de ser com o outro e 

de formas de existir naquele contexto, compreendendo-o como um espaço de coconstrução de 

conhecimentos imprescindíveis e insubstituíveis à formação docente.  

 

4.3 “Nós estamos aprendendo juntos”: sobre a produção do fracasso do ensino de inglês 

e o reconhecimento da escola pública como espaço formativo 

 

Pensar em deslocamento físico e ontoepistemológico durante o estágio nos remete às 

seguintes reflexões: de um lado, que legado estamos deixando para a escola pública de educação 

básica com nossas atividades de estágio? Por outro lado, estamos nos abrindo a possibilidades 

de construir conhecimentos com a escola e com seus/suas agentes?  

Há uma história única (ADICHIE, 2009) sobre a escola pública de educação básica no 

Brasil, uma história escrita a partir de suas falhas e de seu fracasso, como já discuti 

anteriormente. As palavras de Rezende (2017) colocam o dedo na ferida e desvelam o projeto 

perverso que subjaz ao fracasso da escola pública, evidenciando os corpos que habitam esse 

espaço. Segundo a autora,  

 
para todas as pessoas relegadas ao necrotério da sociedade, a escola não tem 

mesmo que dar certo. Esse é o projeto de nação que a Modernidade colonial 

vem construindo há mais de cinco séculos. A escola púbica tem mesmo de 

falhar (ideologia do déficit) no ensino da fala e da escuta; da leitura e da 

escrita; do Português, do Espanhol e do Inglês: corpos necrosados pela 

história, jogados na calçada do necrotério da sociedade não precisam de 

linguagem, não precisam nem de falar nem de ser escutados. (REZENDE, 

2017, p. 281, ênfase no original). 

 

Como mencionei na parte I, em nossa primeira visita à escola, os/as estudantes da Escola 

InspirAção já nos foram previamente apresentados, pela coordenação, como aqueles/as que 

precisavam trabalhar no contraturno e/ou que não eram muito afeitos ao estudo, alguns/mas já 

com histórico de indisciplina em outras escolas da cidade. Em uma de nossas primeiras Rodas 

de Conversa (RC), voltamos a tocar nesse assunto: 

 

 
99 Texto original: “el patrón colonial de poder no se puede observar desde afuera: todos estamos insertos en él”. 
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Persona: O Rock falou que [...] pra cá está sobrando o resto dos alunos, os 

que não querem escola integral e os que não são aceitos no Militar. É isso que 

está sobrando pra cá. [...] 

Valéria: Que coisa, não é? Então a escola tem esse carimbo social, de ser a 

escola que aceita os alunos que não foram aceitos ou que não quiseram as 

outras escolas. [...] 

Persona: Inclusive, [falaram que] veio gente expulsa do Militar pra cá por 

questão de droga, aí a escola conseguiu, também, não ficar com esses alunos, 

pois aqui também teve essa questão de drogas. [...] 

Valéria: Aí, no decorrer do estágio vamos aproximando mais dos alunos, 

conversando, tentando tirar essas coisas deles. (RC, mar. 2017). 

 

Essa visão estigmatizada da Escola InspirAção e de seus/suas estudantes parece ir ao 

encontro do que nos diz Rezende (2017): essa escola, para a qual sobra o resto, os/as 

excluídos/as, não tem mesmo de dar certo. No entendimento da autora, com o qual coaduno, o 

fracasso da escola pública é um projeto que está enredado em questões mais amplas: faz parte 

de um modelo de sociedade e de nação que vem sendo arquitetado desde a colonização do 

Brasil, necessário para a manutenção da colonialidade do saber e do poder. Quando se pensa 

no ensino de inglês no Brasil, essa história de falhas é ainda mais evidenciada e carregada de 

estereótipos. Teriam os/as estudantes de escolas como a Escola InspirAção o direito de aprender 

inglês?  

Não é raro ouvirmos discursos naturalizados sobre a aprendizagem de inglês na escola, 

como “não se aprende inglês na escola, lugar de aprender inglês é nos cursos de idiomas”; 

“os/as professores/as não sabem a língua que ensinam”; ou ainda “os/as alunos/as não sabem 

nem português, imagina se vão aprender inglês”. Esses discursos são amplamente discutidos 

nos capítulos que compõem as coletâneas Ensino e aprendizagem de língua inglesa: conversas 

com especialistas e Inglês em escolas públicas não funciona? Uma questão, múltiplos olhares, 

ambas organizadas por Diógenes Lima (2009; 2011). Nessa última, os/as autores/as são 

convidados/as a se debruçar sobre uma narrativa, a Narrativa 14, que expressa o “insucesso e 

[a] consequente frustração no processo de aprendizagem da língua inglesa no contexto da escola 

pública” (JORGE; TENUTA, 2011, p. 131), experienciado por um/a estudante de língua 

inglesa. Para as autoras Miriam Jorge e Adriana Tenuta (2011, p. 131), por exemplo, são vários 

os fatores que justificam essa história de fracasso: “o professor que não sabe; o professor que 

sabe, mas que não acredita; o professor que nem professor da matéria é; o pouco número de 

aulas semanais, dentre outros”. Diante da problemática que emerge dessa narrativa, Domingos 

Sávio Siqueira (2011, p. 110) conclama aos/às professores/as de língua inglesa (e de outras 

disciplinas desprestigiadas na escola) que “tomem consciência dessa opressão e se fortaleçam 
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como grupo para então, ancorados em uma atitude político-ideológica, lutarem em prol da 

educação linguística desses grupos sociais, acima de tudo, como um direito”.  

Essas questões não passaram ao largo de nossas vivências do estágio. Juntamente com 

o professor Rock, reconhecemos o desprestígio do componente curricular língua inglesa na 

escola: 

 

Valéria: Você acha que eles [referindo-me aos/às estudantes] se dedicam 

menos, então, Rock, ao inglês? 

Rock: Até pela questão de ter menos aula [...] 

Valéria: Ou seja, Rock, você está tocando nessa questão que a autora fala 

muito aqui nesse livro, né? [referindo-me ao texto Preconceito contra o ensino 

de língua estrangeira na rede pública, de Miriam Jorge (2009)]. Que é a 

diferença dada à língua inglesa em relação às outras disciplinas. A carga-

horária é menor, o aluno não vê com tamanha importância. “Não, inglês nem 

reprova! As provas que vêm do governo nem têm inglês”. Esse é um ponto... 

Rock: É muito isso. 

Valéria: Você sente isso, então, na sua prática? 

Rock: Sinto isso. Apesar que a coordenação, a direção sempre tenta ajudar. 

Tipo, se eu tiver qualquer problema, falam, pode contar... que eles vão 

reafirmar a ideia de que inglês é importante, que faz parte, que precisa. [...] 

Mas de uma forma que às vezes não toca os alunos na mesma intensidade. 

(RC, mar. 2017). 

 

 À época de nossas vivências na Escola InspirAção, havia apenas uma aula semanal de 

língua inglesa nas 2as e 3as séries e duas nas 1as séries, o que, segundo o professor Rock é um 

dos motivos que levam os/as estudantes a não se dedicarem, do modo como ele gostaria, à 

disciplina. Em outra Roda de Conversa, o professor compartilha conosco acerca de suas 

tentativas em expandir o foco de suas aulas de inglês, com o auxílio de recursos tecnológicos: 

 

[e]u tento trabalhar as quatro habilidades, mas, por uma questão de logística 

mesmo, é muito complicado trabalhar speaking e listening em sala de aula. 

Colocar os meninos pra falar e pra ouvir, só pra montar equipamento são dez 

minutos. Dez minutos no começo e dez minutos no final. Colocar eles pra 

falar? Não é vinte alunos formando dez grupinhos, é quarenta alunos 

formando vinte grupinhos, é o dobro. Aí tem aquele que fala: “Não, não vou 

falar de jeito nenhum”. Aí tem aquele que “eu vou falar”. Mas na hora que 

senta: “E aí, como foi o final de semana?”. E não faz nada que você pediu, e 

pra acompanhar todo mundo é complicado, mas, na medida do possível, faz. 

E aí gera um movimento na sala, um barulho, atrapalha as outras aulas. 

(ROCK, RC, nov. 2017).  

 

A despeito da desvalorização do inglês – que parece não ter tanta prioridade quanto as 

outras disciplinas da grade curricular – e das condições de infraestrutura – salas superlotadas e 

desprovidas de equipamentos audiovisuais –, denunciadas pelo professor Rock, em nossas 

vivências do estágio, buscamos deslocar a lógica do fracasso do ensino de inglês, por meio de 
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ações de rebeldia (FREIRE, 2005, 2013). As professoras-licenciandas Persona, Butterfly e Diva 

nos informam sobre suas percepções em relação às tentativas do professor Rock em fazer a 

educação linguística na escola dar certo:  

  
[a] gente observou um nível de ensino muito bom, que preocupa com a 

aprendizagem científica e também com a construção do ser social. [...] um 

professor que se desdobra pra trabalhar com um ensino de línguas 

contextualizado, de acordo com a realidade do aluno e vimos o quanto isso é 

importante pra efetivação da aprendizagem. (PERSONA, RC, abr. 2017). 

 
Butterfly: Pra incentivar eles [referindo-se ao fato de o professor Rock 

incentivar os/as estudantes] a ler em inglês... “Ah, professor, eu não dou 

conta”. “Dá, sim. Português não é uma letrinha atrás da outra?”. E os meninos 

se encorajam, enche o peito, vai lá e lê. [...] 

Diva: Ele incentiva. (RC, abr. 2017). 

 

Enfatizo que um dos argumentos basilares desta escrevivência é o de que, ao nos 

deslocarmos para o espaço escolar, precisamos reconhecer a legitimidade dos conhecimentos 

ali construídos, visibilizando, assim, os/as construtores/as desses conhecimentos, os/as agentes 

da escola, bem como o lugar onde se produz o conhecimento (CASTRO-GÓMEZ, 2007). Nesse 

sentido, em uma de nossas Rodas de Conversa (RC) em que discutíamos sobre as vivências 

iniciais do estágio, aprendemos com o professor Rock no que diz respeito ao uso da 

língua/linguagem na sala de aula: 

 
Valéria: Outra coisa bacana que elas [referindo-me às professoras-

licenciandas Sabrina e Diva] falaram é o fato de você mesclar inglês e 

português na aula. Você começa em inglês, aí muda pra português. [...] 

Infelizmente, assim, a crença é que, na escola pública, o professor só usa o 

português. Que bom que você reconhece que é importante usar o inglês porque 

talvez seja o único momento que os alunos têm o contato nessa língua. Não é? 

Rock: É, se dependesse de mim eu ia usar só inglês. 

Valéria: E por que você usa o português? 

Rock: Porque às vezes a gente... dificuldade mesmo de... andar com o 

conteúdo, de... 

Valéria: E você vê problema nisso, Rock? 

Rock: Eu não vejo problema em andar rápido com o conteúdo. 

Valéria: Não, não, você vê problema em usar o português? 

Rock: Não, não vejo problema em usar o português também não. Mas, assim, 

alguns entendem mais. Às vezes a gente fala em inglês... aí alguns alunos estão 

prestando atenção e aí, quando outro aluno fala, em português, eles entendem, 

sabe. Puxa...  

Valéria: Você falou inglês de um jeito tão fácil, usando gestos, outros 

recursos que não recurso verbal. Depois, você falou em português. Assim, o 

jeito que você falou inglês foi simples, foi bom de entender por causa desse 

mix que você fez de linguagem verbal com linguagem não verbal, pensando 

nas palavras, falando devagar, pensando no que você ia falar pra que eles 

entendessem. Eu acho, assim que aprendemos muito com você. É uma coisa 

que a gente vai levar pra nós. 
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Butterfly: Quando eu crescer, quero ser igual a você! 

Valéria: Elas falam muito isso, Rock! [risos].  (RC, abr. 2017). 

 

Essa conversa aconteceu após as primeiras aulas de nossas vivências do estágio, em que 

Butterfly, Diva, Sabrina e eu participamos como colaboradoras do professor Rock, auxiliando 

no desenvolvimento das atividades. Por mais que não estivéssemos ali com o intuito de observar 

as ações do professor, chamaram muito nossa atenção as práticas de linguagem que ele utilizava 

para interagir com os/as estudantes, o que nos remete ao conceito de translinguajamento 

(GARCÍA; WEI, 2014) ou práticas translíngues (CANAGARAJAH, 2013). Como já afirmei 

em Rosa-da-Silva (2017), em defesa de uma nova maneira de olhar para os usos do inglês em 

um contexto global, Canagarajah (2013) sugere uma mudança de paradigma de uma orientação 

monolíngue para uma orientação translíngue, argumentando que 1) a comunicação transcende 

as línguas individuais, ou seja, as línguas estão sempre em contato, por isso, misturam-se, 

complementam umas às outras; e 2) a comunicação transcende as palavras, isto é, envolve 

recursos semióticos diversos, que trabalham juntos na construção do significado. Acredito que 

uma orientação translíngue seja mais ampla e mais acolhedora aos anseios dessa comunidade 

linguística, conforme discuto posteriormente.  

As praxiologias desta escrevivência sugerem, ainda, que adentrar a escola com a 

abertura para construir conhecimentos com seus/suas agentes nos ajuda a desmantelar os 

discursos de fracasso da escola pública atribuídos à figura do/a professor/a. Como discute 

Mateus (2018), no modelo de formação reflexiva, predominante na década de 1990, por 

exemplo, o/a professor/a era peça central nas explicações e, por isso, tratado como 

 
responsável pelos fracassos da sala de aula ou como dotado de superpoderes, 

capaz de promover maior justiça social, se quisesse. Essa foi uma fase em que 

outros agentes sociais – incluindo os governos e as condições concretas da 

escola e do lugar social do/a professor/a na sociedade – sofreram um 

apagamento improdutivo no campo da ciência. (MATEUS, 2018, p. 24). 

  

Essa compreensão de que, para além da atuação docente, há questões mais amplas e 

complexas – de ordem política, social e cultural – envolvidas na produção do fracasso escolar, 

somada às praxiologias sobre os usos do inglês na sala de aula que acabamos de discutir, ajuda-

nos a avaliar, sob outro ângulo, as questões didático-pedagógicas relacionadas ao ensino e à 

aprendizagem de inglês na escola pública. O meu discurso de que “infelizmente, assim, a crença 

é que, na escola pública, o professor só usa o português” (VALÉRIA, RC, 2017) se mostra 

deveras estereotipado e preconceituoso e, certamente, contribui para a perpetuação dos 

discursos de fracasso em torno do ensino de inglês na escola pública. De onde vêm essas 
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crenças? Por que se causou surpresa o fato de o professor Rock usar inglês em suas aulas? A 

que interesses servem o discurso de fracasso do ensino de inglês na escola pública?  

Assumo que, ao reproduzir esse discurso, apoio-me em narrativas naturalizadas sobre 

escolas e professores/as genéricos. Reconheço, ainda, que é preciso haver um movimento de 

deslocamento dessas narrativas, colocando em xeque a lógica neoliberal perniciosa que há por 

trás delas, e construindo narrativas outras, fundamentadas em nossos contextos locais, 

respeitando suas singularidades. No contexto real e complexo em que vivenciamos o estágio, o 

professor de inglês, de forma bastante criativa, se esforça para utilizar repertórios linguísticos 

em inglês e em português em suas aulas, além de lançar mão de outros recursos semióticos que 

contribuem para a construção de sentidos dos mundos de seus/suas alunos/as, cujas realidades 

ele conhece bem. Segundo Brigitta Busch (2012, p. 19), a noção de repertório linguístico permite 

o afastamento da visão de línguas como entidades separadas e delimitadas, uma vez que “o 

repertório é visto como um todo, englobando todas as formas aceitas de formular mensagens”100.  

Ainda no que diz respeito à utilização de repertórios em inglês, em outra Roda (RC), 

conversamos sobre a utilização do inglês como meio para que outras questões – no caso, figuras 

de linguagem – fossem discutidas:  

 

Valéria: O que que foi bacana na sua [referindo-me ao professor Rock] 

atitude? Você usou o inglês como um meio. A língua inglesa não foi o objeto 

de estudo. Vocês não pararam pra estudar a língua. Você usou a língua como 

um meio para refletir sobre as partes formais da poesia, particularmente, sobre 

as figuras de linguagem.  

Weller: Isso serviu para português também, óbvio. 

Persona: Eles [referindo-se aos/às alunos/as da escola] têm aprendido mais 

sobres essas figuras de linguagem no inglês do que no português. 

[...] 

Weller: Na maioria das salas, a maioria dos meninos que eu auxiliei, em 

português mesmo, na gramática, tinha personificação, onomatopeia, figuras 

de linguagem. Aí quando eu falava que a onomatopeia imita os sons, eu dava 

exemplos [...] para mim, Weller, eu achei difícil. Eu tive que recorrer ao 

dicionário porque eu não sabia muita coisa. (RC, mar. 2017). 

 

A partir de nossas vivências, buscando nos envolver nas aulas de inglês, reafirmamos 

muito do que já vínhamos estudando, na perspectiva dos letramentos críticos (JORDÃO, 2013; 

MENEZES DE SOUZA, 2011; MONTE MÓR, 2013a), como é o caso do uso da língua como 

meio para a aprendizagem de figuras de linguagem, apresentado em nossas praxiologias. Nesse 

sentido, também aprendemos com o professor da escola que estilos musicais como o rap, que 

 
100 Texto original: “the repertoire is seen as a whole, encompassing all the accepted ways of formulating 

messages”. 
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não pertencem aos cânones, podem, sim, fazer parte de nossas aulas. Percebemos como o 

professor envolvia os/as alunos/as quando chegava na sala cantando um rap. Nossas 

praxiologias em uma das Rodas de Conversa (RC) ilustram essas questões: 

 
Rock: Você falou na música. Ela foi profundamente pensada. 

Valéria: Qual o nome da música mesmo? 

Rock: Jesus chorou [rap do grupo Racionais MC’s]. A música foi estritamente 

pensada pra isso. Porque às vezes você vai falar de poesia e eles têm aversão. 

Acham que a poesia é só aquela coisa chata, melosa etc. [...] Às vezes você puxa 

uma poesia mais próxima. [...] 

Persona: Aquela comparação que você fez com a música do Caetano Veloso. 

Se fosse se tornar um funk. É muito interessante. Conteúdos que se equivalem, 

mas com linguagem diferente. 

Rock: Aquele menino que vocês comentaram, que senta na frente, é um dos 

que mais tem essa facilidade de perceber algumas coisas que estão além da 

própria aula, questionar. Porque eu ainda não tinha pensado em falar de funk 

na aula. Talvez, assim, por que algumas são consideradas poesias e outras não? 

Eu ia falar sobre o que é considerado poesia, e aí, automaticamente, você acaba 

excluindo outras coisas que não se encaixam no que é poesia, que são poesia. E 

funk? É poesia? Depende. [...] 

Sá: [...] você pega tudo o que eles falam e coloca dentro da aula. Tem professor 

que às vezes não aceita, não é? [...] 

Weller: O Rock não é aquele professor que acha que é o detentor do saber, do 

conhecimento e que é o superior dentro da sala. Ele se coloca como parte da 

turma. [...] Ele se encaixa. (RC, mar. 2017). 

 

Esse é mais um exemplo, dos inúmeros que temos, de como aprendemos com o 

professor da escola. Ao utilizar um rap, em português, como recurso para a construção de 

sentidos de suas aulas de inglês, o professor Rock nos ensina que, antes de falar inglês, 

precisamos “falar a ‘língua’ daquele local” (HOELZLE, 2016, p. 13, ênfase no original), 

reconhecendo e legitimando modos de ver o mundo que têm sido negligenciados pela escola. 

Numa ação de rebeldia, Rock escuta seus/suas alunos/as, estimulando o questionamento e se 

colocando “como parte da turma” (WELLER, RC, 2017). O contexto dos/alunos/as parece ser 

o gatilho para suas ações, como é o caso da exemplificação por meio do funk a que ele se refere. 

Além disso, ao colocar sob suspeita (MONTE MÓR, 2013b; SILVESTRE, 2017) o que vem a 

ser considerado poesia – “[e] funk? É poesia? Depende” –, o professor busca desnaturalizar o 

que é posto como legítimo, contribuindo, assim, para a expansão da criticidade dos/as 

estudantes. 

Esta tese parece contar uma narrativa outra sobre a educação linguística (inglês) na 

escola pública regular de educação básica, uma narrativa construída para além da ideologia do 

déficit, diferente da Narrativa 14 (LIMA, 2011). Escolho mencionar essa conhecida narrativa 

de fracasso no processo de educação linguística (inglês) porque acredito que precisamos colocar 
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em questão se nossas posturas salvacionistas durante o estágio – por vezes até bem-

intencionadas – não estão alheias à complexidade e à singularidade dos diferentes contextos de 

nossas escolas públicas e, consequentemente, se não estão reforçando esse discurso de que não 

se aprende inglês na escola pública. Trata-se de uma postura colonizadora e violenta por parte 

da universidade em presumir que pode conhecer e salvar (BORELLI, 2018; MATEUS, 2009; 

SILVESTRE, 2017) a escola a partir do pouco que vê durante o estágio. É como se os/as agentes 

da universidade se aproximassem da escola somente para apontar o que falta. Segundo Bueno 

(2007, p. 146), muitas vezes, nos próprios documentos orientadores do estágio elaborados 

pelos/as agentes da universidade, “o professor [da escola] observado aparece como um objeto” 

a ser avaliado, deixando de lado toda a complexidade envolvida em sua atuação. Nesse sentido, 

as palavras de Rezende (2019a, p. 5, ênfase no original) denunciam uma realidade, infelizmente, 

muito comum no espaço universitário: “estamos, arrogantemente, no alto de nossa torre de 

marfim, assumindo o lugar do eu, tomando as decisões e ninguém mais aceita isso”. Não me 

causa espanto o fato de os/as professores/as da escola se sentirem constrangidos/as e se 

recusarem a receber estagiários/as, como discuti na seção anterior. É preciso salientar, com 

Rezende: “ninguém mais aceita isso”!  

Em uma de nossas Rodas de Conversa (RC) após a aula das professoras-licenciandas 

Butterfly, Diva e Sabrina, eu me reconheço no alto dessa torre de marfim, imersa, nessa lógica 

colonial: 

 
[p]orque, Rock, a gente estava acostumado... não vamos longe, não, na sua 

época de estágio era assim. A gente chegava na sala, sentava e começava a 

anotar os erros do professor. [...] Aí, a gente chegava na sala e o que o 

professor fazia? Saía, sabe. Então, isso aqui pra nós está sendo fantástico e é 

isso que eu quero mostrar pro mundo, que faz toda a diferença porque você tá 

aqui, porque você acolheu nosso projeto. E não quer dizer que... quem tá 

ensinando quem, não, nós estamos aprendendo juntos. E eu, em relação a elas 

[referindo-me às professoras-licenciandas] também. (VALÉRIA, RC, out. 

2017). 

 

Como menciono nessa conversa com Rock, essa postura de julgar o trabalho dos/as 

professores/as – nem sempre por meio de visitas à escola, mas, na maioria das vezes, por meio 

de relatórios detalhados escritos pelos/as professores/as-licenciandos/as –, acompanharam meu 

trabalho como professora de estágio por muito tempo. E, como já mencionei anteriormente, 

isso não era um problema, pelo contrário, essa era a norma que todos/as os/as professores/as de 

estágio com os/as quais eu trabalhava praticavam. Essa prática violenta se tornou, então, 

naturalizada, vista como normal, o que me leva a refletir sobre o quanto a naturalização de 
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práticas cotidianas escamoteia a violência e sobre a importância de, constantemente, 

problematizarmos nossa própria práxis. Nesse movimento de busca pelo deslocamento da 

lógica neoliberal que justifica o discurso de fracasso do ensino de inglês na escola pública, em 

nossas vivências do estágio, nos sentimos acolhidos/as pelo professor de inglês da escola – 

“porque você tá aqui, porque você acolheu nosso projeto” (VALÉRIA, RC, 2017) – e 

aprendemos juntos/as. É nesse sentido que argumento que o legado do estágio para a escola 

pública de educação básica deve começar pela desconstrução da ideologia do déficit e pela 

abertura à coconstrução de conhecimentos informados pela realidade local, seguidos de atitudes 

de rebeldia que consistem em fazer dar certo aquilo que é programado para falhar.   

 

4.4 “Só na condição de observador você não se sente como um professor em formação”: 

cossignificações para as etapas do estágio 

 

Como venho argumentando ao longo desta escrevivência, habitar o espaço escolar sob 

a perspectiva da decolonialidade, compreendida não como uma teoria a seguir, mas como “um 

projeto a assumir” (WALSH, 2013, p. 67), requer certo desprendimento do colonizador jesuíta 

que nos habita (JUCÁ, 2018; MONTE MÓR, 2013b), compreendendo que não cabe a nós, da 

universidade, impor nossos conhecimentos aos/às agentes da escola, vestindo-os/as com uma 

roupagem que presumimos ser superior. Essa aproximação significa, portanto, envolvimento 

com as pessoas e com as coisas que fazem parte do mundo da escola, despindo-nos de nossas 

próprias convicções colonizadoras, ressoando Oswald de Andrade (1978), em seu poema “erro 

de português”. Minha conversa (RC) com o professor Rock nos diz sobre o deslocamento que 

buscamos realizar a esse respeito: 

 
Valéria: Ou seja, você é quem conhece aquele contexto, né, Rock? Acho que 

muita coisa que a gente pensou em fazer [em nossos projetos] e depois que 

conversou com você, falou “não, não vai dar certo”. 

Rock: Justamente o que estou falando, vocês também perguntavam e 

observavam coisas que eu não observei durante a aula. “Tal dia na sua aula, 

o menino falou isso”. “Nossa, não vi ele falando isso, não”. “Ele falou ali no 

cantinho, falou só pro outro ouvir”. 

Valéria: Mas é porque a gente estava lá nessa posição de observá-los e o que 

eu achei bacana é que os meninos [referindo-me aos/às professores/as-

licenciandos/as] não foram lá pra observar você, pra te criticar, [...] o olhar 

deles foi direcionado pra olhar para os alunos. 

Rock: Para os alunos mesmo. 

Valéria: Então isso eu acho que foi uma coisa que... foi um ganho que a gente 

conseguiu fugir daquela coisa de que o estágio vai lá para ficar sentado 

observando você, que fica sendo observado o tempo todo. (RC, dez. 2017).  
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Em consonância com o movimento de deslocamento físico e ontoepistemológico que 

buscamos realizar no estágio, adentramos o espaço escolar não para sentar e observar as ações 

do professor, mas buscando nos envolver com essas ações, o que inclui conhecer as sutilezas 

que fazem parte do cotidiano escolar, basilares para a coconstrução de nossos projetos 

temáticos. Em uma conversa com Butterfly, falamos sobre algumas questões que direcionaram 

nossos olhares para os/as estudantes da escola, expressando nosso desejo de desenvolver 

praxiologias que fizessem sentido para seus mundos: 

 

Valéria: [...] Por que mesmo nosso aluno vai aprender inglês? E até nós, por 

que a gente está aprendendo inglês? É por que no futuro eu vou precisar? 

Certo, mas o futuro está muito longe, e o agora? Para que a gente precisa? [...] 

O que motiva os alunos [...]? Como eles aprendem? O que eles já sabem? [...] 

O que faz sentido para os alunos? Pelo que vocês perceberam, o que faz 

sentido pra eles [...]? 

Butterfly: O que eles vivem no dia a dia. 

Valéria: E o que eles vivem? 

Butterfly: Por exemplo, as amizades, a curtição... (RC, abr. 2017). 

 

Buscamos deslocar aquilo que já presumíamos saber a respeito da escola e giramos o 

olhar, com vistas a “enxergar novas possibilidades por meio de uma maneira outra de ver a 

escola e as pessoas que dela fazem parte” (SILVESTRE; SABOTA; PEREIRA, 2020, p. 108), 

atentando-nos para aquilo que podemos aprender e viver com essas pessoas. Em nossa última 

Roda de Conversa (RC), Persona amplia as discussões sobre o que significa esse nosso giro no 

olhar para os/as estudantes, ressaltando as transformações que isso traz para nossa práxis na 

escola: 

 

[...] naquela parte da semirregência que a gente tinha que ter uma postura 

proativa, a gente começou a observar e ver o que... a ideia que a gente levou 

de aproveitar o que os meninos gostavam para as nossas aulas, por exemplo, 

pegar mangá, enfim, trazer o mundo dos alunos para a sala de aula, começou 

ali. Eu vi o menino lendo mangá, pensei nisso e [...] vendo que era uma coisa 

que eles já gostavam, pensei por que não usar? Por que não fazer isso material 

para as nossas aulas, algo bom para o ensino de língua inglesa? [...] Fazer o 

aluno se sentir valorizado por aquilo que ele já faz, e não querer que ele faça 

alguma coisa porque a gente gosta ou quer que ele faça. A partir do momento 

que a gente começou a valorizar as habilidades de cada aluno, eles se 

empenharam em fazer melhor as coisas. Quanto aos temas que a gente 

trabalha, é complicado para os alunos refletirem, mas é complicado para nós 

também. Descobrir as 13 razões para ser eu mesmo fez todo mundo pensar e 

promoveu uma reconstrução, uma descoberta identitária ali. A forma como a 

gente trabalha, valorizando as habilidades dos alunos e experimentando101 

 
101 Por “experimentar”, Persona se refere ao fato de os/as professores/as-licenciandos/as também realizarem as 

atividades propostas aos/às estudantes da escola. No caso da atividade dos raps, nós e o professor Rock nos 

juntamos aos/às estudantes, criamos raps e os apresentamos durante a aula. 
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também aquilo, fazendo as atividades, também pra ver como seria a sensação 

é importante. [...] A galera que fez o rap também, experimentou, o Rock fez 

o rap também, apresentou. [...] É legal partir do exemplo do professor nesses 

casos aí. [...] (PERSONA, RC, dez. 2017). 

 

Com Persona, aprendemos que, no exercício da docência, precisamos girar o olhar, 

buscando perceber os conhecimentos de mundo e interesses prévios dos/as estudantes, o que 

abre possibilidades para que eles/elas se engajem nas ações pedagógicas, construindo sentidos 

para seus mundos e para nossos mundos, como professores/as. As praxiologias da professora-

licencianda me remetem a Freire (1989, 2013), para quem a leitura da palavra é precedida pela 

leitura do mundo e o que lemos, na verdade, são palavrasmundo, palavras grávidas de mundo. 

Nessa mesma direção parece estar o convite de Clarissa Jordão (2014, p. 130) para que nós, 

professores/as, estejamos atentos/as a “situações que podem ensejar diferentes manifestações 

de inteligência e tematizar com [nossos] alunos tais manifestações, não silenciando ou 

inferiorizando perspectivas, mas contextualizando-as reflexivamente”.  

Ainda que fosse nosso desejo, abandonar a posição de observadores/as da práxis do 

professor se mostrou um grande desafio, em grande parte, devido ao caráter burocrático do 

estágio, que se manifesta também em sua estrutura rígida e linear, formada pela tríade 

observação-semirregência-regência, conforme prevê o Regulamento (INHUMAS, 2015). Há 

um pressuposto, legislado no Regulamento de Estágio, de que é preciso, primeiramente, 

observar as ações do/a professor/a da escola (observação), como uma forma de preparação para 

ministrar as aulas (regência). No caso específico do Regulamento de Estágio da universidade 

em foco neste estudo, a estruturação da carga-horária do estágio prevê seis horas de observação, 

quatorze horas de semirregência102 e doze horas de regência (INHUMAS, 2015), como já 

discuti com mais detalhes na parte I. Embora em nossa concepção não estivéssemos na escola 

para fazer julgamentos, ao longo das vivências do estágio, comecei a me sentir incomodada 

com essa estruturação burocratizada e rígida. A própria utilização dos termos, sobretudo 

observação, bem como a divisão em etapas estanques, foram se tornando um problema. 

Entretanto, apesar de minha inquietação, não conseguimos romper totalmente com essas etapas, 

sobretudo porque precisávamos seguir o Regulamento, mas, pelo menos, conseguimos 

cossignificá-las, o que estou chamando de vivências. Nossas reflexões em uma das Rodas de 

Conversa (RC), após o início das vivências na escola, ilustram essas cossignificações:  

 
102 Como já discuti na parte I, a semirregência acaba sendo uma extensão da etapa de observação, uma vez que a 

prática comum, no curso de Letras: Português e Inglês na universidade onde atuo, é os/as professores/as-

licenciandos/as fazerem anotações sobre o contexto escolar e sobre a prática do/a professor/a da escola, que lhes 

servirão para compor os relatórios de estágio. 
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Valéria: Então vocês se sentiram melhor hoje nessa condição de ajudantes do 

Rock? [...] 

Weller: As principais diferenças que eu vejo, como o Rock salientou, que as 

aulas foram mais produtivas ou melhores com a nossa presença, é mais pela 

questão do auxílio que a gente pode dar, por estarmos próximos dele. O Rock 

é um só para 30, então, ele se dividir em 30 para dar atenção é impossível. A 

gente, estando em quatro, tem mais flexibilidade. Eles [referindo-se aos/às 

alunos da sala] se sentiram mais próximos, porque eles ficam chamando: 

Professor! Professor! Pensa 30 chamando uma pessoa só. [...] Acho que se 

deve principalmente a essa questão da proximidade entre os alunos.  

Persona: Outra coisa, também, foi que tinha alguns alunos que não estavam 

chamando, mas essa atitude da gente chegar e perguntar: “Você quer ajuda?”. 

“Não! Não preciso não”. “Você já fez?”. “Não fiz, não”. “Então vamos fazer”.  

Sam: Chegar no aluno e perguntar: “Você fez? Vou aí te ajudar a fazer”. [...] 

Persona: Aquele... sentou lá na frente hoje, falou: “Ajuda aqui”. Eu falei: 

“Então vou te ajudar”. Ele perguntou: “É sério?” Eu falei: “É sério. O que 

você quer escrever?”. Então, fomos construindo.  

Valéria: Sam, você quer falar mais sobre isso, essa sensação, de ter 

participado, ter se envolvido nas atividades? 

Sam: Para mim, como estagiário, me senti muito mais à vontade. Vou me 

sentir mais à vontade ainda quando for na regência. Eu vou me sentir mais 

disposto a dar aula, me sentir menos inibido. [...] 

Valéria: E você, Sílvia? Quais os seus sentimentos? 

Sílvia: Eu também gostei. Achei interessante a gente participar da aula, 

porque a gente vai quebrando o gelo com os meninos, já vamos conhecendo, 

sabendo o nome dos alunos, eles também já procuram nos chamar, 

perguntar.[...] 

Weller: Só na condição de observador você não se sente como um professor 

em formação. Você não se sente um professor e os alunos não te veem como 

tal, como aquele que pode auxiliar. A partir do momento em que você parte 

para a prática, você vai lá e auxilia, você é um professor colaborador junto 

com o professor regente, isso é totalmente diferente [...] (RC, mar. 2017). 

 

As praxiologias de Weller (RC, 2017), Persona (RC, 2017), Sam (RC, 2017) e Sílvia 

(RC, 2017) ilustram que nosso papel durante as vivências do estágio – nessa etapa que, de 

acordo com o Regulamento é chamada de semirregência – foi de colaboradores/as. Buscamos 

nos engajar nas atividades propostas pelo professor Rock, girando nosso olhar para os/as 

estudantes, auxiliando-os/as na construção de conhecimentos. Esse deslocamento – de 

deixarmos de ser meros observadores/as e atuarmos como colaboradores/as – imprime novas 

configurações a essa etapa do estágio, distanciando-se da ideia tradicional que os/as 

professores/as da escola têm de que “receber estagiários é ter a sua metodologia e a sua 

proficiência na língua inglesa questionadas e avaliadas” (IFA, 2014, p. 101). Dito de outro 

modo, ao longo de nossas vivências, buscamos romper com formas bastante conhecidas de 

adentrar o espaço escolar em que os/as estagiários/as “chegam à escola, sentam-se em boas 

carteiras e começam a fazer as suas anotações, explorando as gafes pedagógicas dos professores 
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e/ou as limitações estruturais da escola” (URZÊDA-FREITAS, 2013, p. 856, ênfase no 

original). Nosso movimento foi em direção à construção de relações no exercício da docência, 

junto ao professor Rock. O envolvimento dos/as professores/as-licenciandos/as nas atividades 

de sala de aula possibilitou uma relação de mais proximidade com os/as alunos/as e com o/a 

professor/a da escola, contribuindo, assim, para o sentimento de pertencimento ao espaço 

escolar. Ao se sentirem parte do espaço escolar, os/as professores/as-licenciandos/as são 

encorajados/as a “chegar no/a aluno/a e perguntar”, como afirmam Persona (2017, RC) e Sam 

(2017, RC), construindo sentidos juntos/as, o que, a meu ver, contribuiu para o desenvolvimento 

da agência docente (SILVESTRE, 2017). De maneira semelhante, no estudo de Silvestre (2017, 

p. 198, ênfase no original), o “senso de pertencimento [...] corroborou a construção da agência 

docente”.  

Em suas Notas Vivenciais (NV, abr. 2017), Persona fala sobre a agência – nos termos 

dela “proposta proativa” ou “proatividade” – que buscaram ter durante a chamada etapa de 

semirregência, destacando também os desafios inerentes a essa nossa ação de engajamento com 

a práxis do professor Rock: 

 

[e]sse ano, fomos para a semirregência com uma proposta proativa, de 

colaboração com o professor, e colaboração com a nossa futura prática, pois 

essa interação inicial já nos prepara um pouco mais para o período da regência. 

A proatividade não aconteceu em todas as aulas, algumas aulas não 

favoreciam para a nossa participação, mas sempre que foi possível nós 

ajudamos os alunos. [...] Muitas vezes nós tivemos que buscar ajuda na 

professora-orientadora para conseguirmos auxiliá-los, mas é bem gratificante 

ver os resultados, ver que você conseguiu instruir, ajudar, ver que o aluno está 

buscando em você um conhecimento e você pode ser o mediador desse 

conhecimento, você pode ser a pessoa capaz de fazer aquele aluno se 

interessar por aquilo e ajudá-lo a desenvolver a autonomia para que ele 

busque cada vez mais. (PERSONA, NV, abr. 2017). 
 

Os sentidos construídos por Persona acerca dessa agência durante as aulas do professor 

Rock estão relacionados ao preparo para o exercício da docência em inglês, o que envolve 

mediar conhecimentos e despertar, também no/a estudante da escola, essa capacidade agentiva, 

instigando-o/a a descobrir possibilidades e a buscar cada vez mais (PERSONA, 2017). A 

professora-licencianda reconhece, no entanto, que essa agência não aconteceu sem tensões, seja 

porque algumas aulas não eram favoráveis ao envolvimento dos/as professores/as-

licenciandos/as ou porque se tratava de conteúdos com os quais eles/elas não estavam muito 

habituados, recorrendo a minha ajuda. Em uma de nossas Rodas de Conversa (RC), Butterfly, 

Sabrina e eu ampliamos essa discussão sobre as tensões envolvidas nesse nosso desejo de 

envolvimento: 
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Valéria: O que eu penso que seria um possível caminho pra gente melhorar 

essa relação com a escola era se a gente fizesse parte desses planejamentos. 

Por exemplo, a gente tá aqui deduzindo que terminou, deduzindo que, na 

próxima aula, o professor vai começar [...] mas a gente tinha que saber essas 

coisas, né? A gente tinha que, de alguma maneira, fazer parte desses 

planejamentos. Só que aí eu fico pensando: como, né? Se, por exemplo, ele 

[referindo-me ao professor Rock] fez esse planejamento antes das nossas 

aulas lá na faculdade começarem. Então, assim, é um desafio... [...] Mas 

vamos conversar agora ali com ele pra ver se a gente consegue descobrir quais 

são os próximos capítulos... 

Butterfly: Da novela? [risos] 

Valéria: Pra gente tentar se envolver mais. Porque eu fiquei pensando... eu 

fico cobrando de vocês envolvimento, [...] mas como vocês vão se envolver se 

não participaram do planejamento? [...] 

Butterfly: Pois é, foi essa uma coisa que eu questionei [...] como a gente vai 

ser proativa numa aula explicativa? Só tem como a gente participar numa aula 

que tá dando atividade. 

Valéria: Ou então se você fez parte do planejamento dessa aula explicativa. 

Aí você fala “eu posso contribuir com isso na sua explicação, professor”. Mas 

pra isso você tem que fazer parte do planejamento, não é? 

Sabrina: Pra saber, pra já procurar. 

Valéria: Pra pesquisar, pra estudar antes, né, Sabrina? 

Butterfly: A gente fica com medo até de dar um exemplo e aquele exemplo 

não ser assim compatível. Porque tem exemplo que soma, mas tem exemplo 

que some. [risos] 

Valéria: A participação de vocês [...] tem que ser adequada ali para aquele 

momento. Fica aí pra gente pensar. É um desafio. 

Sabrina: A gente tem que ver com ele. Qual horário que ele faz esse 

planejamento. [...] 

Valéria: Vamos perguntar pra ele como que a gente pode se envolver de 

alguma maneira. Eu acho que isso é fundamental pra gente pensar. (RC, mai. 

2017). 

 

Descobrir “os próximos capítulos da novela”, como desejávamos, não nos pareceu tão 

simples. Havia uma incompatibilidade de agendas entre a escola e a universidade que não nos 

permitiu participar dos planejamentos como gostaríamos. Os planejamentos anuais da escola, à 

época, foram realizados no início do ano letivo, no mês de janeiro de 2017. Por sua vez, de 

acordo com nosso calendário acadêmico da universidade, as ações do estágio só poderiam 

começar após a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio e da autorização do Seguro 

Obrigatório, o que só ocorreu em março. A despeito da incompatibilidade de calendários e das 

exigências burocráticas, o professor Rock, sempre que lhe era possível, compartilhava conosco, 

por e-mail, seus planejamentos, abrindo-nos possibilidades de contribuição, sobretudo no 

período em que as aulas foram desenvolvidas pelos/as professores/as-licenciandos/as. Além 

disso, ainda que não estivéssemos inteirados/as do planejamento, a cada aula, o professor Rock 

dava abertura para que nos envolvêssemos em atividades diversas, como: contribuição nas 
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discussões das aulas temáticas desenvolvidas com os/as estudantes103; auxílio aos/às estudantes 

na produção das atividades em sala; colaboração com o professor na organização das salas, na 

distribuição e no recolhimento de atividades, na correção de tarefas, na distribuição do lanche, 

na montagem de equipamentos, nos momentos avaliativos, dentre outras.  

Como salientam Silvestre, Sabota e Pereira (2020, p. 117, ênfase no original), “[n]as 

vivências somos parte do todo e isso possibilita um olhar outro, pensado ao lado, a partir e 

dentro da escola, o que não se mostra possível no formato fragmentado tradicional de estágio 

que, por vezes, isola pessoas e congela momentos”. Assim, cossignificar as etapas do estágio, 

buscando vivenciar a escola em sua inteireza, nos possibilitou aproximação com o professor 

Rock e, sobretudo, com os/as estudantes, o que foi fundamental, dentre outros fatores, para a 

escolha dos temas vivenciais que seriam trabalhados em nossos projetos colaborativos. Além 

disso, nossa postura de agência na sala de aula do professor Rock – evitávamos sentar e observar 

e buscávamos interagir com os/as estudantes – estreitou nossos laços com os/as estudantes da 

Escola InspirAção, que ultrapassou os muros escolares e alcançou outros espaços. O professor-

licenciando Sam, orgulhoso por ser reconhecido como professor, nos diz: “Encontrei o Raí104 

na igreja sábado e ele disse: “Oi, professor! Nossa! Esqueci de fazer sua tarefa, mas segunda-

feira eu levo” (RC, jun. 2017). Esse acontecimento, somado a outras manifestações de carinho 

e de consideração conosco por parte dos/as estudantes, nos ajuda a cossignificar nosso papel na 

escola durante o estágio. Não poderíamos estar no espaço escolar apenas para cumprir as tarefas 

burocráticas do estágio, éramos vistos como professores/as, na escola e fora dela, e isso nos 

enchia de orgulho!  

A seguir, discuto sobre o movimento de corazonar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
103 Em uma aula em que o professor Rock discutia sobre Street Art com seus/suas alunos/as, por exemplo, o 

professor-licenciando Sam contribuiu com informações importantes, uma vez que se tratava de um tema de seu 

interesse de pesquisa, materializado em seu Trabalho de Curso (TC). 
104 Este e todos os outros nomes de estudantes da Escola InspirAção mencionados são fictícios. 
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MOVIMENTO 5 

CORAZONAR 

 

Nossos movimentos de desvelar silêncios epistêmicos – reconhecendo as colonialidades 

na relação escola-universidade – e de nos deslocar fisica e ontoepistemologicamente do espaço 

universitário para vivenciar o cotidiano escolar na inteireza de sua complexidade – abrindo-nos 

às (des/re)aprendizagens –, nos impulsionaram a querer desvelar e deslocar, também, traços de 

colonialidades que separam os processos educativos das questões de afetividade. Esse 

movimento começa por nossa recusa em “entender a educação como uma experiência fria, sem 

alma, em que os sentimentos e as emoções, os desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por 

uma espécie de ditadura racionalista” (FREIRE, 2013, p. 142). Nessa direção, em suas 

Reflexões Iniciais (RI), a professora-licencianda Clare (2017) argumenta que a relação escola-

universidade durante o estágio deve ser prenhe de afetividade:  

 

[a] relação da universidade com a escola parceira deve ser a melhor e mais 

harmoniosa possível. Esse contato é de grande importância no decorrer dos 

estágios, tanto para os estagiários quanto para os professores da própria 

universidade e da escola, pois se cria um vínculo afetuoso capaz de “quebrar” 

barreiras que talvez existam. O contato imediato com ambas promove uma 

flexibilidade, uma intimidade com quem vai passar pelo estágio [...] São 

muitos os meios que podem ser estudados para que haja um maior empenho 

nessa relação, mas isso tem que ser feito junto, escola e universidade, nada 

funciona sozinho. (CLARE, RI, mar. 2017). 

 

As percepções de Clare (RI, 2017) voltam-se para o campo das emoções e da 

corporeidade: contato, vínculo afetuoso e intimidade. A professora-licencianda nos convida a 

delinear nossas vivências na Escola InspirAção a partir de uma perspectiva de estágio que 

desafia a lógica burocrática e racional do status quo. Esse convite nos remete ao conceito de 

corazonar, desenvolvido pelo cientista social equatoriano Patricio Guerrero Arías (2010; 2011). 

Como nos lembra Arías (2010, p. 83, ênfase adicionada), “uma das formas mais perversas da 

colonialidade do poder e do saber tem sido a negação da afetividade no conhecimento, ao 

fragmentar a dimensão do humano em nome da razão cartesiana ocidental hegemônica”105. 

Nessa mesma direção, Sousa Santos (2019, p. 137) grifa que “o corpo de emoções e afetos, do 

sabor, do cheiro, do tato, da audição e da visão não está incluído na narrativa epistemológica” 

 
105 Texto original: “Una de las formas más perversas de la colonialidad del poder y del ser ha sido la negación de 

la afectividad en el conocimiento, al fragmentar la dimensión de lo humano en nombre de la razón cartesiana 

occidental hegemónica”. 
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eurocêntrica, tida como uma narrativa única que sobrepõe todas as outras. O conceito de 

corazonar, portanto, desafia os preceitos de conhecimento científico moderno/colonial, calcado 

na racionalidade cartesiana e, por isso, descorporificado e destituído de emoções. Assim, ao 

eleger elementos corpóreos – vínculo, afetividade e intimidade – como relevantes nas relações 

do estágio, Clare (RI, 2017) dá ensejos para a construção de narrativas outras nesse campo 

epistemológico chamado estágio, propondo a religação dos pares corpo e mente, razão e 

emoção, historicamente dicotomizados pela colonialidade, e afirmando a afetividade no 

conhecimento. Essa nova narrativa sobre o estágio, proposta por Clare (RI, 2017) é, portanto, 

corazonada (ARÍAS, 2010; 2011)!  

Construído nas e com as lutas dos povos indígenas da região andina da América Latina, 

o conceito de corazonar “desloca a hegemonia da razão e mostra que nossa humanidade se 

constrói a partir da inter-relação entre a afetividade e a razão”106 (ARÍAS, 2010, p. 83). Indo 

além de um neologismo, no termo corazonar, coexistem as palavras corazón e razón. Assim, 

para Arías (2010, p. 89, ênfase no original),  

 
“[n]o Corazonar não há centro, pelo contrário, o que busca é descentrar, 

deslocar, fraturar o centro hegemônico da razão.  O que o Corazonar faz é 

colocar em primeiro lugar algo que o poder sempre negou, o coração, e dar 

afetividade à razão. Corazon-ar, de modo que o corazon não exclui, não 

invisibiliza a razón, pelo contrário, o Co-Razonar a nutre de afetividade, a fim 

de decolonizar o caráter perverso, conquistador e colonial que historicamente 

tem tido”107.  

 

O que mais me chama a atenção no conceito de corazonar, e que pretendo enfatizar 

nesta escrevivência, é justamente porque não se trata de renunciar à razão, substituindo-a pela 

emoção – como se as questões do coração devessem se sobrepor às da mente –, mas de 

corazoná-la, nutrindo-a de afetividade, reestabelecendo, assim a integridade que constitui o ser 

humano, separada pelos paradigmas modernos/coloniais de conhecimento. A palavra razonar 

sozinha, por sua vez, “conota a ausência do afetivo, a razão é o centro, e nela a afetividade não 

aparece sequer na periferia”108 (ARÍAS, 2010, p. 89, ênfase no original). Relacionando esse 

conceito ao escopo desta escrevivência, corazonar é um movimento decolonial que buscamos 

 
106 Texto original: “desplaza la hegemonía de la razón, y muestra que nuestra humanidad se erige a partir de la 

interrelación entre la afectividad y la razón”. 

107 Texto original: “[e]n el Corazonar no hay centro, por el contrario, lo que busca es descentrar, desplazar, 

fracturar el centro hegemónico de la razón. Lo que hace el Corazonar es poner en primer lugar algo que el poder 

siempre negó, el corazón, y dar a la razón afectividad. Corazon-ar, de ahí que el corazón no excluye, no invisibiliza 

la razón, sino que por el contrario, el Co-Razonar la nutre de afectividad, a fin de de-colonizar el carácter perverso, 

conquistador y colonial que históricamente ha tenido”. 

108 Texto original: “connota la ausencia de lo afectivo, la razón es el centro, y en ella la afectividad no aparece ni 

siquiera en la periferia”. 
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empreender em nossas vivências do estágio, com vistas a fraturar a hegemonia da racionalidade 

– materializada no caráter burocratizado, instrumental, tecnicista e racional do estágio –, 

provocando grietas (WALSH, 2018) que permitam florescer sentidos outros, prenhes de 

afetividade e, por isso, de vida, para a formação docente. Esses outros sentidos envolvem o 

sentimento de pertença ao espaço escolar, promovendo “uma intimidade com quem vai passar 

pelo estágio”, como sugere Clare (RI, 2017).  

Nas palavras da professora-licencianda (CLARE, RI, 2017), o “vínculo afetuoso [é] 

capaz de ‘quebrar’ barreiras que talvez existam”. Concordo com Clare (RI, 2017) que a relação 

escola-universidade deve ser regada de afetividade; no entanto, ressalto que isso não quer dizer 

que devamos romantizar essa relação, destituindo dela os conflitos e as tensões. Pelo contrário, 

com Menezes de Souza (2011, p. 298), acredito que, nos processos de formação docente, 

precisamos estar preparados/as para lidar com o dissenso, “se não a gente vai entender que toda 

vez que surge uma diferença ela precisa ser eliminada”. Assim, não há como desconsiderar os 

inúmeros conflitos e contratempos que fazem parte do processo de aproximação entre escola e 

universidade, que está longe de ser consensual, uma vez que a organização da escola, muitas 

vezes, não coincide com a organização do estágio na universidade: existe a dependência de um 

seguro obrigatório109 para o início do estágio na escola; a quantidade de aulas que a escola pode 

oferecer nem sempre é suficiente para suprir as horas exigidas pela universidade para 

cumprimento do estágio; os horários e as agendas da escola e da universidade são diferentes; a 

localização da escola, muitas vezes, é inacessível aos/às agentes da universidade; dentre outros 

desafios que permeiam o processo de estágio, discutidos ao longo desta escrevivência.  

Nesse sentido, a meu ver, uma concepção corazonada de estágio, construída nas 

relacionalidades, recuperando a sensibilidade e o senso de pertencimento ao espaço escolar, 

nos ajuda a enfrentar esses desafios impostos pelo estágio, ainda que os conflitos não nos 

escapem. Além disso, faço coro à ideia de Clare (RI, 2017) de que as decisões que delineiam a 

relação escola-universidade durante o estágio – planejamento e desenvolvimento das aulas, 

visitas à escola, participação em eventos e reuniões, por exemplo – precisam ser tomadas 

colaborativamente, ou seja, isso “tem que ser feito junto, escola e universidade, nada funciona 

sozinho”, como diz a professora-licencianda.  

Nas próximas seções, discuto sobre como o movimento de corazonar imprimiu sentidos 

outros em nossas vivências do estágio de língua inglesa. 

 

 
109 O seguro obrigatório é um documento exigido pela universidade para que os/as professores/as-licenciandos/as 

realizem as atividades do estágio. 
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5.1 “Só deu certo porque todo mundo olhou pra mesma coisa”: temas vivenciais na práxis 

colaborativa 

 

Uma de nossas grandes preocupações durante as vivências do estágio foi em como 

nossos projetos poderiam entrar em consonância com o trabalho do professor Rock. Na primeira 

Roda de Conversa (RC) com Rock, em março de 2017, perguntamos sobre como eram suas 

aulas de língua inglesa e como ele gostaria que nosso trabalho do estágio fosse desenvolvido: 

 
Valéria: Qual sua abordagem? Que perspectiva que você usa nas suas aulas 

de língua inglesa? O que você diz, assim? 

Rock: Eu procuro usar multiculturalismo de uma forma bastante 

multidisciplinar e interdisciplinar, relacionando vários tipos de 

conhecimentos, de áreas de conhecimento, focar nas questões que envolvem 

a realidade dos meninos [...]. 

Valéria: Rock, assim, a gente tem trabalhado um pouco diferente da época 

que você foi nosso aluno. Como é que a gente tá trabalhando? Os meninos 

[em referência aos/às professores/as-licenciandos/as] elaboram um projeto 

que a gente chama de projeto de ensino e aprendizagem ou projeto de 

pesquisa-ação colaborativa. Desse nome todo, “projeto de pesquisa-ação 

colaborativa”, o mais difícil que a gente tem achado é o colaborativo né? 

[risos] Porque, onde é que está o colaborativo? Entre eles e mim, né? A gente, 

na medida do possível, tem conseguido. [...]. Só que a gente precisa disso 

[colaboração] do professor da escola campo, e a gente não tem conseguido 

por vários motivos, porque a gente sabe que vocês não têm tempo, igual 

agora, você está perdendo aula. Eu sei que você já tem que ir, né? Então, 

assim [...], a gente vai ter que ver como é que a gente pode fazer esses 

momentos, queremos ver sua disponibilidade, disponibilidade dos meninos 

também. E a gente queria ver com você assim, como é que a gente pode fazer 

colaborativamente esse projeto, porque os meninos têm os deles, e você tem 

o seu. Claro que nós vamos nos adaptar ao seu, mas eu queria que, juntos... 

[...] como é que a gente pode ligar uma coisa com a outra? [...] Aí a gente 

queria assim sua opinião, suas sugestões, como é que a gente pode fazer? 

Rock: Eu estou aberto a qualquer tipo de colaboração e participação. 

Também, eu posso me adequar aos projetos de vocês se for preciso. 

Valéria: A gente podia fazer assim... 

Clare: Uma troca! 

Valéria: Uma troca mesmo né, gente, uma parceria! (RC, mar. 2017). 

 

A partir desse primeiro contato com o professor Rock, fomos delineando nossas ações do 

estágio, buscando, para além de observar, nos envolver nas praxiologias da sala de aula desse 

professor, como discuti anteriormente. Quanto às ações a serem desenvolvidas na sala de aula 

como docentes – o que, no Regulamento de Estágio (INHUMAS, 2015) é chamado de regência 

–, buscamos entrecruzar nosso desejo de trabalhar com temas problematizadores às 

possibilidades sugeridas por Rock em nossa Roda de Conversa – como multiculturalismo e 

interdisciplinaridade – e ao Referencial Curricular (GOIÁS, 2012), que era de caráter 



173 

 
 

obrigatório. Nessa Roda de Conversa, eu informo ao professor sobre o trabalho que temos 

desenvolvido no estágio por meio de nossos projetos colaborativos, e, com base em 

experiências anteriores, compartilho nossa dificuldade em ter a colaboração do/a professor/a da 

escola, que, dentre outros motivos, não dispunha de tempo para construirmos juntos/as esses 

projetos. Com o intuito de esclarecer ao/à leitor/a sobre a dificuldade que menciono em 

desenvolver projetos, de fato, colaborativos, apresento duas situações-problemas, dentre tantas 

outras que já vivenciei como professora de estágio. No ano de 2013, por exemplo, as professoras 

das escolas parceiras110 do estágio, além de não disporem de tempo livre, limitadas às 

exigências curriculares da escola, pediram que seguíssemos com o conteúdo do livro didático 

que estavam ministrando, não nos dando abertura para elaborar projetos colaborativos; já em 

2016, a professora nos deixou livres para elaborar e desenvolver nossos próprios projetos, mas, 

por razões diversas – dentre elas afastamento das atividades profissionais –, não pode se engajar 

conosco em nenhuma das etapas do projeto. Para mim, os dois casos são problemáticos, já que, 

na tomada de decisões, parece haver um pêndulo que se move ora para o lado da escola ora para 

o lado da universidade, não havendo, portanto, um cruzamento de fronteiras (MATEUS, 2014, 

2018). Em grande parte, atribuo esse problema à falta de condições de trabalho do/a professor/a 

da escola em participar das ações do estágio e ao fato de o estágio não fazer parte da agenda da 

escola, prevista em calendário. Como já mencionei anteriormente, o professor Rock também 

não dispunha de uma agenda livre para se dedicar às ações do estágio, mas, a despeito das 

condições de trabalho, mostrou-se “aberto a qualquer tipo de colaboração e participação” 

(ROCK, RC, 2017), o que a professora-licencianda Clare (RC, 2017) compreende como uma 

abertura para a “troca”. Ressalto que esse foi um esforço individual do professor Rock, que vê 

no estágio uma possibilidade de constante formação docente – como discuti na seção 2.1. No 

entanto, acredito que precisamos de políticas públicas que considerem remunerar, de algum 

modo, esses/as professores/as que recebem o estágio em suas salas de aula. Com Borelli (2018, 

p. 78), argumento que “precisamos deixar de pensar que a atuação como docente, e as funções 

que a ela são agregadas, são atraentes por si mesmas e dispensam remuneração”.  

Em outra Roda de Conversa, cujo objetivo era refletir sobre as ações já concluídas do 

projeto 13 reasons to be myself, falamos sobre como nossos projetos se entrecruzaram e 

compartilhamos os sentidos construídos para nosso grupo docente acerca do trabalho 

colaborativo que buscamos realizar: 

 

 
110 À época tínhamos duas escolas parceiras para a realização do estágio. 



174 

 
 

Sílvia: Eu tava pensando na trajetória do nosso estágio... porque foi um 

contexto da gente ter ido lá, notou o que eles gostaram na sala, o que estavam 

manuseando. A gente trouxe a HQ, o mangá pra dentro da nossa temática, né, 

vamos abordar junto com nossa temática. Aí teve a ação colaborativa do Rock 

poque eu acho que se ele não tivesse em parceria com a gente, a gente não 

teria ido pra aquele viés lá que a gente foi, às vezes a gente podia ter pensado 

em outra coisa, não ter abordado aquela temática que a gente abordou. 

Rock: Ou se eu falasse assim: “não, não quero que use isso aí não. O 

conteúdo agora do 2º bimestre não é esse”. 

Sílvia: É... “porque é carta, vocês vão ter que trabalhar só carta, porque é o 

currículo referencial”. [...] Só deu certo porque todo mundo olhou pra mesma 

coisa. [...] Sem a orientação da Valéria, será que teria dado certo?  

Valéria: Cada um tem o seu papel aqui, né? 

Sílvia: Foi um quebra-cabeça, Valéria. 

Rock: Até quem discorda tem sua funcionalidade. 

Sílvia: Igual um quebra-cabeça. Não ia funcionar sem sua orientação, sem o 

apoio do Rock. E se eu falo: “não, não quero fazer essa aula desse jeito”. Então 

eu acho assim que é um conjunto. As aulas deram certo porque foram uma 

ação colaborativa que a gente senta e vai discutir se aquilo vai dar certo ou 

não vai dar certo. É muito importante essa ação que a gente faz. E eu fui pensar 

nisso quando eu estava escrevendo [referindo-se à escrita do Relato de 

Experiência]. (RC, nov. 2017). 

 

Para Sílvia, “as aulas deram certo” porque houve engajamento por parte de todos/as 

os/as agentes envolvidos/as no estágio. Os “ses” e “serás” mencionados pela professora-

licencianda – tão comuns em outras experiências de estágio citadas ao longo deste estudo – não 

se materializaram em nossas vivências do estágio porque buscamos desenvolver um trabalho 

colaborativo em que todos/as os/as agentes “olh[aram] para a mesma coisa”, mas valorizando 

os conflitos, já que “até quem discordou teve sua funcionalidade”, como nos lembra Rock (RC, 

2017). Inspirada na metáfora lançada por Sílvia, argumento que, nesse “quebra-cabeça” difícil 

de montar, que é o estágio, as “regras do jogo” não devem ser ditadas pelos/as “jogadores/as” 

da universidade. Por outro lado, ainda que eu acredite que nós, agentes da universidade, 

devamos “jogar o jogo da escola”, no sentido de vivenciá-la em sua inteireza e aprender com 

seus/suas agentes, isso não quer dizer que algumas “regras desse jogo” não possam ser 

questionadas, como é o caso das questões curriculares que apontamos em nossa conversa ou de 

outras questões que fazem parte da escola enquanto sistema e que independem de seus/suas 

agentes. 

Tal como a universidade, nosso modelo de escola regular de educação básica é, 

historicamente, um espaço de dominação e incorpora traços de colonialidade (CASTRO-

GÓMEZ, 2005; MEOTTI; ROSA-DA-SILVA, 2020; PAULA-NETA; ROSA-DA-SILVA, 

2020). Nesse sentido, Castro-Gómez (2005, p. 81) afirma que os/as cidadãos/ãs latino-

americanos/as do século XIX foram forjados por “tecnologias de subjetivação”, cuja 
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legitimidade repousava na escrita. Assim, segundo esse autor, “o projeto fundacional da nação 

se leva a cabo mediante a implementação de instituições legitimadas pela letra” (CASTRO-

GÓMEZ, 2005, p. 81), dentre as quais está a escola. Em solo brasileiro, Gersem Luciano-

Baniwa (2017, p. 305) argumenta que “a escola, como instituição, é um instrumento ideológico 

do Estado e como tal, tende a seguir a sua visão predominante, que [..] é ainda muito 

eurocêntrica e branqueocêntrica”.  

Acredito ser importante ressaltar que a educação formal no Brasil, desde sua gênese, 

está atrelada aos processos civilizatórios de colonização. Como alertam Rezende, Silvestre, 

Pessoa, Sabota, Rosa-da-Silva e Sousa (2020, p. 19), “não dá para falar de decolonialidade, 

nem de colonialidade, sem antes entender o que foi a colonização. O que é o ensino? O ensino 

chega como a capacidade, a competência de uma pessoa que sabe para moldar uma pessoa que 

não sabe”. Nossas instituições educativas – universidades e escolas – carregam as heranças de 

nosso passado colonial, marcado pela imposição de um único modelo de conhecimento, cultura, 

religião, língua, enfim, de um modo de existir no mundo próprio dos povos colonizadores, como 

discuti amplamente na parte I desta escrevivência. Assim, vêm legitimando as políticas 

reguladoras do Estado e, por servir a interesses desse sistema hegemônico, que é excludente, 

reproduzem suas desigualdades ao invés de interrogá-las quando, por exemplo, desconsideram 

as subjetividades e os contextos dos/as estudantes em nome de um saber único instituído.  

Nesse sentido, Nilma Lino Gomes (2017, p. 134) afirma que, “no Brasil, a escola, 

principalmente a pública, é resultado de uma luta popular pelo direito à educação e entendida 

como parte do processo de emancipação social”. No entanto, essa mesma escola que liberta e 

emancipa tem se constituído como “uma instituição reguladora marcada pelas regras, normas e 

rituais, pela divisão dos conteúdos, pelo cognitivismo, pela ideia de conhecimento científico 

como única e privilegiada forma de saber, pela ordem e pelo disciplinamento de corpos” 

(GOMES, 2017, p. 134). Contudo, um paradoxo se instaura diante da função desempenhada 

por nossas instituições educativas. Se considerarmos que, “mesmo a escola mais chata, salva 

milhares de vidas no nosso país” – como afirma a professora Macaé Evaristo, no documentário 

Nunca me sonharam (2017) – ou ainda que nossas escolas e universidades públicas brasileiras 

são resultados de incansáveis lutas populares (GOMES, 2017), não faz sentido que sejam 

espaços reprodutores de violência e opressão em nome de um saber instituído como único, que 

desconsidera a diversidade  de saberes, de línguas e de modos de existência das pessoas que 

habitam seus espaços. Nesse sentido, como já discutimos em outra oportunidade, nossas escolas 

e universidades precisam caminhar juntas (ROSA-DA-SILVA; ROQUE, 2020) e ser 
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compreendidas como espaços de enfrentamento às colonialidades, ou, nos termos de 

Maldonado-Torres (2016, p. 25), como “lugares fundamentais de luta decolonial”111.  

Em nossas vivências do estágio, não deixamos de problematizar a lógica da 

colonialidade em que estamos imersos/as, como professores/as de língua inglesa, que, assim 

como a língua portuguesa, está relacionada a questões de colonialismo, dominação e violência. 

Contudo, entendemos que essa língua pode ser, também, ferramenta de luta decolonial, usada 

“para problematizar discursos de opressão e promover discursos em favor da pluralidade e de 

conhecimentos localizados”112 (BORELLI; SILVESTRE; PESSOA, 2020, p. 315). Cientes de 

que nossos movimentos foram tímidos diante da grandeza com que essa lógica colonial se 

manifesta, buscamos confrontar traços de colonialidades nos processos de ensino e 

aprendizagem de inglês por meio de pequenas ações, que, para além da transmissão de 

conteúdos que se viabiliza por meio de métodos, técnicas e estruturas gramaticais e de gênero, 

consistem no desenvolvimento de praxiologias fundamentadas por uma concepção de 

língua/linguagem como uma prática localizada, social e afetiva, que nos possibilita agir no 

mundo para transformá-lo. Nessa conversa, que aconteceu logo após o término do projeto 13 

reasons to be myself, Weller compartilha os sentidos construídos acerca de um trabalho nessa 

perspectiva, destacando a dimensão afetiva na qual buscamos pautar nosso trabalho 

colaborativo: 

 
[c]om esse projeto [13 reasons to be myself], eu vi a importância de trabalhar 

com uma perspectiva mais social e motivadora. A aula não tem que ser chata. 

[...] É predominante esse modelo de ensino em que pauta-se no gênero, tão 

somente no gênero e na gramática, e fica chato [...] eu quero agradecer ao 

Rock por ter nos acolhido, nos recebido aqui tão prontamente. Vou lembrar 

esses ensinamentos pra minha vida [...] a parceria, essa colaboração, vou levar 

pra toda vida. Você [referindo-se ao professor Rock] contribuiu de uma forma 

que você nem pode imaginar. Agradeço aos colegas por ter me aturado, sei 

que sou chato, descompromissado. Essa questão da colaboração foi muito 

importante pra mim. Agradecer você, Valéria. Desde que você entrou a 

primeira vez na nossa sala e até hoje, é um espelho. Gosto muito do amor que 

você tem no que faz. Você se doa, se dedica. [...] Você tem um papel humano, 

não só de passar o conteúdo. (WELLER, RC, jun. 2017). 

 

Considerando essas questões, compreendo que a decisão de Rock de solapar o currículo 

e engajar conosco nos projetos colaborativos é uma decisão política de confrontar 

colonialidades – já que, como dissemos em nossa Roda de Conversa citada há pouco, o 

 
111 Texto original: “so fundamental sites of decolonial struggle”. 
112 Texto original: “we can use our English to problematize discourses of oppression and promote discourses that 

favor plurality and localized knowledges”. 
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conteúdo do 2º bimestre não previa gêneros não canônicos como o mangá, nem a temática que 

propusemos, por exemplo. A afirmação do professor, em nossa primeira Roda de Conversa, de 

que procurava “relaciona[r] vários tipos de conhecimentos, de áreas de conhecimento [e] focar 

nas questões que envolvem a realidade dos meninos [...]” (ROCK, RC, mar. 2017), somada a 

seu trabalho com rap e com outros letramentos não hegemônicos, parecia estar em consonância 

com nosso desejo de trabalhar com temas problematizadores. Desse modo, o ponto de partida 

para a elaboração de nossos projetos colaborativos foi a realidade dos/as estudantes, informada 

pelo cotidiano escolar. Assim, em nossas praxiologias, consideramos o apreço que pareciam ter 

por mangás, raps, séries e jogos de vídeo games, por exemplo; mas também fomos 

desafiados/as a considerar problematizações sobre preconceito, bullying e criminalidade, já que 

percebemos o modo desrespeitoso com que alguns/mas estudantes se tratavam, proferindo 

comentários pejorativos. Nessa Roda de Conversa, damos indícios de como surgiu a ideia do 

tema Don’t laugh at me (o professor Rock chega no final da conversa): 

 
Valéria: Naquele dia, vocês falaram que repararam muito o desrespeito deles 

em relação aos colegas. [...] 

Diva: A gente quer algo relacionado a respeito ao próximo. 

Valéria: O que levou a isso? Que atitudes deles levaram vocês a pensar nesse 

desrespeito?  

Diva: Brincadeiras. 

Valéria: Que tipo de brincadeira? 

Diva: O coleguinha pegou a chinela da menina e jogou num determinado 

lugar. E a menina ficou quietinha no canto dela. 

Butterfly: Eles ficaram falando pra ela que não eram eles, chamando ela de 

“pé sujo”, falaram um monte de coisas dela. Aí, conversa vai, conversa vem, 

descobriram que foram os meninos da sala mesmo. 

Valéria: Eles jogaram o chinelo dela pela janela? 

Diva: Eles esconderam na hora do intervalo. Tomaram o chinelo quando eles 

estavam brincando de bola.  

Butterfly: Aí eles começaram a falar que ela não sabia jogar bola e não sei 

mais o quê... 

Valéria: Os meninos falando pra menina? 

Diva: As meninas estavam jogando futebol e os meninos, volei. 

Butterfly: É porque esse era dia das meninas jogarem futebol e os meninos, 

volei. Eles fazem um revezamento lá, porque não têm bola e nem espaço para 

todo mundo jogar um esporte só. 

Valéria: Que nome a gente poderia dar a “pé sujo”, “pé de toddy”, “não saber 

jogar futebol”, “zoação”? Tem um nome, não tem?  

Diva: Bullying! Isso aí é “bullying”. [...] 

Valéria: O que saltou aos olhos das meninas é essa questão do respeito ao 

próximo, do bullying. O que você acha? Você acha que é relevante falar desse 

tema? 

Rock: Demais! Eles não têm muito controle, não. Falam brincando, mas tem 

hora que eles extrapolam. 

Diva: A gente quer alguma coisa, Rock... Como falamos pra Valéria, sabemos 

que não vamos atigir 100%, mas se a gente conseguir focar em 60%, já é 
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alguma coisa. Talvez com uma música, eles possam refletir sobre chamar a 

colega de gordinha, e perceber que a colega não gosta disso, por exemplo. Eu 

acho que pode melhorar alguma coisa. 

Rock: Às vezes eles até entendem, mas acham que têm intimidade suficiente 

pra brincar e aí extrapolam. 

Valéria: Acho que isso que o Rock falou pode ser nosso objetivo. Eles até 

entendem, não são inocentes a ponto de não saber que está maltratando. Talvez 

nosso projeto poderia fazer esse papel, o de levar à reflexão sobre as marcas 

que eu deixo no outro.  

Rock: Empatia. 

Valéria: Empatia, alteridade, respeito... e as outras do outro lado, bullying, 

desrespeito. Você acha que dá certo? 

Rock: Na hora! (RC, mai. 2017). 

 

Diva e Butterfly perceberam esses comportamentos desrespeitosos entre os/as 

estudantes na hora do recreio, no pátio da escola, o que sinaliza que, durante nossas vivências, 

buscamos vivenciar a escola integralmente. Compreendo a escolha desse tema como uma 

atitude sensível e um desejo de enfrentamento a comportamentos machistas e preconceituosos 

tão presentes em nossa sociedade patriarcal, mas que acontecem, também na escola – um 

microcosmo da sociedade. Apesar de o Brasil ser o país da futebolista Marta113, ainda há 

preconceito com relação à presença de mulheres no futebol. Essas questões não passaram 

despercebidas em nossas vivências do estágio e se tornaram tema de discussão para algumas de 

nossas aulas de língua inglesa. Afinal, para nós, “[...] as salas de aula são locais onde identidades 

são produzidas e transformadas, mas, ao mesmo tempo, são locais de lutas culturais, em que 

diferentes versões do mundo são postas em disputa”114 (PESSOA, 2014, p. 361).  

Motivados/as por todas essas questões, a partir da realidade dos/as estudantes, informada 

por nossas vivências corazonadas do cotidiano escolar, desenvolvemos três projetos 

colaborativos115, a saber: 13 reasons to be myself, Don’t laugh at me e Language and crime. 

Esses projetos foram construídos a partir de temas problematizadores e significativos para a 

vida dos/as estudantes das 1as séries e para nossas vidas. Esses temas podem ser chamados de 

temas vivenciais porque são “temas da vida, mas, principalmente, são temas prenhes de vida” 

(REZENDE, 2017, p. 283), gestados nas vivências cotidianas. As praxiologias de Bela, em uma 

de nossas Rodas de Conversa sobre o tema Language and Crime, sugerem nosso desejo de, por 

meio desses temas, despertar a criticidade dos/as estudantes, expandindo as possibilidades para 

expressarem seus próprios modos de ser, existir, aprender e agir no mundo:  

 
113 A jogadora de futebol brasileira Marta Vieira da Silva já foi escolhida como a melhor do mundo por seis vezes. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Marta_(futebolista). Acesso em: 22 mai. 2021. 
114 Texto original: “[...] classrooms are sites where identities are produced and changed, but at the same time are 

sites of cultural struggles, in which diferente versions of the world are battled over”. 
115 Nos quadros 8, 9 e 10, apresento um resumo das ações de cada um desses projetos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marta_(futebolista)
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[n]ós, professores, temos o papel de buscar, lá no fundo do aluno, uma 

criticidade. Não que vou trazer ele [o/a estudante] pra ser crítico com o mesmo 

pensamento que o meu, mas mostrar pra ele que ele pode, que ele deve ter 

uma opinião própria, de relacionar temas e que ele precisa expressar a 

opinião dele, que ele não precisa ficar calado aceitando tudo que as pessoas 

dizem. (BELA, RC, out. 2017). 

 

Nessa mesma direção, Weller (NV, mai. 2017) ressalta que, “[q]uando a criticidade é 

trabalhada, os olhares mudam, a gente passa a ver a vida sob outras perspectivas”. Uma das 

questões que emergem das praxiologias desta escrevivência é a relevância de conciliarmos a 

essas questões subjetivas e sociais mais amplas, construídas por meio desses temas vivenciais 

e problematizadores, os usos de repertórios em língua inglesa. Nessa Roda de Conversa, 

discutimos sobre esse desafio, com base em uma aula em que abordamos questões de 

estereótipos relacionados à pessoa negra e à mulher, dentre outras:  

 
Valéria: Eu tô sentindo que não estamos problematizando [...]. Tipo, o que 

nos leva a pensar desse jeito? Sabe, problematizar isso... O que nos leva a 

pensar que o negro é matador, por exemplo, ou que o tatuado é serial killer, a 

mulher é garota de programa...? [...] 

Bela: [...] eu acho que a gente fica tão preocupada com o inglês: “tá certo? 

Tem que ajudar esses meninos colocar certo”. Sabe, eu acho que, falando por 

mim, eu esqueço. Quando eu vejo, já passou a aula. 

Clare: Fica tudo em português. 

Valéria: Quando a gente trabalha com Letramento Crítico, a gente tem dois 

objetivos principais: o primeiro é esse que não podemos esquecer, que é 

ensinar a língua. E o segundo é, por meio do ensino da língua, formar para a 

cidadania crítica, problematizar, ensinar a olhar sob outra perspectiva. Mas 

tudo isso tendo a língua como meio. 

Bela: Aí a gente fica tão preocupada com a realização da atividade, com a 

organização dos meninos porque... hoje, por exemplo, a disciplina não tava... 

o negócio não tava fácil, aí eu fico preocupada com isso, fico preocupada com 

realizar a atividade certinha. (RC, out. 2017). 

 

 Essa visão de que o trabalho pautado pelos letramentos críticos envolve tanto questões 

linguísticas quanto a formação para a cidadania crítica tem sido amplamente discutida por 

vários/as autores/as da Linguística Aplica Crítica, dentre os quais destaco, de modo mais amplo, 

os/as integrantes do Projeto Nacional de Letramentos116, da Universidade de São Paulo (USP), 

 
116 Projeto liderado pela professora Dra. Walkyria Monte Mór e pelo professor Dr. Lynn Mario T. Menezes de 

Souza. Segundo informações do site do projeto, “[o] projeto nacional de letramentos: ‘Linguagem, Cultura, 

Educação e Tecnologia’ emerge a partir da percepção acerca da pertinência da formação de uma rede colaborativa 

entre as universidades para a realização de investigações e eventuais intervenções na formação de professores de 

línguas (inicialmente, de língua inglesa; num segundo momento, de línguas estrangeiras e do português como 

língua materna)”. Disponível em: http://letramentos.fflch.usp.br/. Acesso em: 15 jun. 2021. 

http://letramentos.fflch.usp.br/
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e, de modo mais específico, os grupos de pesquisa Transição, da UFG; GEFOPLE117, da UEG; 

e Identidade e Leitura, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), dos quais participo. Além 

desse desafio de conciliar a língua a questões sociais mais amplas, considerando a função social 

e educativa das aulas de inglês, as angústias que compartilhamos nessa Roda parecem ser um 

retrato da realidade complexa, tensa e conflituosa de uma formação docente com o pé no chão 

da escola pública. Uma diversidade de saberes precisa ser mobilizada: problematização dos 

temas vivenciais, uso da língua inglesa, desenvolvimento das atividades, gestão da sala de aula, 

controle da disciplina, dentre outras várias urgências que emergem das contingencialidades do 

cotidiano escolar. Como já discuti na seção 3.1, não penso que a melhor maneira de lidar com 

essas questões inerentes ao contexto escolar seja por meio de métodos e técnicas pré-definidos, 

ou de orientações teóricas sobre como fazer manejo de sala e controlar a disciplina, por 

exemplo. Nesse sentido, nossas Rodas de Conversa se mostraram espaços de fala e escuta 

sensível (SILVESTRE, 2017) a essas questões, o que envolveu, também, problematizar nossa 

própria práxis (PENNYCOOK, 2001). Nesse sentido, não deixamos de colocar em questão a 

relevância de nossas aulas pautadas por temáticas fundamentadas em perspectivas críticas, 

diante do desafio de conciliar questões linguísticas a questões vivenciais mais amplas. Em uma 

Roda de Conversa após uma aula do projeto Don’t laugh at me, em que discutíamos sobre a 

atividade Wrinkled Wanda,118 uma ação vivencial, que consistia na experiência (LARROSA, 

2016) de perceber as marcas deixadas, no corpo, quando proferimos palavras preconceituosas, 

abordamos esse aspecto: 

 

Valéria: Qual a importância de nossas aulas com temas problematizadores 

para esses meninos? [...] Estamos no caminho? Temos de tratar sobre esses 

temas problematizadores? [...] 

Butterfly: Eu acho que tem que trazer esses temas, sim, porque têm a ver com 

práticas sociais, né? 

Sabrina: Gente, se eles não verem isso na escola, onde vão ver? É a escola 

que vai mudar a vida de alguns ali porque eles participam, querem aprender, 

mas alguma coisa lá fora [...] leva a pessoa pra outro caminho. [...] Muitos não 

vão ter a oportunidade de aprender aquilo em outro lugar, não vão mesmo. [...] 

Valéria: Acho que o caminho é esse mesmo, sabe. Se a gente estivesse aqui 

ensinando verbo to be... 

Sabrina: O que que eles vão querer aprender com isso? 

 
117 Grupo de estudos e pesquisa de Formação de Professores (GEFOPLE), da Universidade Estadual de Goiás 

(UEG), liderado pelas professoras Dra. Carla Conti de Freitas e Dra. Cristiane Rosa Lopes. Segundo informações 

dispostas no Observatório de Ideias, o GEFOPLE “é um grupo de pesquisa disposto a discutir a formação de 

professores de línguas sob os princípios e os pressupostos da linguística aplicada crítica, visando uma educação 

linguística crítica e cuidando para que a percepção de si e do outro seja humana, integral, cultural, complexa e 

planetária”. Disponível em: http://www.observatorio.ueg.br/conteudo/20875. Acesso em: 15 mai. 2021. 
118 Essa atividade foi inspirada em Hoelzle (2016).  

http://www.observatorio.ueg.br/conteudo/20875
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Valéria: Ensinando abordagem comunicativa, assim, não é só disso que as 

pessoas estão precisando. Acho que temos que ensinar a ser humanos mesmo, 

assim, essa ideia de função educativa, né, Sabrina? [...] 

Sabrina: Talvez ensinando isso vai fazer a diferença. Talvez vai despertar e 

fazer a pessoa querer mais sobre, querer procurar mais... [...]. Não tô falando 

só de inglês, mas todas as aulas. (RC, out. 2017). 

 

Com Butterfly e Sabrina, reitero meu argumento de que a escola deve ser lugar de luta 

decolonial (MALDONADO-TORRES, 2016). Em muitos casos, a escola pode ser um dos 

únicos espaços em que é oferecida a oportunidade de desestabilizar nossos modos de existir no 

mundo, despertando o desejo de querer mais, de procurar mais e de ser mais, no sentido 

freireano (FREIRE, 2013). Assim, com esses temas vivenciais, inspirados por perspectivas 

críticas de educação linguística (PENNYCOOK, 2001; PESSOA, 2014; SILVESTRE, 2015), 

as aulas de língua inglesa se tornaram espaço para discutirmos questões linguísticas, sociais, 

políticas, culturais e afetivas, que versaram, de modo geral, sobre: 1) quem somos e como nos 

representam no mundo; 2) os múltiplos “eus” que nos constituem; 3) nossa responsabilidade de 

cuidado com o outro; 4) como a língua/linguagem nos constitui e constrói nossas realidades; 5) 

a presença do inglês em nosso cotidiano; 6) como os estereótipos são formados; 7) de que 

maneira somos afetados/as pelo bullying; 8) como nos posicionamos diante de comentários e 

atitudes desrespeitosos e preconceituosos; dentre outras questões vivenciais que pululavam no 

cotidiano da Escola InspirAção. A figura 6 ilustra, de modo geral, como organizamos o projeto 

13 reasons to be myself: 

 
Figura 6: Slide com o panorama geral do projeto 13 reasons to be myself 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Material empírico. 

 

Como sugere a figura 6, não deixamos de abordar gramática e gênero discursivo, 

conforme era previsto no currículo, mas essas questões, sobretudo as gramaticais, não ocuparam 
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posição central nas discussões, cujo fio condutor foi o tema vivencial. Assim, não dedicamos 

tempo das aulas para explicar, explicitamente, sobre future tense ou degrees of comparison, por 

exemplo, mas essas noções gramaticais foram incorporadas às ações do projeto para que os/as 

estudantes pudessem se expressar e construir sentidos ao falarem de suas perspectivas futuras, 

de suas preferências e sobre como se percebem no e com o mundo. Além disso, trabalhamos 

com gêneros variados, mas isso não significou dissecar seus componentes estruturais 

(GERALDI, 2015). No caso especial do gênero mangá – o “queridinho” dos/as estudantes –, 

contamos com as contribuições de um estudante, reconhecendo que “o conhecimento d[esse] 

aluno sobre isso parec[ia] bem maior que o [nosso]” (PERSONA, NV, mai. 2017). Concordo 

com Ana Lúcia Souza (2020, on-line) que precisamos abrir possibilidades e criar espaços de 

letramentos não valorizados pelo letramento escolar, mas que entram na escola, corporificados 

nos/as estudantes. Esse parece ter sido o caso do mangá e do hip hop. Essa Roda de Conversa, 

em que planejávamos as ações do projeto 13 reasons to be myself, é representativa de como 

buscamos abordar as questões gramaticais da língua e de como fomos construindo os 

planejamentos colaborativamente: 

 
Sílvia: Qual a perspectiva de vida que eles têm? De futuro? Qual a visão de 

futuro que eles têm pra eles? Alguma coisa assim, porque sempre alguém 

sonha alguma coisa, né, Valéria? Todo mundo tem um sonho de fazer alguma 

coisa. [...] 

Valéria: Deixa essa em aberto, a gente vai pensando [...] A gente ouve o Rock 

também, o Rock vai ter ideia boa pra isso aí. Aí fechou essa parte. Agora... 

Sam: Eles têm que escrever as 13 reasons to be myself. 

Weller: Yourself, mas já tem que ensinar o myself porque eles escreverão em 

1ª [pessoa]. A gente vai estar falando em 3ª nesse momento, mas na hora deles 

redigirem, eles vão escrever em 1ª. Então, já ensina já o myself.  

Valéria: Vocês estão vendo o que é gramática contextualizada, é isso. Nós 

vamos ter que ensinar pra eles essa noção “my, I, myself”, “you, your, 

yourself”, mas sem falar que é pronome reflexivo... 

Weller: É, não precisa falar isso. [...] Essas nomenclaturas são chatíssimas. 

Valéria: Acho que não precisa de nomenclatura, né? É essa a gramática que 

emerge das práticas. 

Weller: É trabalhar a função dela ali no texto. 

 

Procuramos nos distanciar de uma educação linguística que tem as propriedades 

estruturais da língua como centro. Nossa intenção era oferecer subsídios aos/às estudantes que 

possibilitassem a expressão de suas subjetividades e a construção de seus mundos ao falarem 

das 13 reasons to be themselves. Concordo com Clarissa Jordão, em entrevista a Francisco 

Fogaça, Denise Hibarino e Denise Kluge (FOGAÇA; HIBARINO; KLUGE; JORDÃO, 2017, 

p. 192), que “os sentidos não estão nas formas linguísticas, nas estruturas gramaticais: os 

sentidos estão nas situações de uso, nos momentos concretos em que a língua é trazida à 
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existência pelas pessoas”. Em outra Roda, após o término desse projeto, junto com Rock, 

problematizamos a abordagem gramatical e normatizada que, geralmente, fundamenta as aulas 

de línguas: 

 

Weller: Eu não consigo falar, por exemplo, de simple present, bem 

explicadinho se eu não for lá e estudar. Eu sei falar, eu sei usar, mas eu não 

sei ensinar as regrinhas. 

Valéria: E o que é mais importante? 

Weller: Que se logre comunicação. 

Valéria: “Que que eu vou fazer com essas regras? Que importância isso tem 

na minha vida?”. 

Weller: O importante é lograr comunicação: “Você entendeu o que eu falei? 

Eu entendi o que você falou?” [...] 

Rock: E essa é uma visão que a língua portuguesa traz. Aquela hora que os 

meninos falaram assim na sala: “eu não sei nem português... [que dirá 

inglês]”, dá vontade de [...]  

Weller: “Uai, você não sabe português, você tá falando o quê?”. [risos] 

Valéria: Eles não são culpados disso, não. Eles são frutos de um sistema que 

vem inculcando na cabeça deles que português é gramática, que aula de 

português é gramática. Como eles vão pensar diferente? 

Rock: Aí, você fala assim: “E como é que você está conversando comigo 

agora?”. 

Weller: “Que idioma é esse? Você está conversando é em russo?”. 

Rock: Aí, ele fala assim: “É... é português”. Aí, dois minutos depois, ele fala 

assim: “Professor, mas eu não sei português”.  

Valéria: Pois é, mas eu acho que a gente é que tem que começar a mudar, 

sabe... essa cultura. 

Weller: Romper com esse estigma. (RC, nov. 2017). 

 

Em resposta à minha provocação acerca da (não) relevância das regras da língua inglesa, 

Rock aponta para a importante discussão de que “essa é uma visão que a língua portuguesa 

traz”, sugerindo que as dificuldades que os/as estudantes apresentam com o inglês podem estar 

relacionadas ao modo como o português tem sido ensinado nas escolas. Nesse sentido, Rezende 

(2015, p. 64, ênfase no original) pontua que  

 
a gramática normativa da língua portuguesa, o ideal de norma padrão e o 

ensino de Língua Portuguesa, extensivo ao ensino de línguas estrangeiras, são 

símbolos emblemáticos, constituidores do imaginário social brasileiro sobre a 

língua portuguesa e sobre a capacidade dos brasileiros de dominar essa língua.  

 

Para a autora (REZENDE, 2015, p. 64), essas “ações sociais e escolares de apagamento 

linguístico” explicam afirmações categóricas como a que ouvimos de um/a estudante: “eu não 

sei nem português, que dirá inglês”, como nos lembra Rock (RC, 2017). Rezende, Silvestre, 

Pessoa, Sabota, Rosa-da-Silva e Sousa (2020, p. 23, aspas no original, ênfase adicionada) 

expandem essa discussão ao sinalizarem que 
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[à]s vezes a trava do inglês está na trajetória do português, tem a ver com a 

aprendizagem ou não da norma padrão no português. O nosso encontro 

histórico, conflituoso, violento se dá com a chegada do português. E é uma 

norma. Já chega normatizado, chega normatizando a sua cabeça, porque a 

normatização linguística é uma normatização de subjetividade. Não é só o 

que você fala ou escreve; é o que você pensa, é o que você sente, é como você 

vê o mundo. O ensino da norma padrão é: “você vai ver o mundo desse jeito, 

porque esse é o jeito correto de ver o mundo”; “você vai pensar assim, porque 

assim é a forma correta de pensar”; e “você vai sentir isso, porque esse é o 

sentimento correto. O resto é pecado”. 

 

Em consonância com as autoras, nesta escrevivência, a língua/linguagem é 

compreendida para além de códigos e estruturas fechadas, também ultrapassa a função 

comunicativa e é a própria constituição e construção de quem somos e de quem estamos nos 

tornando; é na e pela língua/linguagem que agimos e construímos sentidos de e para nossos 

mundos; portanto, normatizar a língua/linguagem é normatizar nossos modos de existência, é 

cercear nossas possibilidades de agir no mundo e transformá-lo. Nesse sentido, por ser 

normatizado, o português da escola pode parecer mesmo uma outra língua aos/às estudantes, 

como o “russo” a que Weller (RC, 2017) se refere. Concordo com o professor-licenciando que 

é imprescindível “romper com esse estigma”. Nesse sentido, Rezende, Silvestre, Pessoa, 

Sabota, Rosa-da-Silva e Sousa (2020) nos convidam a, em nossos cursos de formação docente, 

colocar em questão os impactos que essa cultura monolinguista no Brasil tem causado em nós 

e em nossos/as estudantes. Como afirmo em nossa conversa, “eu acho que a gente é que tem 

que começar a mudar, sabe... essa cultura”, e essa mudança precisa começar em nossos cursos 

de Letras, trazendo as problematizações sobre concepção de língua/linguagem para o centro do 

de nossas ações (BASTOS, 2018, 2019; BORELLI, 2018; FERREIRA, 2018; PESSOA, 2018; 

SILVESTRE, 2017, 2018), assunto que passo a discutir. 

 

5.2 “Se pra nós já é difícil refletir sobre a importância da língua, pra eles, então...”: 

problematizações sobre língua/linguagem 

 

“Ser significa se comunicar. A morte absoluta (não ser) é o estado de não ser ouvido, 

não ser reconhecido e não ser lembrado [...]”119 (BAKHTIN, 1984, p. 287). Parto dessa máxima 

bakhtiniana para iniciar as discussões desta seção, com o intuito de marcar a relevância que 

 
119 Texto original: “To be means to communicate. Absolute death (nonbeing) is the state of being unheard, 

unrecognized, unremembered [...]”. 
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atribuo ao fenômeno da língua/linguagem. Só existimos por meio da língua/linguagem, que nos 

constitui, e por meio da qual agimos no mundo. 

No início do século XX, desafiando a concepção estruturalista de língua/linguagem 

como um sistema fechado e dissociado de seu contexto de uso – como posto por Ferdinand de 

Saussurre (1996) em seu Curso de Linguística Geral – Mikhail Bakhtin e seu Círculo120 

argumentam em favor de uma concepção dialógica de língua/linguagem como discurso, isto é, 

a língua/linguagem em sua integridade concreta, viva e inseparável do fluxo da comunicação 

verbal, e não como objeto específico da linguística (BAKHTIN, 2006). Em outras palavras, 

nessa concepção, a língua/linguagem é vista em sua dinamicidade, como uma prática social 

situada e contingencial, que não é dada previamente, mas que vai se construindo nas interações 

sociais entre os sujeitos, que, por sua vez, também são constituídos na e pela língua/linguagem.  

A conhecida obra de arte do artista holandês Maurits Escher (1948), Drawing Hands, 

ilustra os sentidos que eu construo acerca dessa relação de interconstituição e de 

interdependência entre o sujeito e a língua/linguagem. Sem a pretensão de esgotar as 

possibilidades de interpretação que emergem dessa fascinante arte em litografia, para mim, há 

um processo contínuo de construção mútua, em que uma mão desenha a outra e, 

paradoxalmente, é desenhada por ela. Assim somos nós em relação à língua/linguagem, que se 

materializa em enunciados concretos nos quais nos inscrevemos, e por meio dos quais 

interagimos e imprimimos nossa assinatura. É por meio das mãos que nos desenham – a 

língua/linguagem – que desenhamos o mundo e a vida. 

 

Figura 7: Drawing Hands, Maurits Escher (1948) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: litografia. 

Fonte: Escher (1948). 

 
120 Denomina-se Círculo de Bakhtin o grupo de intelectuais russos liderado por Mikhail Bakhtin (1895-1975). 
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É nesse mesmo compasso, que, em um livro escrito a doze mãos, intitulado Linguagem 

na vida, Adriana Brahim, Alessandra Fernandes, Ana Paula Beato-Canato, Clarissa Jordão, 

Eduardo Diniz de Figueiredo e Juliana Martinez (2021) se debruçam sobre a linguagem e suas 

implicações para e na vida. Identificando-se como linguistas aplicadas121 interessadas em 

estudar as relações entre linguagem e sociedade, o foco das autoras é exatamente no aspecto 

constitutivo da linguagem, sem a qual não existimos: “[a] linguagem, como a estudamos, é 

como se fosse o líquido amniótico que nutre o feto. Sem linguagem, morremos. Estudamos a 

linguagem na vida [...]” (BRAHIM; FERNANDES; BEATO-CANATO; JORDÃO; DINIZ DE 

FIGUEIREDO; MARTINEZ, 2021, p. 15). Uma importante consideração das autoras, e que 

parece sulear o modo como organizam o livro – em uma linguagem mais acessível e envolvente 

– é a de que  

 
refletir sobre a linguagem não é responsabilidade apenas das especialistas que 

a estudam diretamente, mas se estende a qualquer pessoa, uma vez que a 

linguagem, sendo constitutiva de quem somos, nos afeta e traz implicações 

para nossas relações no mundo, tanto no âmbito da escola quanto para além 

dela. (BRAHIM; FERNANDES; BEATO-CANATO; JORDÃO; DINIZ DE 

FIGUEIREDO; MARTINEZ, 2021, p. 37). 

 

No entanto, refletir sobre como a língua/linguagem faz parte de nossas práticas 

cotidianas pode não parecer tão óbvio e tão simples assim, mesmo no âmbito escolar, desafio a 

que nos propusemos durante nossas vivências do estágio. Antes de me ater aos sentidos que 

atribuímos a essas questões em uma Roda de Conversa (RC, set. 2017), penso ser importante 

apresentar algumas informações, com o intuito de contextualizar o/a leitor/a. Durante nossas 

vivências na Escola InspirAção, escutamos, de um grupo de estudantes, o seguinte comentário: 

“não gosto de inglês, gosto de espanhol porque é a língua do maior traficante que já existiu 

[referindo-se ao narcotraficante colombiano Pablo Escobar]”. Conversamos com o professor 

Rock sobre esse acontecimento e ele nos informou que, infelizmente, para alguns/mas 

estudantes daquela escola, o crime parecia fascinante. A partir disso, decidimos unir aspectos 

da língua/linguagem a questões relacionadas à criminalidade, problematizando, dentre outras 

questões, de que maneira a língua/linguagem constrói (e desconstrói) nossas realidades. A esse 

projeto, intitulamos “Language and crime”. Nessa Roda de Conversa, que aconteceu após a 

 
121 Utilizo o feminino para me referir às autoras desse livro, assim como elas o fazem, apesar de um dos autores 

ser do sexo masculino. Num importante exercício de desnaturalização das normas convencionais de nossa língua 

portuguesa, as autoras fazem a escolha política de marcar o contrário, optando pelo feminino para incluir o 

masculino.  
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primeira aula desse projeto, discutimos sobre as atividades iniciais: 1) discussões orais para 

conhecermos as concepções que os/as estudantes trazem sobre língua/linguagem; 2) questões 

reflexivas elaboradas pelos/as professores/as-licenciandos/as Bela, Clare e Soccer, com o 

intuito de levar os/as estudantes a refletirem, por escrito, sobre suas práticas linguísticas; e 3) 

uma apresentação de slides com a visão geral do projeto, levantando conhecimentos prévios 

do/as estudantes sobre o mundo do crime. Assim discutimos: 

 
Valéria: Então, o que vocês acharam, o que vocês gostariam de falar sobre a 

aula? 

Clare: Quando começamos a falar sobre o crime, eles se identificaram 

bastante, não sei por que, e teve um rapaz que falou: “Ah professora, a senhora 

não conhece a vida dentro de uma cadeia”. Então, eu perguntei: vocês já foram 

presos? E o aluno: “Não, deixa quieto. Vamos mudar de assunto”. Eu acho 

que isso, pra eles, é a realidade... que tocou bastante neles essa questão de ficar 

preso [...]. 

Bela: É... depois que nós falamos sobre crime, eu senti que eles entraram mais 

na conversa.  

Valéria: Por que vocês acham que isso não ocorreu quando estavam falando 

de língua, linguagem? 

Clare: Acho que é algo relacionado à “vivência” deles. Ele pode ter amigos, 

parentes, ou ele mesmo pode ter ido... 

Bela: Ou o pai preso... 

Valéria: A língua não é uma vivência? 

Clare: É, mas eles não estavam entendendo isso. Eles não estavam 

entendendo o que é língua e linguagem. 

Bela: Pra nós, faz parte da nossa vida, porque estudamos sobre, mas pra eles, 

talvez seja uma novidade pensar sobre essa questão de língua. A gente até 

comentou: “se para nós já é difícil refletir sobre a importância da língua, pra 

eles, então...” 

Clare: Teve um menino que falou [referindo-se às respostas orais dos/as 

estudantes durante a aula] que “a língua serve pra beijar” [risos], pra falar e 

pra beijar. Então, eles veem a língua como só isso, eles não sabem o que tem 

por trás disso. 

Bela: E, detalhe, antes de começar esse ano, eu também ... [...] O que é língua? 

“Eu uso pra me expressar”. É isso! A gente não tinha essa concepção da 

importância da construção e desconstrução que a língua pode fazer. Hoje, 

sim. Eu acho que, pra eles, é muito difícil, ainda, refletir sobre isso, mas creio 

que até o final do projeto, eles consigam. [...] 
Bela: Eu acho que pra você [referindo-se a mim] é tão importante trabalhar 

isso e a gente tá aprendendo também a trabalhar a concepção da língua. [...] 

Porque, realmente, é muito importante. Foi um tema muito bom que a gente 

pensou. 

Valéria: Pra nós todos. Nós também vamos crescer. Eu também. Essa coisa 

de pensar que a língua constrói sentidos é de pouco tempo pra cá. Às vezes, 

por mais que a gente pense que a língua vai além do sistema de regras, a 

gente não tem noção do que ela é capaz de fazer. (RC, set. 2017). 

 

Clare e Bela parecem se sentir incomodadas com as respostas dos/as estudantes no 

questionário, que versaram sobre o aspecto comunicacional da língua/linguagem e não 
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alcançaram os sentidos de língua/linguagem como um meio para a (des)construção de nossas 

realidades, conforme esperado por elas – “eles veem a língua como só isso, eles não sabem o 

que tem por trás disso”. No dia da aula, ficamos frustrados/as com as brincadeiras de alguns/mas 

estudantes que diziam que “a língua serve pra beijar”, entendendo que se referiam à língua 

como órgão do corpo humano. Hoje, inspirada por Urzêda-Freitas (2020), aprendo com o 

movimento de corazonar desta escrevivência que perdemos uma grande oportunidade de 

explorar os sentidos polissêmicos da palavra “língua” – sugeridos pelos/as estudantes quando 

dizem que “a língua serve para beijar” – e, nesse jogo de significação, mobilizar, com eles/elas, 

as diferentes maneiras com e nas quais a língua/linguagem opera em nossas práticas cotidianas, 

das quais beijar também faz parte. Considero esse acontecimento como um momento crítico e 

inesperado, “um ponto de significância, um instante em que as coisas mudam [...] em que 

aproveitamos a oportunidade para fazer algo diferente, quando nos damos conta de que um 

novo conhecimento está surgindo”122 (PENNYCOOK, 2012, p. 131).  

Por outro lado, quando escolhemos discutir sobre aspectos mais conceituais da 

língua/linguagem – levando os/as estudantes a refletirem e a escreverem sobre o que é 

língua/linguagem, de modo mais amplo, e sobre suas histórias com a língua inglesa, de modo 

mais específico –, acredito que criamos possibilidades para discutir as subjetividades dos/as 

estudantes e, assim, construir sentidos sobre a relevância da língua/linguagem, para além de um 

instrumento de comunicação. Foi com esse intuito que, nas aulas seguintes, desenvolvemos 

outras atividades – como, por exemplo, a) o texto “What does TANJOOBERRYMUTTS mean 

in English language?”; b) uma cena do filme Pink Panther; e c) a construção de um language 

portrait –, convidando os/as estudantes a refletirem sobre os papéis da língua/linguagem em 

suas vidas, com ênfase em suas trajetórias.  

Algumas dessas atividades foram desenvolvidas, também, nas aulas de Orientações para 

o Estágio. Como afirma Bela (RC, 2017), para mim, é extremamente relevante trabalhar as 

concepções de língua/linguagem que os/as professores/as-licenciandos/as trazem, discutindo 

seus valores, suas trajetórias, suas histórias com língua/linguagem e as possibilidades e as 

limitações dessas concepções para a práxis docente na escola. A essas bagagens subjetivas que 

os/as professores/as trazem consigo para a práxis docente cotidiana, Kumaravadivelu (2012) 

denomina teaching-Self. Concordo com o autor que “os programas de formação docente têm a 

responsabilidade de encorajar e de capacitar os/as professores/as a refletir seriamente sobre 

 
122 Texto original: “a point of signifance, an instant when things change [...] when we seize the chance to do 

something diferente, when we realize that some new understanding is coming about”. 
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como eles/elas constroem e reconstroem seu teaching-Self”123 (KUMARAVADIVELU, 2012, 

p. 55). Nessa mesma direção, inspirada na perspectiva dialógica de Freire (2005), para quem 

educadores/as e educandos/as aprendem em comunhão, Pessoa (2018) afirma que, durante a 

formação docente, o conhecimento de mundo dos/as professores/as-licenciandos/as precisa ser 

confrontado com praxiologias que ampliem esse conhecimento. No caso de Bela (RC, 2017), 

as vivências no último ano do curso, das quais a escola é parte fundamental, parecem ter sido 

esse espaço de confronto, ampliando sua visão de língua/linguagem como um instrumento de 

comunicação – “[o] que é língua? ‘Eu uso pra me expressar’. É isso!” – para uma concepção de 

prática social, que nos possibilita agir no mundo para transformá-lo – “[a] gente não tinha essa 

concepção da importância da construção e desconstrução que a língua pode fazer”.  

As professoras-licenciandas parecem encontrar, na práxis colaborativa do estágio na 

Escola InspirAção, um espaço privilegiado para estender esse diálogo (FREIRE, 2005) aos/às 

estudantes, levando-os/as a alargarem os sentidos que constroem acerca do que é 

língua/linguagem. Essa expansão linguística abre possibilidades para, em nossas aulas de língua 

inglesa, problematizar o mundo injusto e desigual em que vivemos, encorajando os/as 

estudantes e nós mesmos/as a vislumbrar e a construir sentidos outros para nossos/as mundos, 

nos quais a criminalidade deixe de ser uma vivência. Nesse sentido, está o argumento de Pessoa 

e Urzêda-Freitas (2017, p. 60) acerca da natureza performativa da língua/linguagem, que deve 

servir aos/às professores/as “não somente para comunicar ideias e informações, mas também 

para questionar os problemas que direta ou indiretamente nos afligem, assim como para propor 

soluções e contestar as ideias que nos são apresentadas como discursos únicos”. Em suas 

praxiologias na narrativa multissemiótica, Bela reconhece essas possibilidades de expansão e 

ação por meio da língua/linguagem e da profissão docente, cujos objetivos ultrapassam 

finalidades de transmissão de conhecimentos racionais, utilitaristas e mercadológicos e dão 

indícios do que estou chamando de corazonar:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
123 Texto original: “teacher education programs have a responsibility to encourage and enable present and 

prospective teachers to reflect seriously on how they construct and reconstruct their teaching Self”. 
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Figura 8: Recorte da narrativa multissemiótica (language portrait) de Bela 

 

 

 “Eu, como professora de inglês, tenho como motivação esse poder 

de construir que a língua proporciona. Creio que o meu papel é 

mediar a relação língua/aluno e levar o aluno a refletir sobre as 

maiores possibilidades que a língua trará a ele, possibilidades essas 

que não têm a ver só com emprego ou com viagens ao exterior, e 

sim com empatia, com entender os ideais e os motivos do outro. 

[...] 

Em branco, está minha identidade como professora. Essa cor 

ocupa o peito do boneco, já que a docência envolve não só 

conhecimentos, mas sentimentos, envolve empatia. Está em 

branco porque ainda está em construção, ainda está sendo pintada 

[...]”. (BELA, N, jun. 2017). 

 

 

 
Fonte: Material empírico. 

 

Dentre as diversas línguas/linguagens – português, inglês e “outras línguas que 

pretend[e] aprender” (BELA, N, jun. 2017), as quais ela escolhe colorir de vermelho, verde, 

rosa e marrom – que fazem/farão parte da trajetória linguística de Bela, está “[sua] identidade 

como professora”, que, para ela, parece ser corazonada, ou seja, “envolve não só 

conhecimentos, mas sentimentos, envolve empatia”. Além disso, Bela ressalta os aspectos de 

inacabamento e devir de sua construção como docente, que “ainda está sendo pintada”. 

Pintar a formação docente tem se mostrado uma arte desafiadora em nossas vivências 

do estágio, sobretudo no que se refere à insegurança em relação ao uso da língua inglesa, desafio 

também encontrado nos estudos de Borelli (2018), Borelli e Pessoa (2020) e Silvestre (2017), 

por exemplo. Na próxima seção, discuto sobre essas questões. 

 

5.3 “ – Eu tô insegura com isso aí. – Butterfly, tem que ter coragem, a gente vai se 

preparar!”: linguofobia e vivências do estágio como espaço de acolhimento linguístico 

 

Sentimentos de insegurança em relação aos usos de repertórios em língua inglesa, como 

o proferido por Butterfly no título desta seção, foram muito recorrentes em nossas vivências do 

estágio, como ilustram os seguintes excertos: 

 
Tirando a dificuldade do inglês, tá bom! [...] A gente se supera, vai derrubando 

os leões. (SÍLVIA, RC, mai. 2017). 
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Muitas vezes, eu tenho medo de usar alguma coisa e falar errado e acabar 

ficando pior [...] Inglês é muito complicado, professora. Eu tenho muito medo 

de não saber responder uma pergunta. (BELA, RC, set. 2017).  

 

Eu estava muito nervosa porque estava insegura em entrar numa sala de ensino 

médio sem dominar a língua inglesa muito bem.  (DIVA, NV, set. 2017). 
 

Por um lado, compreendo que essa dificuldade em relação ao uso da língua inglesa, que 

as professoras-licenciandas dizem ter, pode estar relacionada a suas histórias de vida, marcadas 

pela falta de incentivo em aprender inglês ou pelas poucas oportunidades de contato com 

repertórios em língua inglesa124. As narrativas de Sabrina, Sílvia, Sam e Diva nos ajudam a 

entender o que estou chamando de poucas oportunidades de contato com a língua inglesa:   

 

Eu tive maior contato com a língua inglesa nas aulas da própria matéria na 

faculdade. (SABRINA, N, jun. 2017). 
 

A língua inglesa veio fazer parte da minha vida quando entrei na faculdade, 

pois não tive incentivo de aprender inglês no ensino fundamental e médio. Eu 

tenho dificuldade no inglês e, quando fui reprovada no 1º ano do curso de 

Letras, eu tomei raiva do idioma e tudo que é voltado para o inglês eu não 

gostava. (SÍLVIA, N, jun. 2017). 

 

A necessidade de aprender inglês na minha vida, foi assim que comecei a fazer 

o curso de Letras – Inglês e Português. (SAM, N, jun. 2017). 

 

Eu não tive ensino de inglês. Eu aprendi muita coisa na faculdade mesmo 

porque eu não tive aula de inglês. Fiz aula de inglês na 5ª e na 6ª série, aí parei 

de estudar. Depois fiz EJA. Fiz uma prova de capacitação que passei do 6º ano 

pro 1º ano. Aí terminei o 1º, o 2º e o 3º ano no EJA também. O contato que eu 

tive com inglês foi esse. Lá também a professora, quando ia, só passava lá no 

quadro e logo já passava a resposta. Pronúncia, nunca trabalhou pronúncia. 

(DIVA, RC, out. 2017). 

 

As narrativas de Sabrina, Sílvia, Sam e Diva dão indícios de uma situação peculiar às 

trajetórias linguísticas dos/as agentes desta escrevivência: a pouca ou nenhuma experiência 

formal ou informal com a língua inglesa, além da escola básica regular, antes de ingressar no 

curso de Letras, como apresentei brevemente na parte I (seção 2.2.1 e quadro 2). No caso de 

Sílvia (N, 2017) e Diva (RC, 2017), essa pouca experiência parece ser justificada pela 

reafirmação do discurso de fracasso do ensino de inglês na educação básica, conforme aquele 

da Narrativa 14, que discuti na seção 4.3. Esse pouco conhecimento da língua inglesa ao 

ingressarem no curso de graduação pode se mostrar desafiador aos/às professores/as-

 
124 Penso ser relevante ressaltar que não me refiro a contato com os/as chamados/as falantes “nativos/as” seja no 

Brasil ou no exterior. 
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licenciandos/as, como no caso de Sílvia (N, 2017), que foi reprovada no primeiro do curso. 

Concordo com Borelli e Pessoa (2020, p. 82) que “[t]al desafio acaba por se evidenciar no 

momento em que esses/as professores/as-licenciandos/as, ainda se sentindo inseguros/as no uso 

da língua, começam a vivenciar as situações de sala de aula como docentes”. Nessa direção, 

parecem estar as seguintes reflexões de Butterfly:  

 
[p]orque é assim, no 1º e no 2º ano, a gente vê que vai usar inglês só ali dentro 

da sala de aula. Então, muitas vezes a gente não dá importância. Ai, só pra 

mim, tá tudo bem. Só porque quando você chega no 3º e no 4º, que você vê 

que vai precisar expandir aquilo ali, aí que você olha... “poxa, agora não tenho 

nada pra apresentar”. Nada assim, né... Aí já é tarde. (BUTTERFLY, RC, out. 

2017). 

 

Para Butterfly (RC, 2017), as oportunidades reais de vivência na língua inglesa parecem 

só ter surgido durante a graduação, e, mais especificamente, somente nos dois últimos anos do 

curso, durante o estágio. Essas considerações, do modo como compreendo, são um chamado 

para que coloquemos em xeque as oportunidades de prática de língua inglesa que estamos 

oferecendo a nossos/as professores/as-licenciandos/as em nossos cursos de Letras: Português e 

Inglês. Em uma Roda de Conversa em que estavam presentes Persona, Rock, Sílvia, Weller e 

eu, e na qual discutíamos sobre a relevância de usar repertórios em língua inglesa durante nossas 

vivências do estágio na escola, toco nesse ponto: 

 
Valéria: Isso tem me incomodado muito não só na escola, mas no curso. A 

Persona estava em nossa última reunião de colegiado e ela me ouviu falando 

isso. Nós temos tido – e eu falo nós me incluindo aí –  uma cultura de que a 

aula de Orientações é em português. Por que minha aula é em português? O 

curso é de licenciatura dupla, então, o estágio, a literatura em língua inglesa 

deveriam ser ministrados em inglesa. Por que a gente não faz? Porque o aluno 

não vai entender. A gente começa com esse discurso lá no inglês pra criança: 

“não posso falar porque são criancinhas e não vão entender”. Aí, no ensino 

fundamental: “não tem nível”. Aí no ensino médio: “não, não sabem”. 

Rock: Aí chega na faculdade desse jeito. 

Valéria: Pois é... We have to speak English! Não se trata de English Only! 

Não é isso... [...] Mas nós precisamos usar o inglês como meio para aquisição 

de outros conhecimentos [...]. (RC, nov. 2017). 

 

Para além das discussões acerca dos senões em relação aos cursos de licenciatura dupla, 

sobretudo pelo número limitado de horas dedicadas à língua estrangeira, assunto abordado por 

Vera Menezes Paiva (2003, 2005), por exemplo, acredito que precisamos problematizar nossas 

concepções acerca do que é língua/linguagem e de como essas concepções influenciam nossas 

ações no curso de Letras, ainda que seja o de licenciatura única. Se pensarmos que a língua é, 

de fato, uma prática social, os momentos dedicados aos conhecimentos linguísticos não devem 
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se restringir às aulas específicas de língua inglesa. Como menciono em nossa Roda de 

Conversa, acredito que, em nossos cursos de Letras – tanto em licenciatura dupla Português e 

Inglês quanto apenas Inglês – a língua inglesa precisa ser compreendida, também, como meio 

para que outros conhecimentos que compõem o processo de formação docente sejam 

construídos, além dos sentidos performativos, como venho discutindo nesta seção. Esse é um 

desafio para todos/as os/as docentes da área de língua inglesa do curso, não somente para os/as 

de língua inglesa ou de estágio. Precisamos criar oportunidades para vivenciar a língua inglesa 

durante nossos cursos de licenciatura e, como sugere Butterfly (RC, 2017), o estágio pode servir 

como esse momento de expansão – “só porque quando você chega no 3º e no 4º, que você vê 

que vai precisar expandir aquilo ali [...]”. As praxiologias de Butterfly (RC, 2017) são, para 

mim, mais uma motivação, aliada às que discuti na seção 3.2, para que o estágio, na escola, seja 

realizado ao longo do curso de formação, servindo, dentre outras funções formativas, como uma 

forma concreta e viva de expansão de práticas de uso da língua inglesa. 

Não é meu objetivo, neste estudo, esgotar as possibilidades de discussão sobre os 

inúmeros desafios envolvidos nas dificuldades de aprendizagem de língua inglesa apresentadas 

pelos/as professores/as-licenciandos/as agentes desta escrevivência e por outros/as tantos/as 

acadêmicos/as do curso de Letras (BORELLI, 2018; OLIVEIRA, 2017; SILVESTRE, 2017). 

Meu intuito é discutir de que maneiras, em nosso movimento de corazonar, buscamos 

confrontar esses sentimentos de medo e insegurança durante nossas vivências do estágio, sem 

perder de vista a necessidade de utilizar repertórios da língua inglesa – “[w]e have to speak 

English!” (VALÉRIA, RC, 2017). É nesse sentido que, por outro lado, como a outra face dessas 

questões de dificuldade, de falta de incentivo e oportunidade em relação à aprendizagem de 

língua inglesa, para mim, esses sentimentos estão implicados em resquícios de colonialidades 

e precisam ser confrontados em nossos cursos de formação docente e nos contextos escolares 

(BORELLI; PESSOA, 2019; BORELLI; SILVESTRE; PESSOA, 2020; JORDÃO, 2019; 

MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2018; REZENDE, 2015; SILVESTRE, 2017). 

Nessa esteira, Rezende (2015, p. 64) pontua que a insegurança linguística do/a 

brasileiro/a é um dos sentimentos que decorrem dos conflitos da época da colonização do Brasil. 

A esse sentimento, o grupo Obiah125, de que a autora faz parte (REZENDE, 2015, p. 64), 

denomina “linguofobia, que é a resistência e a insegurança com relação à Língua Portuguesa, 

 
125 Grupo Transdisciplinar de Estudos Interculturais da Linguagem, da UFG, liderado pelas professoras Dra. Tânia 

Ferreira Rezende (UFG) e Dra. Shirley Eliane Rocha Mattos (UEG). Conforme informações do site, “[o] objetivo 

maior do Grupo é a atuação social e política, por meio da linguagem, sobretudo no campo educacional, no que se 

refere às práticas escolares de línguas, com vistas a promover a emancipação de grupos historicamente 

subalternizados”. Disponível em: https://obiah.letras.ufg.br/. Acesso em: 2 mai. 2021. 

https://obiah.letras.ufg.br/
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na escola, ao português brasileiro nas interações cotidianas assimétricas e, maximamente, ao 

estudo de línguas estrangeiras, sobretudo, à língua inglesa”. Pode até parecer paradoxal, diante 

do que venho discutindo nesta escrevivência, advogar em favor de mais oportunidades de uso 

do inglês seja na escola ou na universidade. Afinal, recorrendo ao comovente verso de Adrienne 

Rich: “[e]sta é a língua do opressor, mas preciso dela para falar com você”, bell hooks (2017, 

p. 223) alerta que não podemos esquecer que as línguas estão vinculadas aos processos de 

colonização e dominação, como já discuti. No entanto, hooks (2017, p. 224) adverte que, no 

caso da língua inglesa, não é a língua em si que oprime e machuca, “mas o que os opressores 

fazem com ela, como eles a moldam para transformá-la num território que limita e define, como 

a tornam uma arma capaz de envergonhar, humilhar, colonizar”. Assim, a autora nos convida a 

um ato de resistência, que consiste em “transformar o inglês em algo mais que a língua do 

opressor” (hooks, 2017, p. 227). É nesse sentido que defendo que a língua inglesa deve ser 

ferramenta de luta decolonial. 

Outra perspectiva que, a meu ver, contribui para confrontar essas colonialidades é a 

ideia de que o construto “língua” é uma invenção, como parte de projetos coloniais e 

nacionalistas, conforme defendem Sinfree Makoni e Alastair Pennycook (2007). Nas palavras 

desses autores, “as línguas não existem como entidades reais no mundo e nem emergem de 

ambientes reais ou os representam; elas são, ao contrário, as invenções dos movimentos sociais, 

culturais e políticos”126 (MAKONI; PENNYCOOK, 2007, p. 2). No entanto, os autores alertam 

que os efeitos materiais, muitas vezes violentos, das invenções linguísticas são reais e 

influenciam o modo como as línguas têm sido compreendidas em diferentes esferas. Busch 

(2014) corrobora essa ideia assinalando que o fato de as categorias linguísticas terem sido 

reconhecidas como construções ideológicas historicamente condicionadas não quer dizer que 

elas tenham deixado de exercer impactos sobre a educação linguística. Historicamente, a escola 

pode ser considerada como “uma instituição chave para implementar políticas linguísticas 

destinadas a reforçar uma linguagem unitária (estatal) e homogeneizar populações 

linguisticamente diversas”127 (BUSCH, 2014, p. 22).  

Em nossas vivências do estágio, buscamos problematizar essas questões por meio de 

desestabilizações em relação ao inglês como uma língua pertencente a um povo e a uma nação, 

o que tem sido chamado de mito do falante nativo, tema amplamente retomado em estudos 

 
126 Texto original: “languages do not exist as real entities in the world and neither do they emerge from or represent 

real environments; they are, by contrast, the inventions of social, cultural and political movements”. 
127 Texto original: “a key institution to implemente language policies aimed at enforcing a unitary (state) language 

and homogenizing linguistically diverse populations”. 
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recentes de inglês como língua franca (DUBOC; SIQUEIRA, 2020; JORDÃO, 2019). Nessa 

Roda de Conversa, em que Bela, Clare, Soccer e eu estávamos planejando uma das aulas do 

projeto Language and Crime, Bela e eu trazemos à tona essas questões:  

 
Valéria: Tem um comercial de um curso de inglês [...] que eles põem assim: 

“Pare de falar inglês com sotaque”, aí é um gringo que fala: “Pare de falar 

inglês com sotaque”, sabe, assim, exaltando... “Nossos professores são todos 

nativos”, pra dizer assim: “Oh! Professor nativo é tudo de bom!”. 

Bela: Vai saber ensinar a língua porque é nativo... 

Valéria: Acho que a gente precisa derrubar esse mito [...]: pra ensinar bem 

tem que ser falante nativo? 

Bela: Era isso que eu tinha na minha cabeça, eu pensava que tinha que falar 

perfeito pra dar aula... 

Valéria: Nunca vai falar, né? Você nunca vai dar aula, então, se pensar desse 

jeito. [risos] [...] Essa visão hegemônica que a gente tem... de que tem que 

saber falar inglês como nativo.[...] 

Bela: Nossa! Muito forte isso... 

Valéria: Viu, que coisa! Olha a visão, a pessoa que pensa que só existe o 

inglês britânico e o americano, então, realmente, tá todo mundo errado [...]. É 

uma visão que a gente tem que desconstruir. 

Bela: E realmente a gente pensa isso mesmo. 

Valéria: É porque isso foi colocado na nossa cabeça, Bela, mais uma coisa 

que, por meio do discurso, o discurso que foi construído do colonizador. É o 

inglês padrão: americano e britânico. Se você pensar por esse lado, é só isso 

que tá certo. Quer dizer que todos os outros ingleses são descartados? O meu 

inglês, então, eu não falo inglês nem britânico nem americano, eu falo o meu 

inglês, o inglês da Valéria. E aí? Ele não vale? Ele não conta? E o seu inglês? 

[...] (RC, jun. 2017). 

 

Em Jordão (2019), encontramos que, a despeito de os estudos da Linguística Aplicada, 

sobretudo aqueles que tratam de inglês como língua franca (ILF), terem apontado que a ideia 

de falante nativo/a e não-nativo/a é uma invenção ou um mito, seus efeitos ainda se mostram 

bastante reais quando pensamos, por exemplo, que as oportunidades de emprego no campo do 

ensino de inglês, por vezes, ainda estão vinculadas a um falar native-like. Esse parece ser o caso 

do comercial que menciono na conversa com Bela. Além disso, a afirmação da professora-

licencianda de que “pensava que tinha que falar perfeito pra dar aula” – leia-se “perfeito = 

native-like” –, me remete à importante consideração de Jordão (2019, p. 36), para quem 

 
[a] violência epistêmica envolvida nessa questão [...] não repousa 

exclusivamente no domínio da empregabilidade e do sustento financeiro 

dos/as professores/as de inglês brasileiros/as, mas também – e talvez de modo 

mais dramático – nos modos como as identidades são construídas tanto por 

eles/elas mesmos/as quanto pela sociedade como um todo. As identidades 

estão sempre faltando, sempre em um desejo ardente para alcançar a perfeição, 
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para se tornar algo que não podem nunca ser, isto é, nascer e crescer no Reino 

Unido ou nos Estados Unidos128. 

 

Como menciono em nossa Roda de Conversa, nossos esforços foram no sentido de 

desconstruir essa ideia de que seria necessário alcançar um nível de perfeição presumida para 

ser professores/as de inglês.  Isso significa validar nossos próprios usos situados do inglês, com 

nossas regras e nossos accents, com vistas a construir sentidos para nossos mundos por meio 

dessa língua de que nos apropriamos. Isso quer dizer ainda que, ao nos apropriarmos do inglês, 

o transformamos em algo mais do que uma língua colonial de dominação, ou seja, é o meu 

inglês, o seu inglês e o nosso inglês, que, desterritorializado, se reterritorializa, atravessado por 

nossas subjetividades, e passa a servir a anseios e propósitos locais de interação e construção 

de sentidos, nossos próprios desejos ardentes. 

Esses nossos movimentos de estremecer as bases rígidas nas quais o ensino de línguas 

está fincado, por meio da problematização de nossas concepções de língua/linguagem e de 

nossas histórias com língua/linguagem, não foram suficientes para que os/as professores/as-

licenciandos/as se livrassem completamente da linguofobia em relação aos usos de repertórios 

da língua inglesa. No entanto, sabendo das dificuldades já apontadas nesta seção, procuramos 

fazer de nossas vivências do estágio, sobretudo das Rodas de Conversa, espaços de acolhimento 

e encorajamento para que os saberes linguísticos fossem expandidos. Fomos, juntos/as, 

encontrando caminhos para lidar com os problemas contingencialmente: 

 
Butterfly: Eu tô insegura com isso aí. 

Valéria: Butterfly, tem que ter coragem, a gente vai se preparar! Porque, se 

não, não sai do lugar, Butterfly. Tem que avançar na língua, sabe. [...] O que 

eu penso hoje é isso: a gente se prepara para o que propõe ensinar na aula. [...] 

Qual outra maneira que vocês veem? Assim, eu tô perguntando de verdade 

mesmo. Que outra sugestão vocês dão? [...] Qual deve ser a orientação? 

Butterfly: Eu penso que nós deveríamos ter mais tempo pra estudar. [...]  

Infelizmente, é a falta de tempo porque vontade de estudar a gente tem. Eu 

tenho vontade de dar aula de inglês. [...]. E isso aqui pra mim é maravilhoso 

porque eu tô aprendendo. As contribuições que você faz... Nossa! Eu amo! Tá 

tudo aqui guardadinho, mas a gente não tem tempo de estudar, de dedicar o 

tanto que a gente precisava. [...] Às vezes é negligência da gente também, mas 

eu queria muito me dedicar mais. Infelizmente, nosso 4º ano está 

sobrecarregado. [...] 

Sabrina: Não é só o nosso. 4º ano é sempre sobrecarregado... [...] 

Valéria: Eu entendo tudo que vocês estão falando e vocês têm razão. Eu vivi 

isso também. [...] O que temos que trabalhar a partir daqui no nosso estágio? 

 
128 Texto original: “The epistemic violence involved in this issue [...] does not lie exclusively in the domain of 

employability and the financial sustenance of Brazilian English language teachers, but also – and perhaps more 

dramatically – in the way their identitities are constructed both by themselves and cociety as a whole. Identities 

always lacking, always in a craving desire to reach idealized perfection, to become something they are not and 

cannot ever be, that is, born and raised in the UK or the USA”. 
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Acho que é esse conhecimento específico, que é, no caso, a língua. “Mas, 

professora, não vamos aprender língua dentro de um mês”. Mas nós vamos 

aprender alguns... repertórios, nem que eu sente com vocês, se vocês 

quiserem, vamos sentar, vamos ler isso aqui junto comigo, vamos falar 

algumas coisas pra gente tentar aperfeiçoar isso, pra tentar correr atrás do 

prejuízo. [...] Mas tem que ter esse engajamento. [...] 

Diva: Eu também vou ser professora. 

Valéria: Então, o que vocês têm de pensar é assumir que “realmente [...] eu 

não tenho esse conhecimento específico, os outros eu tenho, então eu vou 

investir nisso”. [...] Mas é preciso que vocês saibam dessa lacuna e procurem 

aprender.  

Butterfly: Então sua sugestão pro momento seria: a gente sabe que a nossa 

próxima aula são os bonecos [referindo-se à atividade wrinkled Wanda], então 

você nos orienta assim: “vocês têm que ensinar isso, então foca nisso, debruça 

nisso aí”.  

Valéria: Porque o resto, é como a Sabrina falou, a gente não dá conta nunca 

de saber, de prever tudo que vai acontecer. (RC, out. 2017). 

 

Não pretendo, com esse discurso de acolhimento, negar que há repertórios linguísticos 

que são imprescindíveis ao/à professor/a de inglês, tampouco defender que o conhecimento 

linguístico deva ser um projeto a ser começado apenas depois da graduação, mas o que desejo 

enfatizar é que as vivências do estágio devem ser percebidas, também, como espaço para 

aprendizagem de repertórios da língua inglesa e que é preciso ter engajamento coletivo por 

parte de todos/as os/as envolvidos/as. Tocar nessas questões de linguofobia me faz recordar, 

no sentido de “re-cordis, voltar a passar pelo coração” (GALEANO, 2005, p. 11), que, assim 

como muitos/as professores/as-licenciandos/as agentes desta escrevivência, eu também me 

sentia insegura em relação à língua inglesa e, por isso, não me sentia confortável em dar aulas 

de inglês quando me graduei, mas, desde então, tenho buscado me engajar coletivamente e 

escutar essa voz que me diz que é preciso ter coragem para aprender e ensinar. Para evitar 

interpretações precipitadas de que, de um lado, a falta de tempo que as professoras-licenciandas 

dizem ter possa ser uma desculpa de quem não quer estudar, como mais um mi-mi-mi; e, de 

outro, que meu discurso de que é preciso ter coragem possa estar fundamentado na ideia de 

meritocracia, ressalto que o que estou tentando argumentar é que precisamos nos engajar 

coletivamente nos projetos de formação docente e educação linguística, nosso espaço de aposta, 

mesmo sabendo que não há garantias, como discuti na seção 3.1. 

Com nossos movimentos de corazonar as vivências do estágio, por meio de atitudes de 

acolhimento e escuta sensível (REZENDE, 2017; SILVESTRE 2017), não penso que tenhamos 

solucionado o problema da dificuldade e da insegurança que as/os professores/as-

licenciandos/as sentem em relação aos usos do inglês, mas acredito que essas ações 
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contribuíram sobremaneira para que eles/elas se sentissem mais encorajados/as a utilizar 

repertórios da língua inglesa, como ilustram essas conversas: 

 

Sílvia: Tive dificuldades com o inglês [...] Mas eu gostei. Gostei da parte que 

os meninos estavam perguntando ali, tirando dúvidas. 

Rock: Eles não perceberam hora nenhuma que você tem dificuldade. Se 

perceberam ignoraram. A maioria naquele canto pediu ajuda só pra você. 

Valéria: É bom também que eles percebam que nós também não somos 

aqueles seres perfeitos que sabemos tudo. Nós também estamos construindo 

nossa aprendizagem. Eu achei muito bacana também sua participação, Sílvia. 

Essa coragem, mandou ver, falou inglês, fez bonito! (RC, mai. 2017). 

 

Valéria: Hoje vocês usaram mais o inglês e isso foi muito bom! 

Butterfly: Eu estou criando coragem pra fazer isso. Igual você tinha falado 

pra gente, não precisa usar uma coisa extensa, mas já com pequenas palavras. 

[...] Eu usei pequenas expressões igual você tinha falado. (RC, out. 2017). 

 

Quando chega o período de fazer o estágio, pensamos que é o fim e que não 

vamos dar conta. Para mim, o de inglês, só de pensar eu passava mal, por conta 

das minhas dificuldades. Mas esse medo de enfrentar a sala de aula dando 

aula de inglês foi acabando, conforme foram acontecendo as orientações e os 

planejamentos das aulas. [...] hoje eu já não estava com medo, já estava mais 

segura e confiante. Devo tudo isso a você, professora, que sempre esteve à 

disposição do grupo para ajudar nas nossas dificuldades. (SÍLVIA, NV, jun. 

2017). 

 

 

Finalizo as discussões desta sessão com as praxiologias de Sabrina, em seu Relato de 

Experiência (RE), para quem o estágio é só o início de um movimento de descobertas que vai 

encontrando sentidos ao longo da profissão docente: 

 

[n]ão, não somos obrigados a saber de tudo a todo tempo, mas sim procurar 

nos esforçar e nos informar para dar o melhor de nós. O estágio é isso, matéria 

fundamental na formação de professor, uma experiência incrível, em que você 

sai, sabendo do seu potencial e também de seus defeitos, para poder correr 

atrás, ir à procura do prejuízo, procurar se informar mais, se dedicar mais, 

reservar um tempo para dedicar no seu profissionalismo. (SABRINA, RE, 

dez. 2017). 

 

 Na próxima seção, discuto sobre como o uso de repertórios linguísticos e de recursos 

semióticos diversos contribuíram para que os/as estudantes da Escola InspirAção expressassem 

suas subjetividades. 

 

5.4 “Do mesmo jeito que tem o portunhol, vai ter o portunglês, port-english, portuglês”: 

afetos, dores, autoimplicação, sonhos e repertórios linguísticos  
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Como venho discutindo nas últimas seções, precisamos de concepções de 

língua/linguagem mais sensíveis à compreensão da diversidade das práticas linguísticas que 

ocorrem em nossa sociedade complexa, dinâmica e desigual, da qual nossas escolas e 

universidades fazem parte. É nesse sentido que, em nossas vivências corazonadas do estágio 

na Escola InspirAção, nos desafiamos a coconstruir praxiologias que abarquem a 

língua/linguagem como partilha de afetos, emoções, dores, angústias, ansiedades, sonhos, 

enfim, de nossos modos de existir e agir no mundo. Com o professor Rock, aprendemos sobre 

a relevância de nos livrarmos de um modelo bancário de educação (FREIRE, 2005) e, por meio 

da língua/linguagem, “cria[r] um laço mais afetuoso entre professor e aluno”, como nos conta 

Weller: 

 

[...] a linguagem que você [referindo-se a Rock] usa. Eu achei muito 

interessante, porque traz proximidade entre [...] a verdadeira relação que deve 

haver entre professor e aluno. [...] Eu achei muito interessante trazer essa 

proximidade, porque você quebra aquele gelo, aquela máxima: “Nossa! O 

professor é o superior e tenho que fazer”. Aff! Tenho que fazer tarefa, mostrar 

para o professor, porque eu tenho que passar, tenho que ter nota. Você quebra 

isso. Você cria um laço mais afetuoso entre professor e aluno. Eu achei muito 

bacana. Muito mesmo. [...] Vou me espelhar em você, Rock. (WELLER, RC, 

mar. 2017). 

 

O relato emocionante de Weller (2017, RC), em relação às atitudes do professor Rock, 

ressoa a perspectiva freireana (2005) de educação em comunhão. Além disso, nos remete à 

citação de Todd (2014), na epígrafe desta parte II da tese, para quem, com nossos/as 

professores/as, além dos aspectos burocráticos previstos no currículo, “aprendemos sobre quem 

somos” (TODD, 2014, p. 232). Com vistas a ir além desses aspectos burocráticos, em uma Roda 

de Conversa em que planejávamos uma atividade que propusemos no projeto 13 reasons to be 

myself – que consistia na escrita de uma carta para Hannah, protagonista da série Thrirteen 

reasons why –, conversamos sobre como buscamos delinear nossas ações localizadas, com 

vistas a abarcar as questões de subjetividade que subjazem a nossas histórias com línguas: 

 
Silvia: A ideia seria trabalhar na escrita dessas cartas, a gente ajudar eles. [...] 

Rock: É importante eles começarem em português. 

Weller: Até porque pra você falar inglês, você precisa saber se expressar em 

português. [...] 

Rock: É, mas às vezes, como você sabe bem mais português do que inglês, às 

vezes não vai conseguir traduzir para o inglês. [...] Às vezes é melhor fazer 

algo mais simples, partindo do que você sabe em inglês. 

Weller: Professor como escreve “entra”? “Chegou”? 

Valéria: [...] Essa coisa de palavra solta não dá. Tem que pegar a ideia. “Qual 

a ideia que você quer passar, vamos tentar escrever essa ideia em inglês?”. 

“Mas eu não sei escrever ‘otimista’”. “Tá, mas eu não posso escrever I am 
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otimista?”. Pode, é isso que a gente pode fazer... Essa criatividade ao misturar 

as línguas. 

Persona: Do mesmo jeito que tem o portunhol, vai ter o portunglês. 

Weller: Port-english. 

Rock: Portuglês. 

Persona: Tem até um filme “Espanglês”. 

Valéria: Só que essas nomenclaturas são pejorativas, sabe. Mas a gente 

precisa olhar isso como positivo. 

Weller: Eu olho isso como positivo. 

Valéria: De modo geral, isso não é visto como positivo. [...] 

Weller: Não é que eu tenho que traduzir meu pensamento, porque pensamento 

não tem tradução, mas é que tenho que transformar automaticamente. Eu 

pensei assim “estou indo ao açougue comprar carne”. Como construir isso? 

Persona: Eu acho mais fácil pensar em português e usar meu vocabulário. Eu 

não sei falar “açougue”. Então, I’m going to buy meat. Pronto! Eu aproveito o 

vocabulário que eu sei e adapto pra ideia. 

Weller: Isso. Ficou legal a adaptação porque... “vou comprar carne”. Onde se 

compra a carne? No açougue, então já eliminou, não precisa nem falar 

açougue. 

Valéria: Ou então o contrário. Se você não sabe falar carne, fala açougue. É 

o seu repertório. 

Weller: I’m going to the butcher. 

Valéria: São estratégias que cada um adota diferentemente. Não há uma regra 

que sirva pra todos. 

Weller: A gente precisa levar em conta a individualidade de cada um. Você 

aprende à sua maneira.  

Valéria: E levar a gente a pensar nisso, né? Geralmente as pessoas não 

pensam sobre como aprendem. É a questão de consciência. 

Weller: Por mais que a gente esteja atravessado por teorias, Bakhtins e 

Foucaults, a gente tem a nossa maneira de aprender. [...] Você tem seu jeito 

de aprender. Eu tive meu jeito de aprender. Através de música... eu trabalhava 

numa “loja de dez reais”, tinha muita coisa importada, muita coisa em inglês, 

eu saia olhando nas embalagens. (RC, 19-06, jun. 2017). 

 

Com o intuito de contribuir para que os/as estudantes se expressassem por meio das 

cartas para Hannah, não deixamos de considerar que estávamos “ensinando inglês para pessoas 

que pensam, sentem, sonham em português” (REZENDE; SILVESTRE; PESSOA; SABOTA; 

ROSA-DA-SILVA; SOUSA, 2020, p. 23). Assim, nosso desafio foi ir além das fronteiras entre 

uma língua e outra e incentivar a “criatividade ao misturar as línguas”, como menciono. Nesse 

sentido, nossos movimentos parecem estar inspirados na ideia de translanguaging – que traduzo 

como translinguajamento – conforme Ofélia García e Li Wei (2014). Com base em Gloria 

Anzaldúa (1987), a autora e o autor afirmam que as práticas de translinguajamento oferecem 

um “espaço sin fronteras” (GARCÍA; WEI, 2014, p. 43), sejam esses espaços linguísticos, 

nacionalistas e/ou culturais. Entendo que a concepção de translinguajamento ultrapassa o 

campo puramente linguístico e envolve questões sociais, políticas, culturais e afetivas, 

questionando a noção de língua como um sistema fechado e capturando práticas mais amplas, 

dinâmicas, fluidas e complexas. Desse modo, o translinguajamento “é parte de um ato moral e 
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político que liga a produção de significados alternativos à ação social transformadora. Como 

tal, o translinguajamento contribui para a agenda de justiça social”129 (GARCÍA; WEI, 2014, 

p. 37). 

Nossas praxiologias nessa Roda de Conversa (RC) me remetem à ideia de língua como 

repertório, na qual as escolhas linguísticas dos/as falantes são determinadas não apenas pelo 

caráter situacional da interação e pelas regras e convenções gramaticais e sociais, mas estão 

ligadas “à experiência pessoal e às trajetórias de vida”130 (BUSCH, 2012, p. 18). Assim, 

compreendo que o jogo de significações que se articula por meio do que Persona, Weller e Rock 

chamam de “portunglês”, “port-english” e “portuglês” tem a ver com a “mistura das línguas” 

(VALÉRIA, RC, 2017) nomeadas português e inglês, mas vai além da ideia de simplesmente 

juntar uma língua com a outra, bem como do uso de repertórios linguísticos per se. Envolve, 

portanto, estimular os/as estudantes a mobilizarem outros recursos multissemióticos, como os 

sentimentos e a motivação para escrever a carta para Hannah e, ao mesmo tempo, expressarem 

suas subjetividades, já que, na carta, foi-lhes solicitado que escrevessem sobre 13 reasons to be 

themselves. Significa, ainda, convidar ao exercício de se colocar no lugar do outro, no caso, de 

Hannah, para quem a carta seria destinada.  

Outro ponto que considero relevante em nossas praxiologias é que assumimos que as 

formas como cada um/a se apropria e se vale de seus repertórios para atingir seus propósitos 

são diferentes, e isso precisa ser legitimado, a despeito das “teorias” que nos atravessam, como 

sabiamente argumenta Weller (RC, 2017) – “[p]or mais que a gente esteja atravessado por 

teorias, Bakhtins e Foucaults, a gente tem a nossa maneira de aprender”. Compreendida dessa 

maneira, a aula de língua inglesa parece se aproximar desse espaço sin fronteiras, em que 

nomenclaturas linguísticas antes vistas como pejorativas – “portunglês”, “port-english”, 

“portuglês” e “espanglês” – são cossignificadas, mobilizadas e ofertadas aos/às estudantes, com 

o intuito de contribuir com a expansão de seus repertórios, a partir do que já conhecem. 

Em nosso movimento de corazonar o estágio, superando o papel burocrático de 

estagiários/as ou a relação professor/a e aluno/a, nossas vivências na Escola InspirAção se 

configuraram como encontros de afetos, como sugere essa conversa entre Bela (RC, 2017), 

Clare (RC, 2017) e eu: 

 
Bela: [...] A gente se aproximou dos meninos, a gente pegou uma amizade de 

colaboração com eles, de amigo mesmo. [...] 

 
129 Texto original: “is part of a moral and political act that links the production of alternative meanings to 

transformative social action. As such, translanguaging contributes to the social justice agenda”. 
130 Texto original: “personal experience and life trajectories”. 
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Valéria: Eu senti isso também, Bela, essa coisa da aproximação. Eu acho que 

esse ano foi mais íntimo o negócio.  

Bela: O Rock é muito assim [referindo-se à relação de proximidade que o 

professor Rock tem com os/as estudantes] com eles. Aí ele dá essa abertura 

pra gente aproximar.  

Valéria: O clima aqui é assim, não é? E tudo que tem acontecido, não é, 

gente?131 É muito ruim chegar nessa aula hoje e não ver o Ney, sabe?  

Bela: Ele é tão participativo, né? 

Valéria: Pra gente pensar no motivo que levou a isso... e a gente tratando disso 

[referindo-me ao tema do projeto que era Language and crime]. [...] Mas eu 

acho que vocês têm razão, a gente conseguiu essa colaboração com eles [os/as 

estudantes] também. 

Bela: Foi uma parceria mesmo. Por mais que tem hora que eles perdem o 

foco, mas aí a gente chama, puxa e eles voltam. (RC, out. 2017). 

 

Nesses encontros de afetos com os/as agentes da Escola InspirAção – os quais foram 

além dos conteúdos curriculares e perturbaram o lugar comum (TODD, 2014) –, nos sentimos 

implicados, também, em suas dores, que foram tamanhas, sobretudo naquele ano de 2017. Em 

uma das conversas iniciais que tivemos com a diretora e com a coordenadora do turno matutino 

da escola, perguntamos sobre como nossas ações do estágio poderiam contribuir com o trabalho 

que desenvolvem na escola e elas nos disseram que os/as estudantes precisavam de incentivos 

para continuar estudando e até para continuar vivendo, pois não tinham grandes expectativas 

futuras. Para ampliar essa discussão, o professor-licenciando Weller (2017) compartilha 

conosco seus sentimentos após a leitura das cartas para Hannah que os/as estudantes 

escreveram:    

 
[e]u pude observar durante as correções das atividades, eu li todas as cartas e 

eu vi uma predominância, digamos assim de uns 50, 60% de alunos que... que 

passam ou já passou de algum modo por uma situação que os levou a querer 

tirar a própria vida. [...] mas que tem amigos e que tem que procurar ajuda. 

Que não é o caminho, mas que já passou ou, se não me engano, que passa por 

isso, por uma situação de achar que tirar a própria vida será o jeito mais fácil 

de encontrar uma solução pra poder se libertar. [..] Foi mais importante do 

que eu pensei que seria essas atividades. Por mais que a gente não conseguiu 

obter muito do inglês, em função da dificuldade, mas acho que o principal foi 

trabalhar a questão da identidade, o porquê ser eu mesmo, pensar que tenho 

motivos bons pra ser eu mesmo. Apesar dos problemas que eu tenho, eu tenho 

motivos bons. Apesar dos problemas, conseguem enxergar bons motivos para 

continuar vivendo, ainda assim, “eu tenho motivos pra ser eu mesma, sou 

amável, sou amigável” entre outros adjetivos que você vai encontrar ao longo 

das cartas. Eu fiquei muito tocado. A gente pensa assim, é só uma série que a 

gente assistiu, alguns assistiram ou leram pelo menos um pouco, mas é algo 

bem recorrente, algo que acontece de verdade. [...] É algo que tá aí. Eu, 

Weller, já pensei em suicidar. Até pouco tempo, inclusive, depois que estou 

 
131 Estamos nos referindo a um triste episódio, ocorrido há algumas semanas antes dessa conversa. Ney, estudante 

da turma em que o grupo de Bela, Clare e Soccer estavam desenvolvendo as aulas, foi friamente baleado na porta 

da escola e estava hospitalizado. 
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na faculdade. Foi chegando um momento tão tenso que eu pensei: “meu Deus 

do céu, parece que só essa é a solução”. Mas, graças a Deus, as coisas foram 

melhorando. Mas eu fiquei bem tocado mesmo! Você [referindo-se a mim] 

falou que a diretora falou da questão da desmotivação, eu acho que tem muito 

a ver mesmo. Acho que não tem sentido, estudar não tá fazendo sentido, mas 

não é só estudar. O problema não é só estudar, não é só aqui. Aqui é um 

pedacinho dos problemas deles. Lá com a família, no convívio cotidiano eles 

também enfrentam questões que os desmotivam. Então foi muito importante. 

(WELLER, jun. RC, 2017)132.  

 

A narrativa sensível de Weller (2017) sugere sua autoimplicação em questões delicadas 

e doloridas que envolvem as subjetividades dos/as estudantes, expressas por meio das cartas 

para Hannah. Essas questões servem de gatilho para que o professor-licenciando rememore suas 

próprias dores e resistências. Weller (2017) reconhece que, por mais que os/as estudantes não 

tenham se expressado em inglês como ele gostaria, a atividade teve sua relevância por 

possibilitar que eles/elas refletissem sobre questões identitárias, expressando os motivos que 

têm para serem quem são. Estávamos em uma situação formal de ensino de língua inglesa, 

explorando o gênero discursivo carta, como previsto no Currículo Referencial (GOIÁS, 2012); 

no entanto, as praxiologias de Weller (2017) parecem nos mostrar que razão e afetividade se 

inter-relacionam para dar sentido à vida (ARÍAS, 2010) e nos ajudar a encontrar motivos para 

continuar vivendo, a despeito da força contrária a isso. Sentir não exclui pensar – somos seres 

sentipensantes, nos termos de Orlando Fals Borda (2009) –, mas o incorpora, abrindo 

possibilidades para outros horizontes de conhecimento e de existência (ARÍAS, 2011). Como 

bem nos adverte o professor-licenciando, referindo-se às questões subjetivas, sobretudo às 

dores humanas, não se trata apenas de algo a que assistimos ou lemos, mas de algo “bem 

recorrente, algo que acontece de verdade. [...] algo que tá aí” (WELLER, RC, 2017). Embora 

silenciadas pelo logocentrismo de nossas instituições educativas, as afetividades, as emoções, 

os sentimentos estão aí, latentes em nossas salas de aula de línguas – que não são uma imitação 

da vida, mas a própria vida. Cabe a nós, professores/as, num movimento de corazonar nossa 

práxis, deixar essas questões afetivas emergirem, buscando reintegrar a dimensão de totalidade 

em que repousa nossa condição humana (ARÍAS, 2010).  

 
132 Devido à dimensão demasiadamente subjetiva e delicada dessa narrativa de Weller, pedi que ele fizesse uma 

leitura criteriosa antes de dar continuidade à discussão, ao que ele me respondeu, por mensagem de WhatsApp, em 

maio de 2021: “Nossa! Esse trecho me levou de volta ao tempo em que colocamos nossos projetos em ação. É 

bom reviver esse momento e relembrar da sensação que tive ao me deparar com realidades não muito distintas da 

realidade de Hannah e também da minha. Esse sentimento que me vem à tona é uma mistura de satisfação por 

conseguir executar com êxito nosso projeto, com uma dor, causada pela tristeza de ouvir a realidade de cada um(a) 

naquela sala, e lembrar que, da mesma forma, a nossa proposta e o enredo da série, estão intrinsecamente ligados 

a minha própria história de vida. Isso foi cabal para eu entender, de uma vez por todas, que ser professor vai muito 

além de seguir metodologias e práticas paradigmáticas e padronizadas”. 
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A exemplo da carta para Hannah, nossas vivências na sala de aula e em outros espaços 

da Escola InspirAção junto com o professor Rock, bem como nossas conversas com os/as 

estudantes, nos ajudaram a entender melhor o que, exatamente, a diretora e a coordenadora 

estavam querendo nos dizer. Contaram-nos que havia estudantes envolvidos/as com o tráfico 

de drogas; escutamos desabafos de estudantes com quadros depressivos e que chegaram a 

atentar contra a própria vida; e, por fim, ficamos desolados/as com a notícia da tentativa de 

assassinato, na porta da escola, a nosso jovem Ney, aluno de uma das turmas em que estávamos 

desenvolvendo o estágio. Esse ato de violência exigiu, de nosso grupo de estágio, muita 

coragem para continuar e, somado a outros atentados de violência na escola pública brasileira 

noticiados pela mídia nos últimos anos, nos fez pensar no quanto o espaço escolar é vulnerável 

e no quanto nós, estudantes e professores/as, de modo geral, somos reféns das relações violentas 

de poder e opressão em que nossa sociedade está estruturada. Nosso sentimento, naquele dia, 

foi de tristeza, indignação e perplexidade. Por que há tanta violência no mundo? Por que logo 

na porta da escola? A escola não é justamente o lugar onde podemos educar para um mundo 

menos violento?  

No entanto, ultrapassando todas essas questões trágicas e preocupantes, em nossas 

vivências corazonadas do estágio, aprendemos que Ney, Mike, Ian, Raí, João e tantos/as 

outros/as estudantes que habitavam aquela escola, aqui propositalmente chamada de Escola 

InspirAção, estavam prenhes de vida e de sonhos, ainda que fosse o sonho de vender milho na 

feira da cidade utilizando seu próprio carro, como nos contou Ian, em resposta a uma atividade 

que propusemos no projeto Language and crime: 

 
Valéria: Você viu o texto do Ian [referindo-me a uma atividade em que os/as 

estudantes deveriam escrever sobre seus sonhos]? 

Bela: Não, não vi. Eu quero ler. 

Valéria: [...] E assim, eles falam da realidade deles. Sabe qual que é o sonho 

dele [referindo-me ao Ian]? Comprar a Saveiro pra vender o milho dele. 

Porque hoje, ele vende milho na feira, e, pelo jeito, ele vende pra alguém. O 

sonho dele, assim... [...] 

Clare: Você pensa assim: meu sonho é ser milionária e o dele é um sonho 

real. 

Valéria: Concreto. “É comprar a minha própria Saveiro, para vender o meu 

milho, para vender milho pra mim”. Nossa! Eu fiquei emocionada com o texto 

dele. E ele mistura o português com o inglês. [...] 

Clare: Ele falou assim: “Professora, posso fazer o texto em português?”. Eu 

falei assim: “Tenta mesclar”. 

Valéria: Uma gracinha o texto dele! Escreveu bastante. [...] Gente, isso que 

eu falei aqui não foi hipocrisia. Aquele menino ali, o Mike. Meu Deus! Eu 

olho para o olho daquele menino e sabe, assim, o brilho mesmo, de falar 

“professora, eu quero, eu quero....”. Sabe? Não só o dele, os outros, o João. 
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Hoje ele não estava legal, mas você viu o tanto que ele participa? (RC, out. 

2017). 

 

Os saberes que construímos nas salas de aula da universidade, por si só, não seriam 

suficientes para lidar com essas questões, que são vivas e pulsantes, porém, quando decidimos 

vivenciar o estágio de outro modo, nos deslocando do espaço universitário e habitando o espaço 

escolar, fomos abertos e dispostos/as a aprender com os/as agentes daquele espaço, que 

resistem, apesar de todos os desafios. Desafios que envolvem, ao mesmo tempo, a escola e a 

família, como argumentou Weller (RC, 2017) – “[o]problema não é só estudar, não é só aqui. 

Aqui é um pedacinho dos problemas deles. Lá com a família, no convívio cotidiano eles 

também enfrentam questões que os desmotivam”. No âmbito escolar, não deixamos de voltar 

nossa atenção, também, para o uso que os/as estudantes fazem de seus repertórios linguísticos, 

no caso de Ian, transitando entre os repertórios do inglês e do português para construir sentidos 

para seu mundo. Ressalto que encorajar essas práticas linguísticas mais democráticas, que se 

inspiram em uma orientação para o translinguajamento, é um recurso pedagógico produtivo e 

transformador, que “verdadeiramente abr[e] espaços para a construção de sentidos e para a 

justiça social” (GARCÍA; WEI; 2014, p. 117) em contextos educacionais. 

Assim, em nosso movimento de corazonar as aulas de língua inglesa, buscamos fraturar 

a hegemonia do saber científico e criar possibilidades para que, por meio de seus repertórios 

linguísticos, os/as estudantes pudessem expressar suas subjetividades e construir sentidos para 

seus mundos por meio de diferentes recursos semióticos:  

 

Sílvia: Pra mim, eles se expressaram. Foi uma oportunidade de colocar pra 

fora. [...] Por forma de desenho, por forma de vídeo, por forma de uma carta. 

A gente não falou: “vocês vão fazer isso”. A gente deu um norte, mas eles 

fizeram o que eles estavam sentindo, tanto na carta quanto no desenho. Aquele 

dia, o Raí perguntou: “pode colocar os vilões de fora?” [referindo-se a uma 

atividade de colagens]. “Pode tudo”. Aí ele tava fazendo, o desenho tava 

ficando legal. [...] 

Persona: A gente deu alguma perspectiva, fez com que eles conseguissem ver 

o que eles têm de bom a oferecer e acreditar nessa parte boa. [...] E o vídeo 

dele [referindo-se a um estudante], fiquei encantada! Ele parava e pensava. 

[...] Ele não sabia falar andar a cavalo, aí eu escrevi no quadro pra ele. (RC, 

jun. 2017). 

 

Para Sílvia e Persona, por meio de nossa práxis colaborativa, abrimos possibilidades 

para que os/as estudantes se expressassem para além das palavras, lançando mão de um 

repertório diversificado que envolveu recursos linguísticos e multissemióticos, como desenhos, 

seleção de imagens, colagens e gravação de vídeos, mas também sentimentos, desejos, sonhos. 
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Uma das atividades que desenvolvemos nesse sentido foi um painel multissemiótico, com o 

template de uma face, em que os/as estudantes escolheram imagens de revistas e fizeram 

colagens, desenhos e escrita com a motivação “The multiple selves that constitute ourselves”, 

conforme imagem a seguir: 

 

Figura 9: Painel multissemiótico “The multiple selves that constitute ourselves” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Material empírico. 

 

Com essa atividade multissemiótica, oferecemos possibilidades para que os/as 

estudantes expressassem suas subjetividades, reconhecendo-se como seres únicos e singulares, 

mas, ao mesmo tempo, como membros de várias comunidades, levando-os/as a perceber que 

“todos nós somos vários”, visto que “a complexidade desse mundo de hoje não está lá fora, está 

aqui dentro de cada um de nós” (MENEZES DE SOUZA, 2011, p. 285). Finalizo esta discussão 

com as praxiologias de Persona, que compartilha conosco seus sentimentos em relação ao 

projeto 13 reasons to be myself, então finalizado: 

 

[...] eles cresceram em vocabulário, cresceram com relação à aprendizagem 

de língua inglesa e cresceram como pessoas também. Talvez tenhamos feito 

mais por eles enquanto pessoas do que enquanto alunos, talvez faltamos um 

pouco como professores, mas fomos mais que professores. Foi uma 

experiência bastante produtiva esse ano. (PERSONA, NV, jun. 2017). 
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MOVIMENTOS DE CHEGADA QUE SÃO SEMPRE MOVIMENTOS DE PARTIDA 

 

Esta pesquisa, compreendida como uma escrevivência, teve como foco uma 

experiência de estágio de língua inglesa do curso de Letras: Português e Inglês da Universidade 

Estadual de Goiás, câmpus Inhumas, que aconteceu de fevereiro a dezembro de 2017, em 

parceria com uma escola pública de educação básica do interior do estado de Goiás, aqui 

denominada Escola InspirAção. Meu objetivo foi discutir sobre os movimentos decoloniais que 

buscamos realizar, problematizando os sentidos construídos pelos/as agentes – sete professoras-

licenciandas, três professores-licenciandos, um professor de inglês da escola e eu, como 

professora de estágio da universidade –, acerca dessa experiência, bem como as tensões e os 

conflitos inerentes a esse processo. O que estou chamando de movimentos decoloniais são 

atitudes situadas, localizadas, contextuais e contingenciais que buscam confrontar ranços de 

colonialidades na formação docente, no âmbito do estágio.  

Durante a construção desta escrevivência, tive vários conflitos, sobretudo no que se 

refere a classificações. Assim, dada minha dificuldade em separar, por capítulos, os saberes 

desta tese, optei por me deixar guiar pelos próprios movimentos decoloniais que buscamos 

empreender. Ressalto que esses movimentos não são lineares, mas circulares, entrelaçados e 

complementares e que, cada um deles, é prenhe de outros movimentos. É nesse sentido que o 

movimento de corazonar, por exemplo, poderia muito bem ser o primeiro, fazendo a roda girar 

ao contrário.  

As praxiologias construídas ao longo desta escrevivência tiveram como direcionamento 

o seguinte grupo de perguntas: que movimentos decoloniais são possibilitados em uma 

experiência de estágio de língua inglesa em uma escola pública de educação básica? Que 

sentidos para o estágio e para a formação docente são construídos pelos/as agentes do estágio 

acerca desses movimentos? Que tensões e conflitos são inerentes a esse processo?.  

Antes de me ater à discussão dessas questões, é preciso ressaltar que, além dos 

movimentos empreendidos nas vivências do estágio na Escola InspirAção, aos quais as 

perguntas estão direcionadas, senti a necessidade de movimentar, também, os modos de 

construção da pesquisa, por isso, os movimentos de problematizar as normas de metodologia 

de pesquisa e escreviver como pesquisa, discutidos na primeira parte desta tese, os quais 

retomo, brevemente, aqui, ressaltando os principais pontos levantados. 

 

6.1 Do movimento de problematizar as normas de metodologia de pesquisa 
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No movimento de problematizar as normas de metodologia de pesquisa, considerei que 

as normas que regulam os modos ocidentalizados de fazer pesquisa em nossas universidades 

carregam traços de colonialidades e argumentei que é preciso identificar essas normas, colocá-

las sob escrutínio e questioná-las, buscando despraticá-las, com vistas a um horizonte 

decolonial. Assim, argumentei que as normas hegemônicas sobre o que conta como 

conhecimento válido foram definidas com base nos critérios de universalidade, objetividade e 

neutralidade. Despraticar essas normas envolve, portanto, compreender que todo 

conhecimento é político, situado e corporificado, dimensões que a modernidade/colonialidade 

tornou invisíveis por meio da imposição de um tipo de conhecimento – o eurocêntrico – como 

se fosse o único, sobrepondo-o aos demais. Considerei que essa estrutura de conhecimento está 

atrelada aos processos de expansão territorial da Europa, por meio da colonização de Abya 

Yala, a partir de 1492, que tiveram a raça como elemento de classificação. Portanto, defendi 

que é preciso compreender como se deu a colonização, para, então, entendermos sua 

perpetuação até os dias atuais, em forma das colonialidades do poder, do saber e do ser. 

Argumentei ainda que, apesar de a pesquisa “científica” ainda carregar o peso da colonialidade, 

muitos enfrentamentos têm sido possibilitados por meio da própria pesquisa, quando colocada 

a favor da vida, num exercício de pensar com, e não sobre as pessoas que sofrem, em seu 

cotidiano, desigualdades históricas (social, racial, de gênero, linguística etc.). 

 Pensar nesse movimento de problematizar o conhecimento, a ciência, a pesquisa e 

nossas instituições educativas estando dentro de uma universidade como professora e de outra 

como doutoranda me pareceu bastante tenso e paradoxal. Ao mesmo tempo em que defendo 

que nossas universidades são reprodutoras de colonialidades, estou me servindo delas para meu 

sustento e o de minha família, e buscando me qualificar profissionalmente, com o apoio de uma 

bolsa de pesquisa. Além disso, assumo meu desejo de que minhas duas filhas frequentem uma 

universidade pública e gratuita futuramente. Sendo assim, me questiono e estendo o 

questionamento ao/à leitor/a: queremos implodir a universidade? Ou queremos (apenas) 

transformá-la? Essa é uma discussão que tem ganhado espaço em calorosas discussões recentes, 

como no X Encontro do Projeto Nacional de Letramentos: Problematizando o Decolonial 

(JORDÃO; JUCÁ; FERRARI; BATISTA, 2021; MARTINEZ, 2021; REZENDE, 2021, por 

exemplo) e nos grupos de estudo Identidade e Leitura e Transição, dos quais participo.  

Na atual conjuntura política em que nosso país se encontra, assumo os riscos de uma 

discussão que coloca sob suspeita nossos modos de produzir conhecimento, mas enfatizo que 

refuto e sou resistente a quaisquer tentativas de negacionismo da ciência e de sucateamento de 

nossas universidades públicas. Com Krenak (2020b, on-line), argumento que “precisamos 
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produzir conhecimento que nos auxilie a viver num mundo com paz”, mas uma paz que só é 

possível com luta e resistência. Em suas Ideias para adiar o fim do mundo, reconhecendo que 

“a gente não fez outra coisa nos últimos tempos senão despencar. Cair, cair, cair”, o líder 

indígena (KRENAK, 2019a, p. 30) nos convida a “aproveitar toda a nossa capacidade crítica e 

criativa para construir paraquedas coloridos”. Acho que é isso: vamos pensar na universidade 

como um espaço em que a gente possa “despencar em paraquedas coloridos” (KRENAK, 

2019a, p. 30), já que eliminar a queda parece estar mais distante.  

 

6.2 Do movimento de escreviver como pesquisa 

 

O movimento de escreviver como pesquisa foi, para mim, uma atitude libertadora, uma 

maneira de tentar me escapar das exigências de universalidade, objetividade e neutralidade, 

bem como das amarras de métodos de pesquisa pré-definidos, com suas etapas estanques e 

exigências de triangulação de dados, por exemplo. Para mim, a escrevivência ressignifica o 

construto “pesquisa”. Por ter sido gerada no corpo da mulher negra, a escrevivência é prenhe 

de “muitas histórias, nascidas de uma outra História” (EVARISTO, 2018, p. 115), e engravida 

a pesquisa de corpo, de mundo e de vida, por isso é pesquisacorpo, pesquisamundo, 

pesquisavida, como a palavramundo de Freire (1989, 2013).  

Assim, no contexto desta tese de doutoramento sobre formação docente e educação 

linguística no âmbito do estágio, o movimento de escreviver como pesquisa possibilitou que a 

pesquisa se encarnasse (FREIRE, 1989) nas cores, nos sons, nas texturas, nos cheiros, nos 

gostos, nos sonhos, nos afetos, nas conquistas e nas dores das vivências do estágio no cotidiano 

escolar. Além disso, em sendo concebida como escrevivência, cabem na pesquisa (e na tese): o 

manifesto, o ipê amarelo e a poesia local; a luta contra o corte de verbas educacionais; a árvore 

de todos os saberes; o Abaporu e a Negra; a garça, o rio, as andorinhas e (até) os urubus; o 

flamboyant florido; a roseira do pátio da escola; a ciranda e os pássaros; o memorial da fé; o 

language portrait e as mensagens das filhas; e tantos outros seres e saberes que têm sido 

invisibilizados e apagados pela colonialidade. 

No âmbito das vivências do estágio na Escola InspirAção, de modo geral, buscamos 

empreender os movimentos de desvelar silêncios epistêmicos na relação escola-universidade; 

deslocar-se física e ontoepistemologicamente; e corazonar. Passo a discutir cada um desses 

movimentos, apontando os sentidos que construímos para o estágio e para a formação docente 

a partir deles, bem como as tensões e os conflitos que experienciamos.  
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6.3 Do movimento de desvelar silêncios epistêmicos na relação escola-universidade 

 

Com o movimento de desvelar silêncios epistêmicos na relação escola-universidade, 

buscamos problematizar as racionalidades pré-definidas e as hierarquias dicotomizantes que 

caracterizam essa relação, notadamente no âmbito do estágio. As praxiologias desta 

escrevivência sugerem, portanto, sentidos outros para o estágio e para a formação docente, quais 

sejam: 

1) O estágio foi coconstruído nas relacionalidades do cotidiano escolar, na relação 

direta com estudantes e professores/as, indo na contramão da lógica de racionalidade 

pautada em questões burocráticas – relatórios, preenchimento de fichas, 

cumprimento de carga-horária – e de aplicabilidade de métodos e técnicas de ensino.  

2) As oportunidades de práxis do estágio vivenciadas na escola possibilitaram o fazer 

mais pelo outro no exercício da docência, por isso, com os/as agentes desta 

escrevivência, defendo que precisam ser expandidas. Isso  envolve uma mobilização 

de todos/as os/as docentes do curso de formação e uma reestruturação de políticas 

curriculares e de agendas da universidade e da escola, desestabilizando os 

binarismos teoria e prática em favor de uma práxis escolauniversidade ou 

universidadescola. 

3) A escola foi compreendida como um espaço de relações circulares, em que os/as 

agentes – estudantes, professores/as-licenciandos/as, professores/as da escola e 

professores/as de estágio – aprenderam em comunhão. Dessa forma,  a relação 

escola-universidade foi construída na dialogia, nem sempre consensual, e na troca 

de saberes, em que ambas se complementaram, o que parece ter ido em direção 

contrária a concepções salvacionistas e colonizadoras.  

Por fim, com base nas praxiologias localizadas desta escrevivência, afirmo que o 

movimento de desvelar silêncios epistêmicos da relação escola-universidade envolveu colocar 

sob questão saberes invisibilizados pelos processos de colonização, ainda mantidos pelas 

colonialidades, afirmando os direitos de epistemologias coconstruídas nas relacionalidades do 

contexto escolar. Por mais que os sentidos que construímos acerca desse movimento sejam 

considerados como uma possibilidade de cossignificações para o estágio e para a formação 

docente, reconheço as tensões o os conflitos que uma proposta de relações mais circulares entre 

escola e universidade requer. Em nossas vivências, por mais que nosso desejo fosse por essa 

circularidade, em muitos momentos, eu me vi na posição de poder, tomando as decisões, sem 

a participação do professor Rock, que nem sempre podia participar conosco devido a sua intensa 
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carga-horária. Nesse sentido, reitero minha denúncia de que são necessárias políticas públicas 

que incentivem financeiramente as relações de parceria escola-universidade, mas que, para 

além de interesses mercadológicos e pragmaticistas, valorizem o/a profissional docente. 

 

6.4 Do movimento de deslocar-se física e ontoepistemologicamente 

 

O movimento de deslocar-se fisica e ontoepistemologicamente, nesta escrevivência, 

consistiu em nos deslocarmos de nossas zonas de conforto da universidade, questionando 

nossos modos de ser e de construir conhecimento, para adentramos o espaço vivo e pulsante do 

cotidiano escolar, vivenciando-o em sua inteireza e dispostos a coconstruir conhecimentos. 

Saímos de uma zona de conforto para uma zona de confronto (JORDÃO, 2011), mas foi 

justamente nesse deslocamento de nossas epistemes herdadas e nessa abertura para uma relação 

com o outro, que é diferente de nós, que aprendemos, nos (trans)formamos e transformamos 

esses espaços. A partir desse movimento, construímos sentidos outros para o estágio e para a 

formação docente, a saber:  

1) A presença da professora e do professor coformadores/as (professora de estágio e 

professor de inglês da escola) como colaboradores/as durante as vivências do estágio 

foi fundamental para os processos formativos de todos/as os/as envolvidos/as no 

estágio, e transmitiu segurança aos/às professores/as-licenciandos/as. Contudo, essa 

participação não se deu sem conflitos, dada a linha tênue entre colaboração e 

dependência, por isso exigiu uma constante negociação de papéis e uma abertura ao 

diálogo. 

2) Adentrar o espaço escolar exigiu desprendimento de nossa arrogância 

epistemológica – de chegar na escola para apontar defeitos –, levando-nos a rever 

nossas formas de existir-pensar-agir-sentir-dizer com esse espaço. 

3) A escola foi compreendida como um espaço de coconstrução de conhecimentos 

imprescindíveis e insubstituíveis à formação docente, uma vez que demos abertura 

para aprender com o professor de inglês, reconhecendo suas “ações de rebeldia” nas 

escolhas didático-pedagógicas para ensinar, que consistiram em fazer dar certo o 

ensino de inglês na escola pública, contrariando a ideologia do déficit. Além disso, 

o professor da escola colaborou com nosso projeto, o que ele compreendeu como 

uma possibilidade de constante formação docente. 

4) As etapas de observação, semirregência e regência do estágio foram cossignificadas 

e compreendidas como vivências, ou seja, evitávamos sentar e observar as ações do 
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professor e buscamos vivenciar a escola em sua inteireza, bem como nos engajar 

em diferentes atividades de sala de aula com Rock. Isso nos possibilitou 

aproximação com o professor e, sobretudo, com os/as estudantes, estreitando nossos 

laços e dando-nos a sensação de pertencimento ao espaço escolar. Os/As 

professores/as-licenciandos/as se sentiram, reconhecidamente, professores/as 

dentro e fora da escola, superando sobremaneira o papel burocrático do estágio. 

Por fim, nosso movimento de deslocamento físico e ontoepistemológico implicou ir 

além dos letramentos acadêmico-profissionais comumente envolvidos no estágio (relatórios, 

planos de aula, elaboração de material didático, desenvolvimento de aulas, avaliação) e se 

configurou como vivência ontoepistêmica, alcançando dimensões da vida mesma, em que 

corpos, saberes e línguas se entrelaçaram na coconstrução de sentidos e possibilidades outras 

para nossos mundos. Nessa acepção de estágio, a escola InspirAção, justamente por ser grávida 

de vida, se tornou um espaço imprescindível de construção coletiva de praxiologias, operando 

como lócus formativo por excelência.  

 

6.5 Do movimento de corazonar 

 

Em nossas vivências do estágio, as construções epistemológicas, sobretudo no que se 

refere aos conhecimentos linguísticos, buscaram valorizar as subjetividades dos/as estudantes 

e dos/as professores/as-licenciandos/as. Nesse sentido está nosso movimento de corazonar: 

buscamos afirmar a afetividade no conhecimento. Dentre os vários sentidos que construímos 

acerca desse movimento em nossas vivências do estágio, destaco os seguintes: 

1) Nossas praxiologias, desenvolvidas com base em temas vivenciais – informados 

pela realidade local e inspirados por perspectivas críticas de educação linguística –, 

foram significativas para todos/as os/as envolvidos/as no estágio, sobretudo pelo 

trabalho colaborativo que desenvolvemos, entrecruzando nossos projetos com os do 

professor Rock. Assumimos que, nesse trabalho de parceria, é preciso haver 

engajamento tanto da parte da universidade quanto da escola, para que haja um 

atravessamento de fronteiras. Além disso, nesse movimento de corazonar, 

priorizamos temas relacionados a questões de subjetividade e a questões sociais mais 

amplas, considerando nossa responsabilidade de cuidado com o outro e buscando 

conciliar tudo isso aos aspectos linguísticos. 

2) As aulas de língua inglesa se tornaram espaço para problematizações sobre 

língua/linguagem, criando possibilidades para que os/as estudantes discutissem 
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sobre suas histórias com línguas e, assim, construíssem sentidos sobre a relevância 

da língua/linguagem, para além de um instrumento de comunicação, mas como uma 

prática social que (des)constrói realidades. Essa expansão acerca dos sentidos de 

língua/linguagem também nos possibilitou problematizar o mundo injusto e desigual 

em que vivemos, encorajando os/as estudantes e nós mesmos/as a vislumbrar e a 

construir significados outros para nossos/as mundos. Essas praxiologias 

corazonadas abriram espaço para a construção de sentidos de docência que vão além 

da transmissão de conhecimentos e envolvem sentimentos, bem como um chamado 

para o cuidado com o outro e para o senso de coletividade. 

3) Nossas vivências do estágio, sobretudo as Rodas de Conversa, serviram de espaço 

de acolhimento e encorajamento para que os saberes linguísticos dos/as 

professores/as-licenciandos/as fossem expandidos/as, uma vez que grande parte 

deles/delas se mostraram inseguros/as com os usos de repertórios em língua inglesa 

durante as aulas que desenvolveram na escola.  

4) Aprendemos com o professor Rock que deveríamos criar laços mais afetivos com 

os/as estudantes, assim, nos desafiamos a coconstruir praxiologias que abarcassem 

a língua/linguagem nutrida de afetividade. Superando o papel burocrático de 

estagiários/as, nossas vivências na Escola InspirAção se configuraram como 

encontros de afetos e nos sentimos implicados nas dores dos/as estudantes, que, 

naquele ano, foram tamanhas. 

Em nosso movimento de corazonar o estágio, nos reconhecemos como sentipensantes 

(FALS BORDA, 2009) e buscamos fraturar a hegemonia do saber científico, criando 

possibilidades para que, por meio de seus repertórios linguísticos e multissemióticos, os/as 

estudantes e os/as professores/as-licenciandos/as pudessem se expressar e construir significados 

para seus mundos. Esses nossos movimentos de acolhimento, encorajamento e afeto 

desestabilizaram as bases rígidas nas quais o ensino de línguas está fincado, mas reconheço que 

não foram suficientes para que os/as professores/as-licenciandos/as e os/as estudantes se 

livrassem completamente do sentimento de insegurança e linguofobia em relação aos usos de 

repertórios da língua inglesa. Nosso movimento foi no sentido de nos engajar coletivamente, 

buscando encontrar caminhos para lidar com os problemas contingencialmente. 

Por fim, concordo com Rezende (2019a, p. 6, ênfase no original) que “se continuarmos 

a propor o diálogo decidindo, de dentro de auditórios e salões nobres de universidades, com 

quem, sobre o que e como conversar, não avançaremos na busca de solução”. Temos muitos 

desafios cujas soluções têm se mostrado cada vez mais distantes quando se trata de educação 
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pública no Brasil, seja ela básica ou superior. Ao me inserir, junto com os/as professores/as-

licencianos/as, no contexto escolar, vivenciando o chão da escola e aprendendo com seus/suas 

agentes, sinto que nossa luta por um mundo menos violento e menos desigual foi/é fortalecida; 

sinto que estamos “forma[ndo] novos quilombos” (EVARISTO, 2019, on-line).  

Ressalto que esses movimentos só foram possíveis dadas as condições de trabalho que 

me foram oferecidas. Acredito ser de grande relevância mencionar essa questão para que nossas 

políticas de formação docente, notadamente no que se refere ao estágio, considerem a carga 

horária atribuída ao/à professor/a de estágio, a quantidade de professores/as-licenciandos/as 

para acompanhar e outros fatores relacionados à valorização de nossa profissão docente, seja 

na universidade ou na escola. 

 

6.6 Do movimento de reverberar desta escrevivência 

 

Minha conversa com Rock, ao término de nossas vivências, ilustra bem meu sentimento 

em relação aos movimentos que realizamos: 

 
Rock: A gente tem uma preocupação em atingir todo mundo, mas é 

impossível alcançar todos. [...] Às vezes a gente se preocupa demais com isso, 

mas o que não dá pra deixar de fazer é não tentar. [...] 

Valéria: No 1º B, o brilho nos olhos do Gabriel, eu nunca vou esquecer na 

minha vida.  

Rock: A Melissa, a Olívia, a Elisa... 

Valéria: Parece que um aluno que está ali olhando já... 

Rock: Louco pra aprender. O Gabriel é apaixonado em inglês.  

Valéria: Sabe, eu acho que já vale o nosso trabalho. A gente não pode esperar 

grandes revoluções, são pequenas revoluções mesmo, é por aí. [...]. (RC, dez. 

2017). 

 

Sem pretensões redentoras e salvacionistas, o que buscamos realizar nas vivências do 

estágio foram micromovimentos, mas que se tornaram potentes porque foram realizados de 

dentro e ao lado, junto com quem vivencia o estágio no cotidiano escolar. Além disso, nossos 

movimentos decoloniais foram atitudes que buscaram tensionar e desestabilizar a estrutura 

engessada e burocratizada do estágio. Assim, os sentidos outros que coconstruímos nas e sobre 

as vivências do estágio envolvem o entendimento de que a formação docente acontece nas 

relacionalidades corazonadas, quando nos deslocamos física e epistemologicamente para 

vivenciar integralmente o cotidiano escolar.  

Assim como Gabriel, Melissa, Olívia e Elisa, tantos/as outros/as estudantes da Escola 

InspirAção e de outras escolas públicas de educação básica de nosso país carregam o brilho nos 

olhos e a vontade de aprender inglês, outras línguas e tudo mais que a escola puder lhes oferecer. 
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Para mim, nossa aposta de formação docente deve estar nesses/as estudantes, que anunciam 

horizontes decoloniais, ainda que timidamente. Nessa direção, estão as palavras encorajadoras 

de Luciano-Baniwa (2016, p. 64): 

 

[é] necessário apostar em um trabalho educativo na escola. Não podemos 

desanimar com os poucos resultados diante de muitos esforços que fazemos. 

Trata-se de um processo longo, complexo e de transição entre gerações. 

Nossos trabalhos atuais terão resultados mais efetivos na próxima geração, 

dos nossos filhos e netos. A pior coisa que podemos fazer é manter nossos 

filhos e netos na mesma perspectiva dos nossos preconceitos. 

 

Concordo com o autor que nossa geração não vai conseguir se livrar tão facilmente dos 

preconceitos – que neste trabalho podem ser compreendidos como colonialidades. Somos frutos 

de uma sociedade colonialista, escravocrata e patriarcal, e a muitos/as de nós, infelizmente, não 

interessa o desprendimento desse modelo de sociedade que prima pelo individualismo. Tenho 

tentado me distanciar dessa opção e, nesse sentido, nossos movimentos decoloniais criaram 

espaços de compartilhamento de saberes e de vivência coletiva no âmbito do estágio.  

Aprendo com esta escrevivência sobre a importância de apostar em atitudes de 

enfrentamento cotidianas, insistentes e coletivas. Concordo com Krenak (2020b) que 

precisamos ampliar nossa concepção de sujeito e experimentar o sentimento de ser sujeito 

coletivo. Acredito na força da coletividade, materializada, por exemplo, em nosso grupo dos/as 

agentes desta tese, com os/as quais mantenho contato mensal para conversarmos sobre 

formação continuada e projetos sociais, e para estudar inglês; em grupos de estudo e pesquisa 

como a Rede Cerrado de Formação de Professoras/es de Línguas do Centro-Oeste133, o 

GEFOPLE, o Identidade e Leitura, o Obiah, o Transição,  o GEPLIGO134, o GEPLIMT135 e o 

GEPLIDF136; e em outros tantos coletivos que se juntam, dentro ou fora das universidades, para 

sentipensar a educação e um mundo menos tempestuoso para convivermos. 

Por fim, não posso deixar de registrar que grande parte do processo desta escrevivência 

se deu em meio à pandemia de Covid-19. De março de 2020 até julho de 2021, só no Brasil, já 

ultrapassamos a triste marca de meio milhão de pessoas mortas por esse vírus que parece ter 

vindo nos avisar, da pior maneira possível, que é preciso transformar a ideia que temos de 

 
133 Grupo coordenado pela profa. Dra. Rosane Rocha Pessoa (UFG) e pelo prof. Dr. Kleber Aparecido da Silva 

(UnB).  
134 Grupo de Estudos de Professoras/es de Língua Inglesa de Goiás, liderado pelas professoras Dra. Rosane Rocha 

Pessoa (UFG) e Dra. Viviane Silvestre (UEG). 
135 Grupo de Estudos de Professoras/es de Língua Inglesa do Estado de Mato Grosso, liderado pela professora Dra. 

Julma Borelli, vinculado à Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). 
136 Grupo de Estudos de Professores de Línguas do Distrito Federal, liderado pela professora Dra. Mariana 

Mastrella-de-Andrade, vinculado à Universidade de Brasília (UnB). 
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humanidade, já que “hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa 

demanda” (KRENAK, 2020c, p. 79). No campo educacional, aqui no estado de Goiás, por 

exemplo, desde o dia 16 de março de 2020, por um decreto do governador, visando medidas de 

segurança durante a pandemia, as escolas e universidades públicas estão fechadas e as aulas 

estão sendo ofertadas no modelo chamado de ensino remoto emergencial. Essa realidade 

pandêmica escancarou e intensificou as desigualdades já existentes em nosso país.  

A título de ilustração, em uma roda de conversa virtual de que participamos137, 

recentemente, com os/as agentes da Escola InspirAção, discutimos sobre a difícil realidade 

dessa comunidade escolar: alguns/mas estudantes em situação de vulnerabilidade e até mesmo 

de insegurança alimentar, por não terem mais acesso à merenda escolar; algumas estudantes 

mulheres com problemas no convívio familiar em casa, dada a necessidade de isolamento 

social; mais de cinquenta por cento dos/as estudantes sem condições de participar das aulas 

remotas síncronas, seja pela dificuldade de acesso à internet ou a 

computadores/celulares/tablets, ou pelo fato de terem de trabalhar para garantir o sustento, já 

que muitos de seus familiares perderam os empregos durante a pandemia. Estamos vivenciando 

tempos pandêmicos de ensino remoto em que, para as pessoas que têm acesso, escola e casa, 

professora e mãe se (con)fundem. Isso, a meu ver, intensifica a necessidade de valorização da 

profissão docente e de nossas escolas públicas, cuja função parece ultrapassar o âmbito 

educacional e alcança o viés assistencialista, como corresponsáveis por instâncias básicas de 

sobrevivência. Essa triste constatação me faz querer reforçar a premência de aproximarmos a 

formação docente das realidades escolares, apostando em um trabalho educativo na e com a 

escola (LUCIANO-BANIWA, 2016) para todos/as os/as envolvidos/as.  

Chego ao fim dos movimentos desta escrevivência com a sensação de um novo começo. 

Novas Valérias surgem deste escreviver. Ao mesmo tempo em que escrevo a tese, a tese me 

escreve, me provoca e me questiona: estou mesmo disposta a abrir mão de privilégios rumo a 

um horizonte decolonial? O que preciso remover? E o que preciso plantar? Com os versos da 

poetisa goiana Cora Coralina (1997, p. 139), deixo, também ao/à leitor/a, a provocação e o 

convite ao movimento de recomeçar: “Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta 

roseiras e faz doces. Recomeça”. 

 

 

 
137 Me refiro a uma roda de conversa virtual com gestores/as, professores/as e estudantes, promovida pela Escola 

InspirAção, com nossa colaboração (professores/as-licenciandos/as sob minha supervisão de estágio em 2020 e 

eu). O objetivo dessa roda de conversa foi escutar a comunidade escolar acerca de suas dificuldades durante a 

pandemia. 
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Coexistência – Memorial da Fé por todas as vítimas de Covid-19, Eduardo Kobra (2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mural 28m x 7m.  
Fonte: Kobra (2020). 

 

Vamos vencer isto juntos, mas separados. Ou separados — por isso juntos.  

 

Eduardo Kobra (2020) 
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Luísa (5 anos) e Marina (7 anos) (2020) 

Fonte: Arquivo pessoal da mãeautora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUERIDAS FILHAS, 

PRONTO! A MAMÃE TERMINOU A TESE!  

QUE VENHAM OS ABRAÇOS E OS BEIJINHOS (O DIA INTEIRO)! LOVE U! 😊 

 

 



219 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ADAMI, Guilherme; MARTINEZ, Juliana Z. Do espontâneo, da livre associação e do rizoma 

à arquitetura mental e à pulsão da vida. In: JORDÃO, Clarissa M.; MARTINEZ, Juliana Z.; 

MONTE MÓR, Walkyria (org.). Letramentos em prática na formação inicial de professores 

de inglês. Campinas, SP: Pontes Editores, 2018. p. 337-370. 

 

ADICHIE, Chimamanda N. The danger of a single story. TED Global. Youtube, jul. 2009. 

Disponível em: 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story. 

Acesso em: 18 abr. 2019. 

 

ALMEIDA, Sílvio L. de. Racismo estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019.  

 

AMARAL, Tarsila do. Antropofagia, 1928. Disponível em: 

http://tarsiladoamaral.com.br/obra/antropofagica-1928-1930/. Acesso em: 16 jul. 2021.  

 

ANDRADE, Maria Eugênia S. F. de. Formação continuada crítica de professoras de inglês 

como língua estrangeira/adicional: problematização de discursos e constituição ética dos 

sujeitos. Campinas, SP: Pontes, 2018. 

 

ANDRADE, Oswald de. erro de português. In: ANDRADE. Oswald de. Poesias reunidas. 5. 

ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. p. 177.  

 

ARIAS, Patricio G. Corazonar el sentido de las epistemologías dominantes desde las sabidurías 

insurgentes, para construir sentidos otros de la existencia. CALLE14, v. 4, n. 5, p. 80-94, 2010. 

 

BAKHTIN, Mikhail. Problems of Dostoevsky’s poetics. Trad. Caryl Emerson. Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 1984. 

 

BAKHTIN, Mikhail. Para uma filosofia do ato. Trad. Carlos Alberto Faraco e Cristóvão Tezza 

[tradução não revisada, exclusiva para uso didático e acadêmico da edição americana Toward 

a Philosophy of the Act]. Austin: University of Texas Press, 1993. 

 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Editora Hucitec, 2006. 

 

BARROS, Manoel de. Memórias inventadas: as infâncias de Manoel de Barros/iluminuras de 

Martha Barros. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2010. 

 

BASTOS, Pedro Augusto de L. Um estudo de caso sobre uma experiência de formação crítica 

de professoras/es de inglês: problematizando concepções de língua. In: FREITAS, Carla C.; 

BROSSI, Giuliana C.; ROSA-DA-SILVA, Valéria; THEREZA JUNIOR, Alcides H. (org.). 

Diálogos entre a universidade e a escola na (trans)formação de professores de línguas. 

Anápolis: Ed. UEG, 2018. p. 87-104. 

 

BASTOS, Pedro Augusto de L. Problematizing language conceptions in a decolonial 

perspective: an experience with student teachers in an English teacher education course at a 

Brazilian university. 179f. Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) – Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 2019. 

 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story
http://tarsiladoamaral.com.br/obra/antropofagica-1928-1930/


220 

 
 

BEM LEGAL. Revista Bem Legal. Instituto de Letras / UFRGS. Disponível em: 

http://www.ufrgs.br/revistabemlegal. Acesso em: 10 mar. 2020. 

 

BIAZI, Terezinha.; GIMENEZ, Telma; STUTZ, Lidia. O papel da observação de aulas durante 

o estágio supervisionado de inglês. SIGNUM, Londrina, v. 14, n. 1, p. 57-78, 2011. 

 

BORELLI, Julma D. V. P. O estágio e o desafio decolonial: (des)construindo sentidos sobre a 

formação de professores/as de inglês. 222f. Tese (Doutorado em Letras e Linguística) – 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. 

 

BORELLI, Julma D. V. P.; PESSOA, Rosane R. O estágio e o desafio decolonial: 

problematizações sobre as relações interpessoais de seus/suas agentes. Moara, v. 51, p. 75-96, 

2019. 

 

BORELLI, Julma D. V. P.; PESSOA, Rosane R. “Se eu não sei nem pra mim, como eu vou 

passar isso para os alunos?”: problematizações dos/as agentes do estágio sobre os desafios da 

formação de professores/as de inglês. In: MASTRELLA-DE-ANDRADE, Mariana R. (org.). 

(De)colonialidades na relação escola-universidade para a formação de professoras(es) de 

línguas. Campinas, SP: Pontes Editores, 2020. p. 75-102. 

 

BORELLI, Julma D. V. P.; SILVESTRE, Viviane P. V.; PESSOA, Rosane R. Towards a 

decolonial language teacher education. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 20, n. 2, 

p. 301-324, 2020. 

 

BRAHIM, Adriana C. S. de M.; FERNANDES, Alessandra C.; BEATO-CANATO, Ana Paula 

M.; JORDÃO, Clarissa M.; DINIZ DE FIGUEIREDO, Eduardo H.; MARTINEZ, Juliana Z. A 

Linguagem na vida. Campinas, SP: Pontes Editores, 2021. 

 

BRASIL. Presidência da República. Dispõe sobre o estágio de estudantes [...] e dá outras 

providências. Lei 11.788/2008, de 25 de setembro de 2008. Brasília, Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, seção 1, p. 81, de 26 de setembro de 2008. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm. Acesso em: 06 abr. 

2020. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Resolução CNE/CP 

n. 02/2015, de 1º de julho de 2015. Brasília, Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

seção 1, n. 124, p. 8-12, 02 de julho de 2015. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file. 

Acesso em: 10 jul. 2018. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno (CNE/CP). Define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui 

a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-

Formação). Resolução CNE/CP no2, de 20 de dezembro de 2019. Brasília, Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, seção 1, p. 46-49, 15 de abril de 2020. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file. Acesso em: 10 

jan. 2021. 

 

http://www.ufrgs.br/revistabemlegal
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm
http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file
http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file


221 

 
 

BRITO, Cristiane C. de P. Olhares sobre as práticas de linguagem na aula de língua inglesa em 

contexto de estágio supervisionado. Raído, v. 8, n. 15, p. 117-134, 2014. 

 

BRÔ MC’S. Eju Orendive. Dourados: Central Única das Favelas – Cufa, MS. Clipe oficial 

legendado, 2010. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oLbhGYfDmQg. Acesso 

em: 20 jan. 2017. 

 

BUCHOLTZ, Mary. The politics of transcription. Journal of Pragmatics, v. 32, p. 1439-1465, 

2000. 

 

BUENO, Luzia. A construção de representações sobre o trabalho docente: o papel do estágio. 

205f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem) – Pontifícia 

Universidade Católica (PUC/SP), São Paulo, 2007. 

 

BUSCH, Brigitta. The Linguistic repertoire revisited. Applied Linguistics, v. 33, n. 5, p. 503-

523, 2012.  

 

BUSCH, Brigitta. Building on heteroglossia and heterogeneity: the experience of a multilingual 

classroom. In: BLACKLEDGE, Adrian; CREESE, Angela (ed.). Heteroglossia as practice and 

pedagogy. New York: Springer, 2014. p. 21-40.  

 

CABNAL, Lorena. Recupero a minha alegria sem perder a minha indignação, como acto 

emancipatório e vital. [Entrevista cedida a] Florence Goldsman. Pikara online magazine, 13 

nov. 2019. Disponível em:  

https://www.pikaramagazine.com/2019/11/lorena-cabnal-recupero-la-alegria-sin-perder-la-

indignacion-como-un-acto-emancipatorio-y-vital/. Acesso em: 20 jun. 2021. 

 

CADILHE, Alexandre J.; LEROY, Henrique R. Formação de professores de língua e 

decolonialidade: o estágio supervisionado como espaço de (re) existências. Calidoscópio, v. 18, 

n. 2, p. 250-271, 2020. 

 

CANAGARAJAH, Suresh. A geopolitics of academic writing. Pittsburgh: Pittsburg Press, 

2002. 

 

CANAGARAJAH, Suresh. Translingual Practice: Global Englishes and Cosmopolitan 

Relations. New York: Routledge, 2013. 

 

CARNEIRO, Aparecida Sueli. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. 

339f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 

 

CARVALHO, Renata R. S. A UEG no contexto das universidades estaduais brasileiras: 

histórico, assimetrias e desafios. São Leopoldo: Oikos; Anápolis: Editora UEG, 2017. 

 

CASTRO-GÓMEZ, Santiago. Ciências sociais, violência epistêmica e o problema da “invenção 

do outro”. In: LANDER, Edgardo (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências 

sociais. Buenos Aires: Conselho Latino-americano de Ciências Sociais - CLACSO, 2005. p. 

80-94. 

 

CASTRO-GÓMEZ, Santiago. Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo 

de saberes. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROFÓGUEL, Ramón (org.). El giro decolonial: 

https://www.youtube.com/watch?v=oLbhGYfDmQg
https://www.pikaramagazine.com/2019/11/lorena-cabnal-recupero-la-alegria-sin-perder-la-indignacion-como-un-acto-emancipatorio-y-vital/
https://www.pikaramagazine.com/2019/11/lorena-cabnal-recupero-la-alegria-sin-perder-la-indignacion-como-un-acto-emancipatorio-y-vital/


222 

 
 

reflexiones para uma diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del 

Hombre Editores, 2007. p. 79-92. 

 

CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROFÓGUEL, Ramón. Prólogo. Giro decolonial, teoría crítica 

y pensamiento heterárquico. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROFÓGUEL, Ramón (org.). 

El giro decolonial: reflexiones para uma diversidad epistémica más allá del capitalismo global. 

Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007. p. 9-24. 

  

CHAUI, Marilena. Brasil: Mito Fundador e sociedade autoritária. São Paulo: FPA, 2001. 

 

COLASANTI, Marina. Eu sei, mas não devia. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. 

 

COLI, Jorge. Como estudar a arte brasileira do século XIX?. São Paulo: Editora Senac, 2005. 

 

CORALINA, Cora. Vintém de cobre: meias confissões de Aninha. São Paulo: Global Editora, 

1997.  

 

CORDEIRO-DA-SILVA, Kátia Augusta C. P. Prefácio.  In: MASTRELLA-DE-ANDRADE, 

Mariana R. (org.). (De)colonialidades na relação escola-universidade para a formação de 

professoras(es) de línguas. Campinas, SP: Pontes Editores, 2020. p. 7-12. 

 

CORREA-XAKRIABÁ, Célia N. O barro, o genipapo e o giz no fazer epistemológico de 

autoria Xakriabá: reativação da memória por uma educação territorializada. 218f. (Mestrado 

Profissional em Sustentabilidade junto a Povos e Terras Tradicionais (MESPT)) – Universidade 

de Brasília, 2018. 

 

DUBOC, Ana Paula M. De lá pra cá, o que mudou; de cá pra lá, o que ainda poder feito: pausa 

desta formadora de professores para uma autocrítica. In: ANDRADE, Maria Eugênia S. F. de; 

HOELZLE, Maria José L. R.; CRUVINEL, Roberta C. (org.). (Trans)formação de 

professoras/es de línguas: demandas e tendências da pós-modernidade. Campinas, SP: Pontes 

Editores, 2019. p. 113-136. 

 

DUBOC, Ana Paula M.; SIQUEIRA, Domingos Sávio P. ELF feito no Brasil: expanding 

theoretical notions, reframing educational policies. Status Quaestionis: language, text, culture, 

v. 2, n. 19, p. 297-331, 2020. 

 

ESBELL, Jaider. Exposição EPU-TÎTO – Artes e indígenas hoje. A árvore de todos os saberes. 

Galeria Jaider Esbell, 2 jun. 2017. Disponível em:  

http://www.jaideresbell.com.br/site/2017/06/02/exposicao-epu-tito-artes-e-indigenas-hoje-

textos-da-curadoria-4/. Acesso em: 20 jun. 2021. 

 

ESCHER, Maurits. Drawing Hands, 1948. Disponível em: 

https://mcescher.com/gallery/lithograph/#iLightbox[gallery_image_1]/59. Acesso em: 17 de 

jul. 2021. 

 

EVARISTO, Conceição. Escrevivências da afro-brasilidade: história e memória. Releitura, 

Belo Horizonte, n. 23, 2008. Disponível em: 

http://nossaescrevivencia.blogspot.com/2012/08/escrevivencias-da-afro-brasilidade.html. 

Acesso em: 4 jun. 2020. 

 

http://www.jaideresbell.com.br/site/2017/06/02/exposicao-epu-tito-artes-e-indigenas-hoje-textos-da-curadoria-4/
http://www.jaideresbell.com.br/site/2017/06/02/exposicao-epu-tito-artes-e-indigenas-hoje-textos-da-curadoria-4/
https://mcescher.com/gallery/lithograph/#iLightbox[gallery_image_1]/59
http://nossaescrevivencia.blogspot.com/2012/08/escrevivencias-da-afro-brasilidade.html


223 

 
 

EVARISTO, Conceição. Becos da memória. Rio de Janeiro: Pallas, 2018.  

 

EVARISTO, Conceição. Tempo de nos aquilombar. O Globo, Rio de Janeiro, 31 dez. 2019. 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/em-textos-ineditos-escritores-expressam-

desejos-para-2020-1-24165702. Acesso em 1 jan. 2020.  

 

EVARISTO, Conceição. Escrevivência e seus subtextos. In: DUARTE, Constância L.; 

NUNES, Isabella R. (org.). Escrevivência: a escrita de nós – reflexões sobre a obra de 

Conceição Evaristo. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020. p. 26-46. 

 

FABRÍCIO, Branca F. Linguística aplicada como espaço de “desaprendizagem”: redescrições 

em curso. In: MOITA LOPES, Luiz Paulo da (org.). Por uma linguística aplicada 

INdisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006. p. 45-65. 

 

FALCÃO, Márcio; VIVAS, Fernanda. MPF pede explicações a Weintraub por críticas às 

expressões ‘povos indígenas’ e ‘povo cigano’. G1, 26 mai. 2020. Disponível em: 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/26/mpf-pede-explicacoes-a-weintraub-por-

declaracoes-sobre-termos-povos-indigenas-e-povo-cigano.ghtml. Acesso em: 27 mai. 2020. 

 

FALS BORDA, Orlando. Una sociología sentipensante para América Latina. Ciudad de 

Buenos Aires, Argentina: CLACSO; Bogotá, Colômbia:  Siglo del Hombre Editores, 2009. 

Disponível em: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/fborda/fborda.pdf. 

Acesso em: 20 mar. 2021. 

 

FANON, Franz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008. 

 

FELISBERTO, Fernanda. Escrevivência como rota de escrita acadêmica. In: DUARTE, 

Constância L.; NUNES, Isabella R. (org.). Escrevivência: a escrita de nós – reflexões sobre a 

obra de Conceição Evaristo. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020. p. 164-181. 

 

FERREIRA, Fernanda C. da C. Problematizando sentidos de língua em uma sala de aula de 

língua inglesa. 159f. Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) – Universidade Federal 

de Goiás, Goiânia, 2018. 

 

FOGAÇA, Francisco C.; HIBARINO, Denise A.; KLUGE, Denise C; JORDÃO, Clarissa M. 

Entrevista com Clarissa Jordão. Revista X, v. 12, n. 1, p. 187-194, 2017. 

 

FONSECA, Maria Nazareth S. Escrevivência: sentidos em construção. In: DUARTE, 

Constância L.; NUNES, Isabella R. (org.). Escrevivência: a escrita de nós – reflexões sobre a 

obra de Conceição Evaristo. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020. p. 58-73. 

 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam / Paulo Freire. 

São Paulo: Autores Associados: Cortez, 1989. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2013. 

 

https://oglobo.globo.com/cultura/em-textos-ineditos-escritores-expressam-desejos-para-2020-1-24165702
https://oglobo.globo.com/cultura/em-textos-ineditos-escritores-expressam-desejos-para-2020-1-24165702
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/26/mpf-pede-explicacoes-a-weintraub-por-declaracoes-sobre-termos-povos-indigenas-e-povo-cigano.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/26/mpf-pede-explicacoes-a-weintraub-por-declaracoes-sobre-termos-povos-indigenas-e-povo-cigano.ghtml
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/fborda/fborda.pdf


224 

 
 

FREITAS, Carla C. de. Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/carlacontif/. 

Postado em: 16 abr. 2019. Acesso em: 14 set. 2019. 

 

GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. Trad. Eric Nepomuceno. Porto Alegre: L&PM, 

2020. 

 

GARCÍA, Ofelia; WEI, Li. Translanguaging: Language, Bilingualism and Education. New 

York: Palgrave Macmillan, 2014. 

 

GARCIA, Rubia. Instagram. Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/B2ZWuAxJtj4q_yfQyoCIbKovke5EdbSwJTRK0s0/. Postado 

em: 14 set. 2019.  Acesso em: 15 set. 2019. 

 

GERALDI, João Wanderley. O ensino de língua portuguesa e a Base Nacional Comum 

Curricular. Revista Retratos da Escola, Brasília, DF, v. 9, n. 17, p. 381-396, 2015. 

 

GOIÁS. Secretaria de Estado da Educação. Currículo Referência da Rede Estadual 

de Educação de Goiás. Versão experimental. Goiânia: SEE, 2012. Disponível em: 

http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/arquivos/Curr%C3%ADculo%20Refer%C

3%AAncia/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia%20da%20Rede%20Estadual%20de

%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Goi%C3%A1s!.pdf. Acesso em: 14 mai. 2019. 

 

GOMES, Nilma Lino. O movimento negro educador: saberes construídos na luta por 

emancipação. Petrópolis, RJ: vozes, 2017. 

 

GROSFOGUEL, Ramón. La descolonización de la economía política y los estudios 

postcoloniales:  transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global. Tabula Rasa, 

n. 4, p. 17-48, 2006. 

 

GROSFOGUEL, Ramón. Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-

coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. In: SOUSA 

SANTOS, Boaventura; MENESES, Maria Paula (org.). Epistemologias do sul. São Paulo: 

Cortez, 2010. p. 455-491. 

 

GROSFOGUEL, Ramón. The structure of knowledge in westernized universities: epistemic 

racism/sexism and the four genocides/epistemicides of the long 16th century. Human 

Architecture: Journal of the Sociology of Self-knowledge. n. 19, p. 73-90, 2013.  

 

HOELZLE, Maria José L. R. Desestabilizando sociabilidades em uma sala de aula de Língua 

Inglesa de uma escola pública. 173f. Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) – 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016. 

 

HOOKS, bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática de liberdade. Tradução: 

Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2017. 

 

IFA, Sérgio. Estágio supervisionado de língua inglesa: experiências significativas para a 

construção de conhecimentos sobre prática docente. Estudos Linguísticos e Literários, 

Salvador, n. 50, p. 100-119, 2014. 

 

https://www.facebook.com/carlacontif/
https://www.instagram.com/p/B2ZWuAxJtj4q_yfQyoCIbKovke5EdbSwJTRK0s0/
http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/arquivos/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia%20da%20Rede%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Goi%C3%A1s!.pdf
http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/arquivos/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia%20da%20Rede%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Goi%C3%A1s!.pdf
http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/arquivos/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia%20da%20Rede%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Goi%C3%A1s!.pdf


225 

 
 

INHUMAS. Regulamento de Estágio Supervisionado em Letras: Português e Inglês 

[manuscrito]. Inhumas, 2015. 

 

INHUMAS. Projeto Político Pedagógico [manuscrito]. Inhumas, 2016. 

 

JORDÃO, Clarissa M. A posição de professor de inglês no Brasil: hibridismo, identidade e 

agência. Letras & Letras, v. 26, n. 2, p. 427-442, 2010. 

 

JORDÃO, Clarissa M. Epistemofagia transformadora: saberes locais e inclusão no ensino 

superior brasileiro. Educação em Revista, v. 27, n. 2, p. 249-276, 2011. 

 

JORDÃO, Clarissa M. Abordagem comunicativa, pedagogia crítica e letramento crítico – 

farinhas do mesmo saco? In: HILSDORF ROCHA, Cláudia.; MACIEL, Ruberval F. (org.). 

Língua estrangeira e formação cidadã: por entre discursos e práticas. Campinas, SP:  Pontes, 

2013. p. 69-90. 

 

JORDÃO, Clarissa M. Aprendendo língua estrangeira com o professor Jacotot: criticidade na 

pedagogia crítica e no letramento crítico. In: MATEUS, Elaine; BUENO, Nilceia (org.) Estudos 

críticos da linguagem e formação de professores/as de línguas: contribuições teórico-

metodológicas. Campinas, SP: Pontes, 2014. p. 121-144. 

 

JORDÃO, Clarissa M. Tradition and difference: can mainstream academic discourse in Applied 

Linguistics ever change? International Journal of Applied Linguistics, n. 25, v. 3, p. 422-425, 

2015. 

 

JORDÃO, Clarissa M. Southern epistemologies, decolonization, English as a Lingua Franca: 

ingredients to an effective Applied Linguistics potion. Waseda Working Papers in ELF, v. 8, p. 

33-52, 2019. 

 

JORDÃO, Clarissa M; BÜHRER, Edna A. C. A condição de aluno-professor de língua inglesa 

em discussão: estágio, identidade e agência. Educação e Realidade, v. 38, n. 2, p. 669-682, 

2013. 

 

JORDÃO, Clarissa M.; JUCÁ, Leina; FERRARI, Luciana; BATISTA, Simone. DebaRtendo 

capitalismo acadêmico [DebaRtendo no Projeto Nacional]. Canal do DebaRtendo no YouTube, 

2 jun. 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2BaixoHO-VI&t=15s. Acesso 

em: 20 jun. 2021. 

 

JORGE, Miram L. dos S.; TENUTA, Adriana M. O lugar de aprender língua estrangeira é a 

escola: o papel do livro didático. In: LIMA, Diógenes C. de (org.). Inglês em escolas públicas 

não funciona? Uma questão de múltiplos olhares. São Paulo: Parábola, 2011. p. 121-132. 

 

JUCÁ, Leina C. V. Das histórias que nos habitam: por uma formação de professores de inglês 

para o Brasil. 268f. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês) – 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Trad. Jess 

Oliveira. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. 

 

http://lattes.cnpq.br/1569887797959125
https://www.youtube.com/watch?v=2BaixoHO-VI&t=15s


226 

 
 

KOBRA, Eduardo. Coexistência – Memorial da Fé por todas as vítimas de Covid-19, 2020. 

Disponível em: https://eduardokobra.com/. Acesso em: 17 de jul., 2021. 

 

KLEIMAN, Ângela B. Agenda de pesquisa e ação em Linguística Aplicada: problematizações. 

In: MOITA LOPES, Luiz Paulo da (org.). Linguística aplicada na modernidade recente. 

Festschrift para Antonieta Celani. São Paulo: Parábola, 2013. p. 39-58. 

 

KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019a. 

 

KRENAK, Ailton. Desafios para a decolonialidade. [Diálogos: Ailton Krenak e Jaider Esbell]. 

Observatório EDH em Foco. UnB, Brasília, 2019b. Disponível em: 

http://observatorioedhemfoco.com.br/observatorio/dialogos-desafios-para-a-decolonialidade/. 

Acesso em: 20 nov. 2019. 

 

KRENAK, Ailton. Guerras do Brasil.doc. Episódio 1: Guerras de conquista. [Série 

documental]. Direção: Luiz Bolognesi. Produção: Canal Curta, 2019c. Disponível em: 

https://bibliotecadoailton.com.br/. Acesso em: 12 abr. 2021. 

 

KRENAK, Ailton. Do tempo. Seminário Perspectivas anticoloniais. Mostra Internacional de 

Teatro de São Paulo. São Paulo, 2020a. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=2tjX2VodDYs. Acesso em: 20 jun. 2021. 

 

KRENAK, Ailton. #InspiraUnB. UnB, Brasília, 2020b. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=cAcneFjNm0g. Acesso em: 9 jun. 2021. 

 

KRENAK, Ailton. A vida não é útil. São Paulo: Companhia das Letras, 2020c. 

 

KUMARAVADIVELU, Bala. The postmethod condition: emerging strategies for 

second/foreign language teaching. TESOL Quarterly, v. 28, n. 1, p. 27-48, 1994. 

 

KUMARAVADIVELU, Bala. Language teacher education for a global society. New York: 

Routledge, 2012. 

 

LANDER, Edgardo. ¿Conocimiento para que? ¿Conocimiento para quién? Reflexiones sobre 

la universidad y la geopolítica de los saberes hegemônicos. Estudios Latinoamericanos, v. 7, n. 

12-13, p. 25-46, 2000.  

 

LANDER, Edgardo. Ciências sociais: saberes coloniais e eurocêntricos. In: LANDER, 

Edgardo. (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Buenos Aires: 

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais - CLACSO, 2005. p. 8-20. 

 

LARIWANA-KARAJÁ, Leandro. Concepção de bilinguismo e interculturalidade nas práticas 

de estágio do curso de Licenciatura Intercultural de Formação Superior de Professores 

Indígenas da UFG. In: SILVA, Maria do Socorro Pimentel da; BORGES, Mônica Veloso (org.). 

Práticas pedagógicas de docentes indígenas. Goiânia: UFG, 2015. p. 311-320. 

 

LARROSA, Jorge. Tremores: escritos sobre experiência. Tradução: Cristina Antunes e João 

Wanderley Geraldi. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016. 

 

https://eduardokobra.com/
http://observatorioedhemfoco.com.br/observatorio/dialogos-desafios-para-a-decolonialidade/
https://www.youtube.com/watch?v=2tjX2VodDYs
https://www.youtube.com/watch?v=cAcneFjNm0g


227 

 
 

LARSEN-FREEMAN, Diane. Techniques and principles in language teaching. New York: 

Oxford University Press, 2000. 

 

LIMA, Diógenes C. de. Ensino e aprendizagem de língua inglesa: conversas com especialistas. 

São Paulo: Parábola, 2009. 

 

LIMA, Diógenes C. de. Inglês em escolas públicas não funciona? Uma questão de múltiplos 

olhares. São Paulo: Parábola, 2011. p. 121-132. 

 

LOPES, Alice C.; BORGES, Verônica. Formação docente, um projeto impossível. Cadernos 

de Pesquisa, v. 45, n. 157, p. 486-507, 2015. 

 

LUCIANO-BANIWA, Gersem J. dos S. Língua, educação e interculturalidade na perspectiva 

indígena. Revista de Educação Pública, v. 26, n. 62/1, p. 295-310, p. 295-310, 2017. 

 

LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. Estudos Feministas, v. 22, n. 3, p. 935-

952, 2014. 

 

MACHADO, Antonio. Antologia Poética. (Seleção, tradução, prólogo e notas de José Bento). 

Lisboa: Editorial Cotovia, 1999. 

 

MAKONI, Sinfree; PENNYCOOK, Alastair. Disinventing and Reconstituting Languages. In: 

MAKONI, Sinfree; PENNYCOOK, Alastair (ed.). Disinventing and Reconstituting Languages. 

Clevedon: Multilingual Matters, 2007. p. 1-41. 

 

MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo 

de un concepto. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROFÓGUEL, Ramón (org.). El giro 

decolonial: reflexiones para uma diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: 

Siglo del Hombre Editores, 2007. p. 127-167. 

 

MALDONADO-TORRES, Nelson. Outline of ten theses on coloniality and decoloniality. 

Fondation Franz Fanon, v. 26, out. 2016. Disponível em: http://fondation-frantzfanon.com/wp-

content/uploads/2018/10/maldonado-torres_outline_of_ten_theses-10.23.16.pdf. Acesso em: 8 

fev. 2020. 

 

MARTINEZ, Juliana Z. Entre fios, pistas e rastros: os sentidos emaranhados da 

internacionalização da Educação Superior. 213f. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos e 

Literários em Inglês) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

MARTINEZ, Juliana Z. Problematizando o decolonial. X Encontro do Projeto Nacional de 

Letramentos: problematizando o decolonial. Canal do GEELE no YouTube, 31 mai. 2021. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6Vef1grN4CU. Acesso em: 8 jul. 2021. 

 

MASTRELLA-DE-ANDRADE, Mariana R. Ser crítica: uma história (sempre) incompleta. In: 

PESSOA, Rosane, R.; SILVESTRE, Viviane, P. V.; MONTE MÓR, Walkyria (org.) 

Perspectivas críticas de educação linguística no Brasil: trajetórias e práticas de professores/as 

universitários/as de inglês. São Paulo: Pá de Palavra, 2018. p. 149-162. 

 

http://fondation-frantzfanon.com/wp-content/uploads/2018/10/maldonado-torres_outline_of_ten_theses-10.23.16.pdf
http://fondation-frantzfanon.com/wp-content/uploads/2018/10/maldonado-torres_outline_of_ten_theses-10.23.16.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6Vef1grN4CU


228 

 
 

MASTRELLA-DE-ANDRADE, Mariana R. Abandonamos a sala da universidade: uma opção 

decolonial no estágio de inglês e na formação docente crítica. Revista Brasileira de Linguística 

Aplicada, v. 20, n. 1, p. 189-216, 2019. 

 

MASTRELLA-DE-ANDRADE, Mariana R. Esforços decoloniais e o desejo de romper com 

binarismos e hegemonias na relação escola-universidade. In: MASTRELLA-DE-ANDRADE, 

Mariana R. (org.). (De)colonialidades na relação escola-universidade para a formação de 

professoras(es) de línguas. Campinas, SP: Pontes Editores, 2020. p. 13-20. 

 

MASTRELLA-DE-ANDRADE, Mariana R.; PESSOA, Rosane R. A critical, decolonial glance 

at language teacher education in Brazil: on being prepared to teach. D.E.L.T.A., v. 35, n. 3, p. 

1-28, 2019. 

 

MATEUS, Elaine. Torres de Babel e línguas de fogo: um pouco sobre pesquisa na formação de 

professores de inglês. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 9, n. 1, p. 307-328, 2009. 

 

MATEUS, Elaine. Conversa com Elaine Mateus. In: SILVA, Kleber A. da; ARAGÃO, Rodrigo 

C. (org.). Conversas com formadores de professores de línguas: avanços e desafios. Campinas: 

Pontes, 2013. p. 93-111. 

 

MATEUS, Elaine. Um esboço crítico sobre “parceria” na formação de professores. Educação 

em Revista, v. 30, n. 3, p. 355-384, 2014. 

 

MATEUS, Elaine. Diálogos entre a universidade e a escola na (trans)formação de professores 

de línguas. In: FREITAS, Carla C.; BROSSI, Giuliana C.; ROSA-DA-SILVA, Valéria; 

THEREZA JUNIOR, Alcides H. (org.). Diálogos entre a universidade e a escola na 

(trans)formação de professores de línguas. Anápolis: Ed. UEG, 2018, p. 23-50. 

 

MBEMBE, Achille. Crítica da Razão Negra. Lisboa: Editora Antígona, 2014. 

 

MBEMBE, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. 

Tradução: Renata Santini. São Paulo: n-1 edições, 2018. 

 

MBEME, Achille. Thoughts on the planetary: an interview with Achille Mbembe. [Entrevista 

cedida a] Torbjørn Tumyr Nilsen. New Frame, 5 set. 2019. Disponível em: 

https://www.newframe.com/thoughts-on-the-planetary-an-interview-with-achille-mbembe/. 

Acesso em: 12 fev. 2020. 

 

MEIRELLES, Victor. Primeira Missa no Brasil. Óleo sobre tela. 268x356cm, 1861. Disponível 

em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Missa_no_Brasil_(Victor_Meirelles). Acesso em: 

30 mar. 2019. 

 

MELO, Glenda C. V. de; GOMES, Nilma L. Entrevista com Nilma Lino Gomes. Linguagem 

em foco, v. 8, n. 2, p. 115-122, 2016. 

 

MENEZES DE SOUZA, Lynn M. T. O professor de inglês e os letramentos no século XXI: 

métodos ou ética? In: JORDÃO, Clarissa M.; MARTINEZ, Juliana Z.; HALU, Regina C. (org.). 

Formação “desformatada”: práticas com professores de língua inglesa. Campinas, SP: Pontes 

Editores, 2011. p. 279-303. 

 

https://www.newframe.com/thoughts-on-the-planetary-an-interview-with-achille-mbembe/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Missa_no_Brasil_(Victor_Meirelles)


229 

 
 

MENEZES DE SOUZA, Lynn M. T. Glocal languages, coloniality and globalization from 

below. In: GUILHERME, Manuela; MENEZES DE SOUZA, Lynn M. T. (org.) Glocal 

languages and critical intercultural awareness: the South answers back. New York: Routledge, 

2019a. p. 17-41. 

 

MENEZES DE SOUZA, Lynn M. T. Descolonizar a academia: para uma metodologia de 

pesquisa decolonial. Roda de conversa. Goiânia, UFG, ago. 2019b. 

 

MENEZES DE SOUZA, Lynn M. T. Pedagogia crítica da esperança: uma possibilidade em 

tempos críticos?. [Podcast] FARIAS, Priscila; SILVA, Leonardo Canal do Teaching in critical 

times no YouTube, ago. 2020. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=zjspra6rYvA. Acesso em: 10 set. 2020. 

 

MENEZES DE SOUZA, Lynn M. T.; MARTINEZ, Juliana Z.; DINIZ DE FIGUEIREDO, 

Eduardo H. “Eu só posso me responsabilizar pelas minhas leituras, não pelas teorias que eu 

cito”: entrevista com Lynn Mario Trindade Menezes de Souza (USP). Revista X, v. 14, n. 5, p. 

5-21, 2019. 

 

MEOTTI, Juliane P.; ROSA-DA-SILVA, Valéria. Sobre educar e fazer brotar sonhos: 

possibilidades para a coconstrução de uma práxis pedagógica decolonial. In: FREITAS, Carla 

C. de; BROSSI, Giuliana C.; ROSA-DA-SILVA, Valéria (org.). Políticas e formação de 

professores/as de línguas: o que é ser professor/a hoje? Anápolis: Ed. UEG, 2020. p. 363-386. 

 

MIGNOLO, Walter D. A Colonialidade de cabo a rabo: o hemisfério ocidental no horizonte 

conceitual da modernidade. In: LANDER, Edgardo (org.). A colonialidade do saber: 

eurocentrismo e ciências sociais. Buenos Aires: Conselho Latino-americano de Ciências 

Sociais – CLACSO, 2005. p. 33-49. 

 

MIGNOLO, Walter D. El pensamento decolonial: desprendimento y apertura. Um manifiesto. 

In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROFÓGUEL, Ramón (org.). El giro decolonial: 

reflexiones para uma diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del 

Hombre Editores, 2007. p. 25-46. 

 

MIGNOLO, Walter D. Epistemic disobedience, independent thought and de-colonial freedom. 

Theory, Culture & Society, v. 26, n. 7-8, p. 1-23, 2009. 

 

MIGNOLO, Walter D. Local histories/global designs: coloniality, subaltern knowledges and 

border thinking. Princeton: Princeton University Press, 2012. 

 

MIGNOLO, Walter D. Educación y decolonialidad: aprender a desaprender para poder re-

aprender – Un diálogo geopolítico-pedagógico con Walter Mignolo. [Entrevista cedida a] 

Facundo Giuliano e Daniel Berisso. Revista del IICE, n. 35, p. 61-71, 2014. 

 

MIGNOLO, Walter D. Desafios decoloniais hoje. Epistemologias do Sul, v. 1, n. 1, p. 12-32, 

2017a. 

 

MIGNOLO, Walter D. Colonialidade: o lado mais escuro da modernidade. Trad. Marco 

Oliveira. Revista brasileira de Ciências Sociais, v. 32, n. 94, p. 1-18, 2017b. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zjspra6rYvA


230 

 
 

MOITA LOPES, Luiz Paulo da. Introdução: Uma linguística aplicada mestiça e ideológica: 

interrogando o campo como linguista aplicado. In: MOITA LOPES, Luiz Paulo da (org.). Por 

uma linguística aplicada INdisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006. p. 13-44. 

 

MONTE MÓR, Walkyria. Crítica e letramentos críticos: reflexões preliminares. In: ROCHA, 

Cláudia H.; MACIEL, Ruberval F. (org.). Língua estrangeira e formação cidadã: por entre 

discursos e práticas. Campinas, SP: Pontes Editores, 2013a. p. 31-50. 

 

MONTE MÓR, Walkyria. The development of agency in a new literacies proposal for teacher 

education in Brazil. In: JUNQUEIRA, Eduardo S.; BUZATO, Marcelo E.K. (org). New 

literacies, new agencies? A Brazilian perspective on mindsets, digital practices and tools for 

social action in and out of school. Nova York: Peter Lang Publishers, 2013b. p. 126-146. 

 

MUNDURUKU, Daniel. Mundurukando 2: sobre vivências, piolhos e afetos: roda de conversa 

com educadores. Lorena, SP: UK’A Editorial, 2017a. 

 

MUNDURUKU, Daniel. Minha vó foi pega no laço. Blog do Daniel Munduruku. 2 nov. 2017b. 

Disponível em: http://danielmunduruku.blogspot.com/2017/11/minha-vo-foi-pega-laco.html. 

Acesso em: 20 ago. 2019. 

 

MUNIZ, Kassandra. Linguagem e Identificação: uma contribuição para o debate sobre ações 

afirmativas para negros no Brasil. 202f. Tese (Doutorado em Linguística) – Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas, 2009. 

 

M’BYÁ, Iberê G. Diálogos entre saberes indígenas e indigenistas. Pós-Graduação em Letras 

UFPR, 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mMi_wSpes1c. Acesso em: 

11 nov. 2020. 

 

NASCIMENTO, André M. Repertórios linguísticos como índices biográficos: 

(auto)representações multimodais de estudantes indígenas através de retratos linguísticos. 

Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 20, n. 1, p 1-37, 2020. 

 

NDLOVU-GATSHENI, Sabelo. Decolonising research methodology must include undoing its 

dirty history. The conversation, 26 set. 2017. Disponível em: 

https://theconversation.com/decolonising-research-methodology-must-include-undoing-its-

dirty-history-83912. Acesso em: 20 out. 2019. 

 

NUNCA me sonharam [Documentário]. Direção: Cacau Rhoden. Produção: Maria Farinha 

Filmes, 2017. Disponível em: encurtador.com.br/jLMOY. Acesso em: 9 abr. 2021. 

 

NUNES, Isabella R. Sobre o que nos move, sobre a vida. In: DUARTE, Constância L.; NUNES, 

Isabella R. (org.). Escrevivência: a escrita de nós – reflexões sobre a obra de Conceição 

Evaristo. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020. p. 10-24. 

 

OLIVEIRA, Hélvio Frank de. Esculpindo a profissão docente. São Leopoldo: Oikos; Anápolis: 

Editora UEG, 2017. 

 

OLIVEIRA, Inês B. de. Currículo e processos de aprendizagemensino: políticaspráticas 

educacionais cotidianas. Currículo sem Fronteiras, v. 13, n. 3, p. 375-391, 2013. 

 

http://danielmunduruku.blogspot.com/2017/11/minha-vo-foi-pega-laco.html
https://www.youtube.com/watch?v=mMi_wSpes1c
https://theconversation.com/profiles/sabelo-ndlovu-gatsheni-305274
https://theconversation.com/decolonising-research-methodology-must-include-undoing-its-dirty-history-83912
https://theconversation.com/decolonising-research-methodology-must-include-undoing-its-dirty-history-83912


231 

 
 

PAIVA, Vera L. M. de O. e. Avaliação dos cursos de letras e a formação do professor. Revista 

do GELNE, v. 5, n. 1/2, p. 193-200, 2003. 

 

PAIVA, Vera L. M. de O. e. O Novo Perfil dos Cursos de Licenciatura em Letras. In: 

TOMITCH, Lêda M. B; ABRAHÃO, Maria Helena; DAGHLIAN, Carlos; RISTOF, Dilvo 

(org.). A interculturalidade no ensino de inglês. Florianópolis: UFSC, 2005. p. 345-363. 

 

PATEL, Leigh.  Decolonizing educational research: from ownership to answerability. New 

York: Routledge, 2015. 

 

PATTO, Maria Helena S. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. 

São Paulo: Intermeios, 2015. 

 

PAULA-NETA, Maria Lina; ROSA-DA-SILVA, Valéria. A colonialidade expressa no ensino 

de história e o desafio de perceber para mudar: por uma práxis docente decolonial. In: REIS, 

Marlene B. F.; MOREIRA, Cleumar O. (org.). Docência Universitária 3: fundamentos e 

práticas pedagógicas no ensino superior. Goiânia: Editora Scotti, 2020. p. 61-82. 

 

PENNYCOOK, Alastair. Towards a critical Applied Linguistics for the 1990s. Issues in 

Applied Linguistics, v. 1, n. 1, p. 8-28, 1990. 

 

PENNYCOOK, Alastair. The concept of method, interested knowledge, and the politics of 

language teaching. TESOL Quarterly, v. 23, n. 4, p. 589-618, 1989. 

 

PENNYCOOK, Alastair. Critical applied linguistics: a critical introduction. New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates, 2001. 

 

PENNYCOOK, Alastair. Uma linguística aplicada transgressiva. In: MOITA LOPES, Luiz 

Paulo da (org.). Por uma linguística aplicada INdisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006. p. 67-

84. 

 

PENNYCOOK, Alastair. Language and mobility: unexpected places. Bristol: Multilingual 

Matters, 2012. 

 

PESSOA, Rosane R. A reflexão interativa como instrumento de desenvolvimento profissional: 

um estudo com professores de inglês da escola pública. 255f. Tese (Doutorado em Estudos 

Linguísticos) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2002. 

 

PESSOA, Rosane R. Conversa com Rosane Rocha Pessoa. In: SILVA, Kleber A. da.; 

ARAGÃO, Rodrigo C. (org.). Conversas com formadores de professores de línguas: avanços 

e desafios. Campinas, SP: Pontes Editores, 2013. p. 299-306. 

 

PESSOA, Rosane R. A Critical approach to the teaching of English: pedagogical and identity 

engagement. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 14, n. 2, p. 353-372, 2014. 

 

PESSOA, Rosane R. Movimentos críticos de uma prática docente. In: PESSOA, Rosane R.; 

SILVESTRE, Viviane P. V.; MONTE MÓR, Walkyria (org.). Perspectivas críticas de 

educação linguística no Brasil: trajetórias e práticas de professoras/es universitárias/os de 

inglês. São Paulo: Pá de Palavra, 2018. p. 187-200. 

 



232 

 
 

PESSOA, Rosane R. Formação de professores/as em tempos críticos: reflexões sobre 

colonialidades e busca por um pensar decolonial. In: SILVA, Walkyria Magno e; SILVA, 

Wagner R.; CAMPOS, Diego M. (org.). Desafios da formação de professores na Linguística 

Aplicada. Campinas, SP: Pontes, 2019. p. 173-186. 

 

PESSOA, Rosane R.; HOELZLE, Maria José. Ensino de línguas como palco de política 

linguística: mobilização de repertórios sobre gênero. Trabalhos em Linguística Aplicada, v. 56, 

n. 3, p. 781-800, 2017. 

 

PESSOA, Rosane R.; SILVESTRE, Viviane P. V.; BORELLI, Julma D. V. P. Challenges of a 

decolonial undertaking in teacher education. Calidoscópio, v. 17, n. 2, p.  342-360, 2019. 

 

PESSOA, Rosane R.; URZÊDA-FREITAS, Marco Túlio. Ensino crítico de línguas 

estrangeiras. In: FIGUEIREDO, Francisco J. Q. de. (org.). Formação de professores de línguas 

estrangeiras: princípios e práticas. Goiânia: Editora UFG, 2017. p. 59-80. 

 

PIEDADE, Vilma. Dororidade. São Paulo: Nós, 2017. 

 

PIMENTA, Selma G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática?. São 

Paulo: Cortez, 2009. 

 

PIMENTA, Selma G. Prefácio. In: SUANNO, Marilza V. R.; SILVA, Carlos C.; SOUSA, 

Luciana F. E. C. P.; SUANNO, João Henrique (org.). Imagens da formação docente: o estágio 

e a prática educativa. Anápolis: Ed. UEG, 2019. p. 11-21. 

 

PIMENTA, Selma G.; LIMA, Maria Socorro L. L. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

POTEIRO, Antônio. Ciranda de Pássaros. Instituto Antônio Poteiro, s/d. 

Disponível em: http://www.antoniopoteiro.com/obras-IAP/ciranda-de-passaros/. Acesso em: 

17 de jul. 2021. 

 

QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, 

Edgardo (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Buenos Aires: 

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais – CLACSO, 2005. p. 107-130. 

 

RAJAGOPALAN, Kanavilil. Repensar o papel da linguística aplicada. In: MOITA LOPES, 

Luiz Paulo da (org.). Por uma linguística aplicada INdisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006. p. 

149-168. 

 

REICHMANN, Carla L. A professora regente disse que aprendeu muito: a voz do outro e o 

trabalho do professor iniciante no estágio. Revista Raído, v. 8, n. 15, p. 33-44, 2014. 

 

REICHMANN, Carla L. Letras e letramentos: escrita situada, identidade e trabalho docente no 

estágio supervisionado. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2015. 

 

RESTREPO, Eduardo; ROJAS, Axel. Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y 

cuestionamientos. Universidad del Cauca, Popayán, Colombia, 2010. 

 

http://www.antoniopoteiro.com/obras-IAP/ciranda-de-passaros/


233 

 
 

REZENDE, Tânia F. Políticas de apagamento linguístico em contexto brasileiro. In: BARROS, 

Déborah; SILVA, Kleber Aparecido da; CASSEB-GALVÃO, Vânia Cristina (org.). O ensino 

em quatro atos. Campinas: Pontes, 2015. p. 63-78. 

 

REZENDE, Tânia F. Posfácio. In: SILVESTRE, Viviane P. V. Colaboração e crítica na 

formação de professores de línguas: teorizações construídas em uma experiência com o Pibid. 

Campinas: Pontes, 2017. p. 279-289. 

 

REZENDE, Tânia F. A semiótica dos corpos na literatura goiana: o corpo negro de Leodegária 

de Jesus. Revista Plurais, Anápolis, GO, v. 8, n. 1, p. 131-159, 2018. 

 

REZENDE, Tânia F. Como dialogar em meio à turbulência das lutas narrativas? Goiânia-GO: 

Obiah: Grupo de Estudos em Cosmolinguística, 2019a. p. 1-11. [Manuscrito não publicado]. 

 

REZENDE, Tânia F. Os compromissos da Sociolinguística. Goiânia-GO: Obiah: Grupo de 

Estudos em Cosmolinguística, 2019b. p. 1-15. [Manuscrito não publicado]. 

 

REZENDE, Tânia F. Problematizando o decolonial. X Encontro do Projeto Nacional de 

Letramentos: problematizando o decolonial. Canal do GEELE no YouTube, 31 mai. 2021. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6Vef1grN4CU. Acesso em: 8 jul. 2021. 

 

REZENDE, Tânia F.; GOMES, Letícia S. Uma canção pela vida: a decolonialidade está no seio 

da mãe terra. In: MENDONÇA E SILVA, Cleidimar Aparecida. (org.). América Latina e língua 

espanhola: perspectivas decoloniais. Campinas: Pontes, 2020. p. 229-254.  

 

REZENDE, Tânia F.; SILVESTRE, Viviane P. V.; PESSOA, Rosane R.; SABOTA, Barbra; 

ROSA-DA-SILVA, Valéria; SOUSA, Laryssa P. de Q. Por uma postura decolonial na formação 

docente e na educação linguística: conversa com Tânia Rezende. Gláuks: Revista de Letras e 

Artes, v. 20, n. 1, p. 15-27, 2020, p. 15-27. 

 

RIBEIRO, Djamilla. Quem tem medo de feminismo negro? São Paulo: Companhia das Letras, 

2018. 

 

RIVERA-CUSICANQUI, Silvia. Sociología de la imagen: miradas ch’ixi desde la 

historia andina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón, 2015. 

 

RIVERA-CUSICANQUI, Silvia. “Tenemos que producir pensamiento a partir de lo cotidiano”. 

[Entrevista cedida a] Kattalin Barber. El Salto, 2019. Disponível em: 

https://www.elsaltodiario.com/feminismo-poscolonial/silvia-rivera-cusicanqui-producir-

pensamiento-cotidiano-pensamiento-indigena. Acesso em: 20 mai. 2021. 

 

RIVERA-CUSICANQUI, Silvia; DOMINGUES, José Maurício, ESCOBAR, Arturo; LEFF, 

Enrique. Debate sobre el colonialismo intelectual y los dilemas de la teoría social latino-

americana. Cuestiones de Sociología, n. 14, e009, 2016. Disponível em: 

https://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSn14a09/7368. Acesso em: 

20 mai. 2021. 

 

ROSA, Vanessa C. da. A Primeira missa no Brasil sob o olhar do presente. In: Colóquio do 

Comitê Brasileiro de História da Arte, 36., 2016, Campinas. Anais [...]. Campinas: Unicamp, 

2016. p. 754-765. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Vef1grN4CU
https://www.elsaltodiario.com/feminismo-poscolonial/silvia-rivera-cusicanqui-producir-pensamiento-cotidiano-pensamiento-indigena
https://www.elsaltodiario.com/feminismo-poscolonial/silvia-rivera-cusicanqui-producir-pensamiento-cotidiano-pensamiento-indigena
https://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSn14a09/7368


234 

 
 

 

ROSA-DA-SILVA, Valéria. Práticas de linguagem em contexto de educação infantil bilíngue: 

um olhar com as lentes da translinguagem. REVELLI, v. 9 n. 4, p. 98-116, 2017. 

 

ROSA-DA-SILVA, Valéria. Cossignificações para a relação escola-universidade: movimentos 

decoloniais nas vivências do estágio de inglês. In: Encontro de Formação de Professores de 

Línguas Estrangeiras (ENFOPLE), 2019, Inhumas. Anais [...]. Anápolis: UEG, 2019. p. 1-8. 

 

ROSA-DA-SILVA, Valéria; BROSSI, Giuliana C. Ações pedagógicas voltadas para os 

letramentos críticos: uma proposta para o estágio supervisionado de língua inglesa. Dossiê 

Práticas de letramento e ensino de línguas na educação básica. REVELLI, v. 8 n. 3, p. 203-230, 

2016. 

 

ROSA-DA-SILVA, Valéria; FIGUEREDO, Carla J.; PESSOA, Rosane R. O estágio de língua 

inglesa como espaço de (re)construção de identidades e agência docente: diálogos com 

teorizações bakhtinianas. In: FREITAS, Carla C.; BROSSI, Giuliana C.; ROSA-DA-SILVA, 

Valéria; THEREZA JUNIOR, Alcides H. (org.). Diálogos entre a universidade e a escola na 

(trans)formação de professores de línguas. Anápolis: Ed. UEG, 2018, p. 105-129. 

 

ROSA-DA-SILVA, Valéria; ROQUE, Henrique F. Uma conversa sobre movimentos 

decoloniais nas vivências do estágio de inglês na escola pública. In: MASTRELLA-DE-

ANDRADE, Mariana R. (org.). (De)colonialidades na relação escola-universidade para a 

formação de professoras(es) de línguas. Campinas, SP: Pontes Editores, 2020. p. 123-150. 

 

SANTOS, Geniana; BORGES, Veronica; LOPES, Alice C. Formação de professores e 

reformas curriculares: entre projeções e normatividade. Linhas Críticas, [S. l.], v. 25, p. 239-

256, 2019. 

 

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral. Tradução: Antônio Chelini, José Paulo 

Paes e Izidoro Blikstein. São Paulo: Cultrix, 1996. 

 

SAVIANI, Demerval. Formação de professores: aspectos históricos 

e teóricos do problema no contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação, v. 14, n. 40, p. 

143-155, 2009. 

 

SILVESTRE, Viviane P. V. Ensinar e aprender língua estrangeira/adicional na escola: a relação 

entre perspectivas críticas e uma experiência prática localizada. Revista Brasileira de 

Linguística Aplicada, v. 15, n. 1, p. 61-84, 2015. 

 

SILVESTRE, Viviane. P. V. Colaboração e crítica na formação de professores de línguas: 

teorizações construídas em uma experiência com o Pibid. Campinas: Pontes, 2017. 

 

SILVESTRE, Viviane. P. V. Gênese de uma trajetória em curso na formação crítica de 

professoras/es de inglês. In: PESSOA, Rosane R.; SILVESTRE, Viviane P. V.; MONTE MÓR, 

Walkyria (org.). Perspectivas críticas de educação linguística no Brasil: trajetórias e práticas 

de professoras/es universitárias/os de inglês. São Paulo: Pá de Palavra, 2018, p. 251-261. 

 

SILVESTRE, Viviane. P. V.; SABOTA, Barbra; PEREIRA, Ariovaldo L. Girando o olhar: 

esforços decoloniais na ressignificação do estágio de língua inglesa. In: MASTRELLA-DE-



235 

 
 

ANDRADE, Mariana R. (org.). (De)colonialidades na relação escola-universidade para a 

formação de professoras(es) de línguas. Campinas, SP: Pontes Editores, 2020. p. 103-122. 

 

SIQUEIRA, Domingos Sávio P. O ensino de inglês na escola pública: do professor postiço ao 

professor mudo, chegando ao professor crítico-reflexivo. In: LIMA, Diógenes C. de (org.). 

Inglês em escolas públicas não funciona? Uma questão de múltiplos olhares. São Paulo: 

Parábola, 2011. p. 93-110. 

 

SMITH, Linda T. Decolonizing methodologies: research and indigenous peoples. New York: 

Zed Books, 1999. 

 

SOUSA SANTOS, Boaventura de. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma 

ecologia de saberes. Novos Estudos, v. 79, p. 71-94, 2007. 

 

SOUSA SANTOS, Boaventura de. O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias 

do Sul. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019. 

 

SOUZA, Ana Lúcia S. Letramentos de reexistência: poesia, grafite, música, dança: hip-hop. 

São Paulo: Parábola Editorial, 2011. 

 

SOUZA, Ana Lúcia S. Provocações para a Linguística Aplicada. Canal da Associação 

Brasileira de Linguística Aplicada (ALAB) no YouTube, ago. 2020. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=oDj8WMGQM88&fbclid=IwAR2rfKxB4DH0W95656C

29PZDIfjhxaNXTyiWWWMEoe0oyNmf7DCng5bHQQA. Acesso em: 10 set. 2020. 

 

SOUZA, Neusa S. de. Tornar-se negro ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em 

ascensão social. Lebooks Editora, 1983. 

 

SÜSSEKIND, Maria Luiza. A BNCC e o “novo” ensino médio: reformas arrogantes, indolentes 

e malévolas. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 13, n. 25, p. 91-107, 2019. 

 

SÜSSEKIND, Maria Luiza; COUBE, André Luiz da S. Universidadescolas: deslocando linhas 

abissais. In: MASTRELLA-DE-ANDRADE, Mariana R. (org.). (De)colonialidades na relação 

escola-universidade para a formação de professoras(es) de línguas. Campinas, SP: Pontes 

Editores, 2020. p. 55-74. 

 

TODD, Sharon. Between body and spirit: the liminality of pedagogical relationships. Journal 

of Philosophy of Education, v. 48, n. 2, p. 231-246, 2014. 

 

TUKANO, Álvaro. O mundo Tukano antes dos brancos. Um Mestre Tukano, vol. I. Brasília: 

AYÓ. Instituto de Ciências e Saberes para o Etnodesenvolvimento, 2017. 

 

URZÊDA-FREITAS, Marco Túlio. Do pensamento abissal à ecologia de saberes na escola: 

reflexões sobre uma experiência de colaboração. Educação e Pesquisa, v. 39, n. 4, p. 843-858, 

2013. 

 

URZÊDA-FREITAS, Marco Túlio. Letramentos queer na formação de professorxs de línguas: 

complicando e subvertendo identidades no fazer docente. 283f. Tese (Doutorado em Letras e 

Linguística) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oDj8WMGQM88&fbclid=IwAR2rfKxB4DH0W95656C29PZDIfjhxaNXTyiWWWMEoe0oyNmf7DCng5bHQQA
https://www.youtube.com/watch?v=oDj8WMGQM88&fbclid=IwAR2rfKxB4DH0W95656C29PZDIfjhxaNXTyiWWWMEoe0oyNmf7DCng5bHQQA


236 

 
 

URZÊDA-FREITAS, Marco Túlio. Letramentos queer em tempos sombrios. Canal de Hélvio 

Frank no YouTube, jun. 2020. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ayJwDCR2hlg. Acesso em: 12 mar. 2021. 

 

URZÊDA-FREITAS, Marco Túlio; PESSOA, Rosane R. Discursos de identidades, ensino 

crítico de línguas e mudança social: análise de uma experiência localizada. In: MATEUS, 

Elaine; BUENO, Nilceia (org.) Estudos críticos da linguagem e formação de professores/as de 

línguas: contribuições teórico-metodológicas. Campinas, SP: Pontes, 2014. p. 365-396. 

 

VALSECHI, Marília C. Afinal, o que é o estágio supervisionado? De labirinto a entrelugar: o 

estágio proposto pela Universidade na visão dos estagiários. 298f. Tese (Doutorado em 

Linguística Aplicada) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2016.  

 

VALSECHI, Marília C.; KLEIMAN, Angela B. O estágio supervisionado e a voz 

social do estagiário. Revista Raído, v. 8, n. 15, p. 12-32, 2014. 

 

VELOSO, Caetano; GIL, Gilberto. Pannis et circenses. Álbum-manifesto Tropicália ou Panis 

et Circencis. Philips, 1968. 

 

WALSH, Catherine. Intercultutalidad, colonialidad y educación. Revista Educación y 

Pedagogía, v. XIX, n. 48, p. 25-35, 2007. 

 

WALSH, Catherine. Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias 

político-epistémicas de refundar el estado. Tabula Rasa, n. 9, p. 131-152, 2008. 

 

WALSH, Catherine. Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: in-surgir, ressurgir e re-

viver. In: CANDAU, Vera Maria (org.). Educação intercultural na América Latina: entre 

concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009. p. 12-42. 

 

WALSH, Catherine. Introducción. Lo pedagógico y lo decolonial: entretejiendo caminos. In: 

WALSH, Catherine (ed.). Pedagogías decoloniales: prácticas insurgentes de resistir, (re)existir 

y (re)vivir. Tomo I. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 2013. p. 23-68. 

 

WALSH, Catherine. Decoloniality in/as praxis. In: MIGNOLO, Walter; WALSH, Catherine. 

On decoloniality: concepts, analytics, praxis. Durham: Duke University Press, 2018. p. 14-102. 

 

WALSH, Catherine; MIGNOLO, Walter. Introduction. In: MIGNOLO, Walter; WALSH, 

Catherine. On decoloniality: concepts, analytics, praxis. Durham: Duke University Press, 2018. 

p. 1-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ayJwDCR2hlg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tropicalia_ou_Panis_et_Circencis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tropicalia_ou_Panis_et_Circencis


237 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 
 

 

APÊNDICE A 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Prezado/a professor/a-licenciando/a, 

 

Você está sendo convidado/a para participar, como voluntário/a, em uma pesquisa. O 

convite se justifica pelo fato de você estar cursando o 4º ano do curso de Letras Português e 

Inglês na Universidade Estadual de Goiás, câmpus Inhumas e por estar realizando o estágio 

supervisionado de língua inglesa II, disciplina sob minha responsabilidade. 

Após ser esclarecido/a sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da 

pesquisadora responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado/a de forma alguma. Em 

caso de dúvida, você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás pelos telefones 3521-1075 ou 3521-1076.  

  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

  

Título do projeto de pesquisa: FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS DE LÍNGUA 

INGLESA: REFLEXÕES SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Pesquisadora responsável: Valéria Rosa da Silva 

  

Telefone/ e-mail para contato: (62)3261-2034 e (62) 98414-2825 (autorizo ligação a cobrar 

em ambos os telefones) / valeriarosa.vr@gmail.com 

  

Justificativa: A pesquisa se justifica pela necessidade de compreender como as relações entre 

universidade e escola sob um viés crítico e colaborativo se refletem na formação dos/das 

professores/as-licenciandos/as durante a realização do estágio supervisionado. 

  

Objetivo: O principal intento deste estudo é problematizar as relações entre universidade e 

escola no estágio supervisionado de língua inglesa. 

 

Benefícios decorrentes da participação na pesquisa: Os possíveis benefícios aos/às 

participantes desta pesquisa serão: compreender a relevância do trabalho realizado durante o 

estágio supervisionado; conscientizar-se do papel dessa experiência no estágio para o próprio 

desenvolvimento profissional; aperfeiçoar a formação docente; entre outros. Cabe ressaltar que 

não haverá nenhum ônus ou ganho financeiro por participar da pesquisa, tampouco despesas 

decorrentes da participação. 

 

Riscos possíveis: O possível risco aos/às participantes desta pesquisa seria ter alguma(s) de 

suas práticas discursivas e/ou educativas analisadas que, de algum modo, não fosse do seu 

agrado, ou seja, com as quais não estariam de acordo. No entanto, esse risco será minimizado 
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por dois fatores: eles/elas terão suas identidades omitidas e a análise de dados lhes será 

encaminhada para avaliação/conferência antes da defesa da tese. Cabe ressaltar o direito do/a 

participante de pleitear indenização em caso de danos decorrentes de sua participação na 

pesquisa. 

 

Procedimentos: Este estudo se propõe a analisar o material empírico gerado de maio de 2017 

a dezembro de 2018 durante o desenvolvimento do estágio supervisionado de língua inglesa de 

um curso de Letras Português e Inglês de um câmpus da Universidade Estadual de Goiás 

(UEG). A proposta do presente estudo é problematizar as relações entre universidade e escola 

no estágio supervisionado de língua inglesa, discutindo a construção do conhecimento por meio 

dessas relações. Para tanto, proponho-me a analisar o conteúdo do material produzido pelos/as 

participantes durante o estágio supervisionado (questionários, relatórios, projeto de ensino e 

aprendizagem, diários reflexivos, narrativas, planos de aula, materiais didático-pedagógicos, 

sessões reflexivas, entrevistas, relatos de experiência e documentos) e o que suas práticas 

discursivas e educativas revelam sobre essa experiência formativa. A sua participação consistirá 

em a) responder perguntas de um roteiro de entrevista/questionário à pesquisadora do projeto 

(a entrevista será gravada somente se houver a permissão do/a participante); b) elaborar 

relatórios parciais de observação e de semirregência sobre as vivências do estágio 

supervisionado; c) elaborar um projeto de ensino e aprendizagem a ser desenvolvido durante o 

período de regência do estágio supervisionado; d) escrever diários reflexivos sobre as aulas 

observadas e ministradas na escola parceira; e) escrever narrativas pessoais sobre o processo 

vivenciado no estágio supervisionado; f) elaborar planos de aula e materiais didático-

pedagógicos a serem utilizados durante o estágio; g) participar de sessões reflexivas agendadas 

previamente pela pesquisadora, de acordo com a disponibilidade do/a participante; e h) elaborar 

um relato da experiência vivenciada no estágio supervisionado. Ressalte-se que, mesmo após a 

conclusão deste estudo, esses materiais continuarão guardados sob os cuidados da pesquisadora, 

que se compromete em mantê-los em sigilo. 

 

Produtos do estudo: O material empírico gerado na pesquisa será utilizado na redação da tese 

de doutorado da pesquisadora, a ser defendida até novembro de 2020, e de artigos a serem 

publicados em revistas/livros da área de linguística aplicada, podendo, ainda, ser apresentados 

em eventos dessa mesma área.  

   

Prerrogativas do/a participante: Mesmo assinando este termo, o/a participante tem a 

liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa sem penalidade alguma e 

sem prejuízo ao seu cuidado. 

 

Sigilo: Para assegurar o sigilo sobre a identidade dos/as participantes envolvidos/as, serão 

utilizados pseudônimos. 

  

Nome e Assinatura da pesquisadora  

 

______________________________________________________________________ 

  

  

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

  

Eu, _____________________________________________________________________, 

CPF______________________, abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS DE LÍNGUA INGLESA: REFLEXÕES SOBRE 
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO, como sujeito. Fui devidamente informado/a e 

esclarecido/a pela pesquisadora Valéria Rosa da Silva sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a 

qualquer penalidade.   

 

Local e data  

 

____________________________________________________________________ 

 

Nome e Assinatura do sujeito 

 

____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

REFLEXÕES INICIAIS SOBRE O ESTÁGIO (RI)  

 

Autor: Weller 

Data: Março de 2017 

 

1) Na sua opinião, como deve ser a relação entre a universidade e a escola parceira, no decorrer 

do processo de estágio supervisionado? 

 

Acredito que a relação escola parceira e universidade deve ser a mais empática e dialógica 

possível. Empática porque não basta apenas abrir as portas e aceitar os professores estagiários, 

é preciso manter uma boa relação, uma convivência amistosa, para que ao finalizar os trabalhos 

de estágio, bons frutos possam ser colhidos e mantidos ali nessa escola. 

 

2) Para você, qual é o papel da universidade no decorrer do processo de estágio supervisionado 

em relação à escola e em relação aos/às professores/as-licenciandos/as? 

 

O processo de estágio supervisionado possibilita aos acadêmicos um contato a curto prazo, 

porém imediato com alunos e alunos, com uma turma na sala de aula. Isso é de suma 

importância, pois faz com que aqueles que nunca tiveram experiências como professores 

passem pelo impacto causado pelo choque do primeiro contato com uma sala de aula. Desse 

modo, é imprescindível que a universidade atue de forma mais ativa, dando aos estagiários o 

maior aparato pedagógico possível, principalmente no que tange aos projetos 

(inter)transdisciplinares que envolvam as escolas parceiras. 

 

3) Qual é o papel da escola parceira no decorrer do estágio supervisionado em relação a você, 

professor/a-licenciando/a, e a sua formação docente? 

 

A parceria da escola campo vai muito além de simplesmente disponibilizar suas turmas para a 

execução do estágio. Os professores estagiários devem ser acolhidos e abraçados pela 

instituição que lhes abriu as portas e encarar o trabalho desses acadêmicos como um aliado na 

formação escolar e cidadã dos seus alunos. 

 
4) Quais são suas expectativas de aprendizagem da prática de ensino no decorrer do estágio 

supervisionado este ano? 

 

Sabendo que a prática no estágio supervisionado nos proporciona uma experiência única e 

aprazível, objetivo aproveitar ao máximo essa oportunidade de melhorar meu desempenho 

enquanto professor e, sobretudo, fomentar minha prática docente de modo que esse suporte 

venha a alavancar minha carreira profissional na área da educação e áreas afins que abarquem 

a língua inglesa. 

 

5) De que forma você acredita que contribuirá com a escola parceira durante o estágio? 

 

Acredito que minha prática docente no papel de professor estagiário não tem outro papel senão 

o de agente transformador social. Os trabalhos que desempenharei durante minha passagem por 

essa escola com certeza refletirão na contribuição para a formação cidadã crítica desses alunos.  
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6) Como foi sua experiência no estágio de língua inglesa I, no ensino fundamental? 

 

No ensino fundamental, obtivemos um bom retorno. Nós esperávamos bem menos retorno por 

parte dos alunos e, para a nossa surpresa, nossas expectativas foram superadas. 
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APÊNDICE C 

REFLEXÕES FINAIS SOBRE O ESTÁGIO (RF) 

 

Autora: Persona 

Data: Dezembro de 2017 

  

1) Na sua opinião, como foi a relação entre a universidade e a escola parceira, no decorrer do 

processo de estágio supervisionado?  

 

Acredito que o que houve este ano realmente pode ser chamado de parceria. A escola abriu as 

portas para o estágio, e os professores que “cederam” as aulas também. Uso cederam entre 

aspas, pois, na verdade, eles estiveram presentes durante toda a regência, ministrando as aulas 

juntos, numa verdadeira relação de parceria. A escola nos deu bastante liberdade, mas também 

cobrou de nós certa disciplina, principalmente com relação a horários. No geral, foi uma relação 

bastante colaborativa.  

 

2) Para você, qual foi o papel da universidade no decorrer do processo de estágio supervisionado 

em relação à escola e em relação aos/às professores/as-licenciandos/as? 

 

O papel da universidade foi nos preparar para ministrar aulas. Eu ainda vejo uma lacuna com 

relação a essa preparação nos dois primeiros anos de curso. Nós, estagiários, chegamos muito 

“crus” para a experiência da regência. Muitas vezes, não nos atentamos para a didática dos 

professores ao longo do curso e em como podemos adaptá-la para nossa prática. Eu sinto falta 

de algo mais concreto, possibilidades de metodologias, algo que amplie as possibilidades de 

práticas, já que não existe receita. A universidade proporciona isso, em alguns casos, de maneira 

extraclasse, em cursos de extensão, o que já ajuda bastante, mas nem todos têm acesso. Talvez, 

na disciplina de didática, tudo isso poderia ficar mais explícito. Eu senti muita dificuldade na 

primeira experiência de regência. Na segunda experiência, eu já me senti um pouco mais 

preparada em virtude do crescimento que a primeira me proporcionou. 

 

3) Qual foi o papel da escola parceira no decorrer do estágio supervisionado em relação a você, 

professor/a-licenciando/a, e a sua formação docente? 

 

Acho que a escola é mais representada pelo professor regente da turma em que atuamos. Ele 

sempre esteve presente e serviu como uma espécie de modelo para nós, durante a semirregência. 

Cada um tem um estilo pra ministrar aulas, mas esse estilo é construído e muito da prática do 

professor regente ajudou a construir o meu estilo. Foi importante esse período de observação e 

foi importante o acompanhamento e a participação do professor na regência. O professor esteve 

muito presente tanto em sala quanto fora de sala, para os feedbacks, sessões de visionamento, 

então ele sempre esteve muito acessível, facilitando toda essa pesquisa-ação colaborativa. 

 

4) Suas expectativas de aprendizagem da prática de ensino no decorrer do estágio foram 

alcançadas? Explique. 

 

Acho que não. Eu aprendi e evoluí bastante, mas tardiamente. Eu sempre tive resistência e certa 

rejeição ao estágio. Este ano eu cedi um pouco e pude aproveitar mais do que o curso tem a me 

oferecer. Talvez por essa resistência eu tenha sentido tanta dificuldade em perceber o 

cumprimento do papel da universidade na nossa formação docente. Em todo caso, no decorrer 

desse último estágio, eu senti uma evolução bastante significativa, tanto com relação à prática 
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docente, quanto com relação à evolução pessoal. A partir do momento em que eu decidi tentar, 

tudo melhorou, mas eu poderia ter aprendido mais, se tivesse aprendido a tentar antes. 

 

5) De que forma você acredita que contribuiu com a escola parceira durante o estágio? 

 

Acho que contribuí mostrando a importância de valorizar o aluno e tentar mediar o 

conhecimento a partir do que ele gosta. Foi algo que funcionou comigo quando eu estudava no 

ensino médio e eu acho que eu tentei ser o tipo de professora que eu gostaria de ter, tentei usar 

coisas que tornassem o ensino-aprendizagem mais agradável, com recursos que se aproximam 

mais da realidade dos alunos. Acredito que o professor precisa ser quase um descobridor de 

talentos. A partir do momento em que o aluno se sente valorizado por alguma prática, muitas 

vezes ele passa a se empenhar cada vez mais. Sabendo das especificidades dos alunos, o 

professor consegue variar a didática e fazer dos alunos os protagonistas. 

 

6) De que forma o estágio supervisionado de língua inglesa contribuiu para sua formação? 

 

Acho que o estágio e a temática que nós abordamos contribuíram bastante para minha 

(re)construção identitária. Consequentemente, isso contribui para um amadurecimento 

identitário e um amadurecimento no nível acadêmico. As leituras que nortearam as orientações 

para o estágio e as reflexões dessas leituras promoveram uma transformação intelectual. A 

pessoa que começa o estágio não é a mesma que termina. Refletir sobre a própria prática e 

entender essa prática a partir do olhar do outro é algo transformador e foi isso que fizemos. 

 

7) Como foi sua experiência no estágio de língua inglesa II? Houve desenvolvimento da sua 

prática pedagógica? 

 

A experiência do estágio II me surpreendeu positivamente. Eu fui para o estágio mais segura e 

mais confiante. Eu “dei uma chance” para o estágio. Claro que a insegurança e os medos 

permanecem. A partir do momento que você se propõe a ministrar aulas, você passa a ser 

responsável pela formação do outro e isso demanda muita responsabilidade. Eu tentei oferecer 

o melhor que eu pude e em resposta tivemos uma regência bastante satisfatória. Não foi perfeito, 

houve momentos de frustração, principalmente nas atividades de repetição que eu tentei 

ministrar, mas o grupo ajudou a resolver o problema e eu aprendi que uma metodologia não vai 

funcionar com todos, precisamos ser versáteis e saber a hora de mudar e como mudar. 

 

8) O que poderia ter sido diferente no estágio supervisionado de língua inglesa? Que sugestões 

você apresenta? 

 

Algo que me incomodou foi o fato de não sabermos calcular bem o tamanho do planejamento. 

Acho que fomos com muita sede ao pote! Planejamos muita coisa para pouca regência, tanto é 

que tivemos de prolongar o estágio por mais uma semana. Acho que nossa organização poderia 

ter sido melhor, nesse caso. E, com relação ao trabalho em grupo, houve uma melhora 

considerável desde a minha última experiência, mas ainda tiveram problemas. O problema não 

está no grupo em si, mas no individual. Às vezes falta o pensamento no coletivo. Eu tenho que 

pensar que se eu fizer ou deixar de fazer algo, nessas circunstâncias, eu estarei beneficiando ou 

prejudicando um grupo, não apenas eu. Às vezes falta pensar no grupo. Por mais que as tarefas 

sejam divididas, o fato de elas serem executadas ou não, afeta o grupo todo. Pensando na prática 

docente, talvez o estágio devesse ser individual. Pensando nessa prática na perspectiva da 

pesquisa-ação colaborativa, não. Isso pode ser diferente conforme a metodologia proposta pelo 

orientador de estágio 



245 

 
 

 

9) Durante o estágio de língua inglesa deste ano, como foi o seu desenvolvimento? O que você 

gostaria de ter desenvolvido e não desenvolveu? O que você gostaria de ter desenvolvido 

melhor? 

 

Eu acredito que melhorei consideravelmente se comparar com a experiência anterior. Minha 

postura na sala de aula melhorou, mas ainda não é o que eu chamaria de ideal. Minha entonação 

de voz melhorou, mas ainda não tem o alcance que eu gostaria que tivesse. A minha interação 

com os alunos ainda é fraca, mas já existe. O curioso é que tudo isso muda quando eu estou 

com a câmera nas mãos, um recurso que eu sempre uso durante o estágio. Eu me sinto mais à 

vontade, me sinto mais eu e flui melhor. 

 

10) Que frase melhor define o seu estágio deste ano? 

 

Eu utilizarei uma frase do Foucault: “Não me diga quem sou e não me diga para permanecer 

[a] mesm[a]”. 

 

11) Você pretende ser professor/a de inglês? Justifique. 

 

Não pretendo dar aulas. Eu já entrei no curso de Letras com esse pensamento. E, se alguém me 

pergunta por que eu fiz um curso de licenciatura se eu não pretendo dar aula, foi por um “erro” 

na inscrição, que, por cerca de três anos eu chamei de erro e no quarto ano eu não chamei mais. 

O curso me proporcionou muita transformação, muita evolução, especialmente neste ano. Eu 

sou grata por isso, tentei fazer o meu melhor nos estágios. Mesmo com os travamentos e a 

insegurança, evoluí muito, mas ainda não acredito que eu me torne professora, mesmo com 

tanta gente dizendo o contrário. É incrível ver que você ajudou alguém a aprender alguma coisa, 

o reconhecimento e a gratidão de certos alunos. Eu sei da importância que um professor pode 

ter na vida de um aluno, porque eu tive a sorte de ter muitos professores marcantes, em um 

sentido bom, pessoas que me inspiram a ser melhor, a fazer o que eu for fazer tão bem quanto 

elas, mas eu ainda não me vejo como professora. 
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APÊNDICE D 

TRANSCRIÇÃO DE UMA RODA DE CONVERSA 

RODA DE CONVERSA 9 

 

 

Data: 02/05/2017 

Tempo: 40min 

Participantes: Persona, Rock, Sam, Sílvia, Weller e Valéria 

Foco: Planejamento projeto 13 reasons to be myself 

 

Valéria: Gente, acabei de conversar ali com a Márcia, que é a diretora. Eu agradeci pela 

receptividade da escola, principalmente do Rock, só que eu disse assim que a gente queria 

contribuir mais com a escola. Estamos sentindo que a gente pode dar mais nossa contribuição, 

sabendo que vem da direção. Ela me falou assim que eles estão ali discutindo como os alunos 

estão desmotivados, eles não querem estudar, eles não querem fazer as provas que têm que 

fazer. Eles não têm perspectiva de vida fora daqui, ou seja, será que nosso tema pode contribuir 

com isso, o que vocês acham? 

Weller: É... questão identitária. 

Persona: Eu ia falar a mesma coisa. 

Valéria: Eu acho que tem tudo a ver, porque, Weller, se eu não me encontro no mundo, se eu 

não entendo meu papel no mundo, se eu não sei quem eu sou, eu não vou ter mesmo perspectiva 

de futuro.  

Weller: Exatamente. 

Valéria: Pra que eu estou nesse mundo? Pra que eu estou nessa escola? 

Persona: É muito difícil saber isso no Ensino Médio, gente. Eu ainda não sei. 

Valéria: Mas é diferente, Persona. Você não sabe, mas você vem fazendo, pelo menos está 

procurando saber. Aí o que ela está questionando é que eles estão sem perspectivas, sabe.  

Persona: Se eu tivesse sido eu, provavelmente, eu não teria feito vestibular 

Sílvia: É foi por impulso da mãe, né? 

Persona: Quase obrigação. 

Weller: Principalmente esse curso, né? 

Persona: Foi depois que eu fiz o teste vocacional... Depois que eu fiz eu fiquei completamente 

perdida e já não queria fazer mais nada. Aí eu vi que tudo que eu tava fazendo não era porque 

eu queria fazer. 
Valéria: Era porque sua mãe queria. 

Persona: Estavam mandando que eu fizesse alguma coisa. Era pra não fazer nada, então vai 

fazer qualquer coisa. 

Valéria: Entendi. Eu só quis compartilhar porque eu acho que a gente está aqui pra isso, né, 

gente? Se a gente não partir da problemática da escola, a gente não vai chegar a lugar nenhum, 

não vai fazer sentido. Onde a gente tinha parado mesmo? 

Persona: Nas perguntas do slide. 

Valéria: As perguntas do slide. Quais vocês acham que devem ser as perguntas? 

Weller: Nessa perspectiva que estávamos fazendo... Where do you live? What’s your name? 

Where are you from?  

Valéria: Alguém tem que anotar, né? 

Persona: How old are you? 

Valéria: Qual seria a próxima? 

Persona: Agora tem que ser específica da identidade, né? 
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Valéria: Se a gente pensasse, por exemplo, pensando no que o Weller falou, o que eu gosto em 

mim, algo... 

Sílvia: O que eu mais gosto em mim? 

Persona: Vai delimitar... O que eu gosto é mais amplo 

Weller: Mas como está falando de identidade 

Persona: O que eu mais gosto em mim... Sempre tem alguma coisa que a gente preze mais, né? 

Weller: Uma qualidade que você mais destaca 

Sílvia: Tem uma... sempre tem uma qualidade que a gente mais destaca. 

Weller: Tem o defeito também que a gente mais destaca. 

Valéria: É, aí pode por o que eu mais gosto e o que eu menos gosto, se for o caso.  

Weller: Se deixar o que eu mais gosto... Ah... aí vai ser uma pergunta subsequente à outra 

porque se colocar simplesmente o que eu mais gosto fica muito aberto. 

Valéria: What I like most…? 

Weller: About what? About me? 

Valéria: About me. 

Weller: About me porque eu acho que tem que um about alguma coisa. 

Valéria: Aí a gente já ensina a expressão “I like most”. 

Weller: Como estamos falando de identidade, se perguntar o que eu mais gosto, ah... eu gosto 

de... beber cachaça, é muito vago. Então tem que especificar... 

Valéria: Sabe o que eu acho bacana pra gente problematizar depois? Por exemplo, se vocês 

perguntarem pra mim o que eu mais gosto em mim, eu poderia falar é que eu sou sincera. Mas 

será que eu sou sincera o tempo todo? Aí a gente se pega naquele momento de paradoxo, 

contradição. Que eu acho que, acho que ninguém é o que é o tempo todo. Se a gente colocasse 

isso, seria pra problematizar.  Mais alguma pergunta que vocês acham que seria necessária?  

Sílvia: Qual a perspectiva de vida que eles têm? De Futuro? Qual a visão de futuro que eles 

têm pra eles? Alguma coisa assim, porque sempre alguém sonha alguma coisa, né, Valéria? 

Todo mundo tem um sonho de fazer alguma coisa.  

Valéria: Deixa essa em aberto, a gente vai pensando. A gente ouve o Rock também, o Rock 

vai ter ideia boa pra isso aí. Aí fechou essa parte. Agora, eles têm que escrever... 

Sam: 13 reasons to be myself. 

Valéria: Acho que, na atividade, a gente pode pedir “13 reasons to be yourself”. 

Weller: Yourself, mas já tem que ensinar o myself porque eles escreverão em 1ª. A gente vai 

estar falando em 3ª nesse momento, mas na hora deles redigirem, eles vão escrever em 1ª. Então, 

já ensina já o myself.  

Valéria: Vocês estão vendo o que é gramática contextualizada, é isso. Nós vamos ter que 

ensinar pra eles essa noção “my, I, myself”, “you, your, yourself”, sem falar que é pronome 

reflexivo. 

Weller: É, não precisa falar isso. [...] Essas nomenclaturas são chatíssimas. 

Valéria: Acho que não precisa de nomenclatura, né? É essa a gramática que emerge das 

práticas. 

Weller: É trabalhar a função dela ali no texto. 

Valéria: Isso mesmo. [...] Aí eles vão escrever as 13 reasons. Isso vai levar muito tempo, aí a 

gente fecha a primeira aula e pode ser que não dê tempo. 

Persona: Eu achei que ia sobrar tempo. 

Valéria: Não, porque como você vai trabalhar de forma reflexiva, isso demanda um tempo.  

Sílvia: Na última aula, tem que deixar um tempinho porque eles juntam o lixo da sala. Eles têm 

que deixar organizada a sala. 

Valéria: Legal isso, né? 

Rock: Na 96 FM hoje, estava um programa, um educador e um psicólogo discutindo bullying 

e tendências suicidas na escola. 
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Valéria: E aí, o que eles falaram? 

Rock: Só vi um pedacinho. Ah, eles falaram meio... meio presunçosa, eu acho. Não sei se é a 

psicóloga ou a educadora falando que, ah que o jovem quer isso, aquilo. Tipo, muito certa do 

que o jovem quer. O jovem quer aparecer, o jovem que chamar a atenção, quer pertencer a 

grupos, quer...  

Valéria: Nem o jovem sabe o que ele quer... 

Weller: Quem dirá um terceiro, né? Se eu mesmo não sei... 

Rock: Há uma necessidade de aceitação, de se sentir aceito, mas às vezes ele quer ser aceito 

como diferente, aceito... 

Weller: como ele é 

Rock: aceito sozinho, o gente boa, ou o cara que fica calado no canto dele. Todo mundo quer 

se sentir parte, mas às vezes a pessoa quer ser aceita, mas não como sendo o centro das atenções, 

sendo a referência. 

Weller: Com a subjetividade dela, né? 

Valéria: Rock, você consegue ficar aqui com a gente um pouquinho? 

Rock: Por enquanto, sim. 

Valéria: Vamos fazer um resumo do que a gente conversou hoje, pra ele? A gente tá pensando 

na aula, Rock, que seria no 1º C, que é a turma que eles escolheram. O tema, a gente já tinha 

falado, a gente pensou em não tratar diretamente dessa questão de suicídio, mas tratar, aqui o 

objetivo que os meninos escreveram “problematizar questões identitárias nas aulas de língua 

inglesa”. [...] E a justificativa, Persona, lê aí pra nós.  

Persona: Devido à recorrência midiática de termos tais como suicídio, preconceito de raça, 

gênero... e o que mais surgir, percebemos a necessidade de abordar questões identitárias que 

são intrinsicamente ligadas a essas temáticas. [...] 

Valéria: A gente não vai tratar do suicídio em si, mas de quais possíveis razões que podem 

gerar sofrimento humano. 

Rock: Por exemplo, o bullying. Lá no rádio, eles estavam partindo dessa perspectiva de 

bullying. Assim, uma coisa razoável que eles estavam comentando. Na verdade, o tema é 

recorrente na educação há anos, vem sendo discutido, debatido há muito tempo, o que houve 

foi uma histeria, uma histeria assim midiática do tema, mas o tema já é presente. 

Valéria: Então, Rock, o que você acha? Você acha que se adequa à realidade dos alunos? 

Rock: Com certeza. 

Valéria: Você acrescentaria mais alguma coisa além do bullying? 

Rock: Perspectiva... perspectiva de vida. 

Sílvia: O que a gente estava falando. 

Weller: O que a gente falou agora. 

Rock: Era a nossa discussão ali. 

Valéria: Isso, a Márcia conversou comigo. 

Rock: E um dos exemplos foi o 1º C em comparação com o 1º A e B. 

Valéria: Vocês acham que a gente fala dos conteúdos? 

Sílvia: É, aí já vai colocando na sequência, uma coisa vai puxando a outra. 

Valéria: Para fazer os conteúdos, partimos do que os meninos observaram na sala, que a gente 

acha que pode ser necessidade, mas você vai nos ajudar. Numa das primeiras aulas, a Persona 

viu os meninos do 1º C com mangá. Aí a gente já pensou, “eles devem gostar de mangá”. 

Rock: É o David. 

Persona: É, naquele cantinho lá. Você acha que é só ele ou é a sala toda? 

Rock: É uma tendência de alguns alunos da escola em geral, mas geralmente são cinco, seis. 

Não é geral, mas eles se interessam para entender como funciona, esse negócio de ler de trás 

pra frente, eles ficam intrigados. 
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Valéria: A gente pensou em trazer uma história em quadrinhos ou mangá, coisa assim, tudo 

ligado ao tema, a essas questões identitárias. E, a gente pensou, você está falando ainda de 

grafite, hip hop, street art, não é, no 1º ano?  

Rock: Sim. 

Valéria: Pra contemplar esse assunto, vimos que você pediu a eles para desenhar aquela 

vaquinha, escrever aquelas coisas e, ainda o Sam está fazendo a monografia dele sobre isso, eu 

acho que ele vai poder contribuir com a gente, né, pichação, a gente pensou em trazer alguma 

coisa do grafite e do hip hop, o que? Não pensamos ainda... Você viu alguma coisa, Sam? 

Sam: Eu pesquisei alguma coisa sobre o grafite. A área que eu trabalho mesmo é pichação, mas 

eu pesquisei o grafite como liberdade de expressão. Até a maioria dos grafites, eles falam de 

liberdade, amor. 

Rock: surgiu no 1º B, nessa discussão sobre grafite e pichação os lugares. A gente falou sobre 

os lugares que tem aqui em Inhumas. Aí o Fred lembrou que no muro da escola tem. Está escrito 

“realidade cruel” e alguém, recente, pichou naquele portão de lá “tempo perdido”. 

Persona: Eu vi.  

Valéria: O título do nosso projeto é “13 reasons to be myself”. Aí, claro que, já remetendo à 

série 13 reasons why. 

Rock: É mais uma ideia de que ela [a Hannah] tivesse um problema, mas que nós temos 

diferenças de aceitação, de níveis que a pessoa consegue suportar as coisas. Tem pessoas que 

suportam coisas horríveis, guerras e, passam por isso como se fosse um campo de flores, mas 

tem pessoas que, às vezes algo que para muitos poderia ser uma coisa simples, se torna um 

grande problema. 

Persona: São os efeitos de sentido. Uma coisa que eu digo vai ter um sentido pra uma pessoa 

e vai ter um sentido diferente pra outra pessoa. 

Valéria: Nessa primeira aula, pensamos em nós todos dando aula: eu, os meninos, você, todo 

mundo junto, pelo menos o primeiro dia. A gente pensou em cada um se apresentar pra eles, 

falar quem a gente é e, três perguntas voltadas para a identidade. Como é, Persona? 

Persona: What do you like most about you? What do you like least about you? E a terceira é a 

que está por fazer.  

Valéria: a terceira... 

Sílvia: A gente pode ir pra perspectiva de vida. 

Rock: qual seria a terceira? 

Weller: Está por fazer ainda. 

Valéria: Nós deixamos pra te ouvir, pra discutir. Eu acho que essa questão da perspectiva de 

vida seria bacana aqui. 

Rock: What do you imagine doing three years from now? 

Weller: Three years from now.  

Valéria: Bacana, eu acho que, é exatamente quando eles vão ter saído daqui. 

Rock: Ou entrado na faculdade ou não. Se eles falarem “Três anos? Não sei, professor”. Aí 

você fala “você vai ter terminado o Ensino Médio, se você não reprovar”. 

Valéria: o que vocês acham, gente? 

Rock: Porque foi uma discussão ali agora que eles, tipo, “não sei o que eu vou fazer, não. Só 

quero terminar isso aqui porque meu pai me banca”. A professora de filosofia comentou que, 

no 3º ano, em uma das discussões sobre perspectivas, sobre vestibular, um aluno falou assim 

“não, não quero fazer vestibular, não, não quero fazer nada”. Mas você não vai fazer nada? 

“Não, eu estou aqui estudando só porque meu pai e minha mãe me sustentam”. A professora 

falou “mas seu pai e sua mãe um dia vão morrer, você vai viver de quê?”. “Eu me mato junto 

com meus pais”. 

Weller: Eita. 

Valéria: hummm. 
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Rock: Você vai parar de viver porque você tem preguiça de trabalhar porque você não quer 

fazer nada? E aí seguiu a aula. 

Valéria: [depois de um instante de silêncio] Vou ali, gente, agorinha eu volto. 

Sam: Realidade cruel. 

Valéria: Você acha que eles vão conseguir fazer? Vai ser significativo pra eles? 

Rock: Dá pra fazer, mas não em uma aula. Se a gente fizer isso na primeira aula, a gente 

favorece pra eles fazerem na segunda, eles já vão ter os exemplos e, vai estar fresco, vai estar 

na mão e vai estar em sala com a nossa ajuda. Se fosse pra mandar pra fazer em casa, talvez 

terminar uma quatro ou cinco razões eles consigam. A gente conseguindo fazer eles 

responderem as primeiras três perguntas e estabelecer pelo menos umas três razões pra ser eles 

mesmos, eles conseguem. 

Sílvia: A gente vai trazer vocabulário pra eles, pra auxiliar na construção. Você usou isso 

naquele poema. 

Valéria: Já que você falou da pichação [realidade cruel e tempo perdido], acho que a gente 

pode fotografar, colocar nos slides e apresentar pelo menos parte da música do Charlie Brown 

[Be myself]. Muito bom, gente. Eu acho que essa música, Persona, foi um achado. 

Rock: O fato da realidade ser cruel não te obriga a desistir de seus sonhos. 

Valéria: Perfeito! 

Rock: Acho que o fato que fica é não só as coisas que acontecem com você, mas as coisas que 

você faz com os outros. Às vezes, você faz coisas sem pensar, que pra você pode não ser nada, 

mas para o outro pode significar muito. 

Valéria: No segundo dia, a gente pensou em apresentar o mangá, fala aí, Persona. 

Persona: Nesse trecho, ele faz um flashback de quando ele era criança, eu ele era ignorado, 

que ele era excluído, só que aí ele conseguiu encontrar um amigo verdadeiro que acreditava 

nele, acreditava no potencial dele. Agora, depois de grande, nessa missão que ele foi designado 

pra fazer, ele dá sua vida para que os outros possam seguir a missão porque o amigo dele 

acreditou nele e aí ele passa a ter uma autoconfiança também, a acreditar em si, aí ele consegue 

derrotar o carinha aqui, mas ele tem que morrer pra isso. 

Sam: Na verdade, ele não morre, não.  

Valéria: Além desse, a Persona pensou no HQ do Homem Aranha do 11 de setembro, mas que 

o tempo inteiro ele questiona essas questões de identidade. Mas a HQ está toda em português. 

Persona: Mas o do Homem Aranha tem o vídeo em inglês. Vou ver se eu baixei aqui. Vou 

mostrar o comecinho. O vídeo todo é em inglês. 

Valéria: Qual a duração?  

Persona: 13 minutos. [Começamos a assistir ao vídeo no computador da Persona]. 

Rock: Tem legenda? 

Persona: Não. Tem em inglês, os quadrinhos. É como se fosse a história... 

Valéria: Então é o quadrinho em forma de vídeo.  

Rock: Tenso, heim? [Comentando sobre o vídeo]. Ele não faz nada porque não tem como, né? 

Valéria: E fica todo mundo cobrando. No final, as discussões são bem introspectivas. 

Rock: Já estão. 

Sam: Só que depois que aconteceu o acidente, né? Quase que não adianta mais.  

Persona: A identidade americana supera a identidade do vilão. O patriotismo se sobrepõe. O 

patriotismo nos Estados Unidos é muito forte.  

Rock: Até o pior de nós ainda é humano. 

Persona: Desidentifica o herói. O herói passa a ser humano. 

Valéria: Tem coisa demais pra problematizar aí. Aí como nós temos em português também, a 

gente faz uma mescla de inglês e português, né? [ 

Rock: Rolava uma carta de leitor aí, né?  
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Valéria: Então, a carta de leitor, a gente pensou pro 4º dia, mas a gente pode começar a pensar 

nela antes. O quarto dia seria a carta de leitor, ou comentários do Facebook, que a gente pensou 

que talvez tenha mais a ver. 

Rock: Tem mais a ver com os meninos. Seria interessante incluir o Facebook. 

Valéria: Pro 5º dia, a gente pensou na montagem de um boneco, pra mostrar as identidades 

fragmentadas... e a Jaqueline ia gravar um vídeo com as 13 reasons to be myself. Aí cada aluno, 

quem quiser, se apresenta e fala em inglês essas razões. 13 é muito, mas... 

Rock: Três 

Sílvia: É três.  

Valéria: Foi isso que a gente pensou... a gente pensou em outras músicas... A gente foi lançando 

as ideias aqui, mas não concretizamos antes de falar com você. A gente queria saber se a gente 

está no rumo, se é isso que você acha que é... 

Rock: Estão no rumo, sim! É isso, vocês são demais! 

Weller: Nós somos demais! Unimos forças! 

Rock: Vocês precisam só trazer planejado [para o próximo encontro]. O material em si que vai 

ser aplicado, só o das duas primeiras aulas porque ainda tem mais duas semanas pra preparar o 

material das próximas aulas. Por exemplo, a do mangá, precisa estar pronta a ideia do que a 

gente vai realizar em sala de aula, mas não precisa... Vai dar uma xerox pra cada um?  

Persona: Vai. 

Rock: Então, essa xerox não precisa estar pronta.  

Valéria: Até porque pode mudar, né?  

Rock: Isso. A leitura mesmo, realiza a leitura, pensa que quem vai ler tem dificuldade. E preciso 

pensar no tempo da aula. 
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APÊNDICE E 

NOTAS VIVENCIAIS (NV) 

 

Autora: Bela 

Data: 2 de Outubro de 2017 

 

Nesse dia, eu estava mais solta, porém não menos insegura. A sala estava apática e no 

início senti dificuldade para “prendê-los” na aula, mas consegui, e, do meio para o final, todos 

participaram ativamente. Também senti uma proximidade grande entre nós e os alunos. Éramos 

como colegas, trabalhando colaborativamente para a aprendizagem de todos em comum. Ainda 

senti muito medo e ansiedade, mas o medo dessa vez não era mais das possíveis perguntas dos 

alunos, e sim de não conseguir fazê-los compreender minhas explicações. Em um certo 

momento, tive que fazer uma explicação relacionada à parte estrutural da língua. Nesse 

momento, fique bem apreensiva, com medo de não conseguir explicar de maneira clara, mas 

creio que compreenderam o modo como me expressei. Ainda não me sinto pronta para dar aula, 

sinto que preciso me preparar mais para as aulas, sinto que ainda preciso usar mais a língua, 

mas fico tranquila, pois vejo a melhora em minha prática a cada dia.  
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APÊNDICE F 

NARRATIVAS (N) 

 

NARRATIVA SOBRE ESTAR CURSANDO LETRAS 

E SOBRE A ESCOLHA DA PROFISSÃO DOCENTE 

 

Autor: Weller 

Data: Novembro de 2017 

 

Escolhi o curso de Letras por gosto pessoal. Primeiramente, por gostar muito e me 

identificar com os estudos da língua inglesa em geral e, depois, por gostar de estudar os aspectos 

constitutivos de nossa língua. 

Gosto de todas as disciplinas, apesar de não me identificar com algumas e, portanto, não 

me dedicar a todas elas. Outro aspecto desse curso que me desperta o gosto é o fato de como 

aprendemos algo tão crucial e importante de se saber: que a língua é o que nos constitui, o que 

nos forma e transforma nosso cotidiano, nossas relações e ações sociais. Esse é o verdadeiro 

sentido desse curso para mim. 

Em termos de aspectos pedagógicos, não vejo a necessidade de mudanças tão 

significativas. Penso que mudanças sempre ocorrem onde há interação social. Portanto, os 

ajustes necessários devem ser feitos conforme as transformações do público. Essas 

manutenções precisam ser administradas de forma eletiva e democrática. Somos nós alunos que 

vemos o que precisa ser mudado e ajustado, conforme a necessidade e anseio de cada um de 

nós. 

A maior e a melhor sensação que pude sentir e ainda sinto em relação ao curso de Letras 

é a de poder enxergar a vida, o mundo, sob outras perspectivas, sob outros olhares e, é claro, 

poder fazer minhas próprias ponderações. 

Se a mim for concedido uma oportunidade de lecionar para crianças, com certeza saberei 

aproveitá-la. O universo infantil muito me encanta e desperta em mim o desejo de usar o que 

sei para auxiliar no processo de transformação social dos pequenos. 

Eu acredito que um bom professor não é aquele que apenas repassa o conteúdo que 

aprendeu na faculdade e ensina apenas a decodificação de sua matéria. Um bom educador é 

aquele se se coloca no lugar dos seus alunos, sabendo que um dia já fez parte de uma turma de 

sala de aula, ou que ainda é aluno. Ser bom não é ser detentor de todo conhecimento do mundo 

e da vida, ser um bom educador é transpor as paredes da sala, o muro da escola, a fim de gerar 

cidadãos críticos, reflexivos, trabalhando sempre com a pauta de valores éticos, sociais, 

culturais. 
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Quando analiso minha prática como professor regente que já fui e como professor 

estagiário nos dias atuais, vejo um educador com muitas dessas qualidades supracitadas, como, 

por exemplo, quando assumo uma posição híbrida na sala de aula, convicto de que sou professor 

e aluno ao mesmo tempo. Contudo, sei que ainda tenho muito a aprender, muito a melhorar, 

pois ainda sou um bebê nessa área.  

Talvez os reflexos da minha história de vida que contribuíram e ainda contribuem para 

minha formação docente tenham sido a vontade de querer tornar o mundo melhor para todos. 

O fato de ter morado na rua e em um colégio interno foi uma das minhas inspirações para seguir 

com minha carreira profissional da área da educação. 

Meu percurso acadêmico, desde o primeiro ano da faculdade, não tem sido dos 

melhores. Em outras palavras, não tenho alcançado um nível satisfatório de aproveitamento das 

disciplinas, das oportunidades, dos cursos de extensão, dos projetos dos quais eu fazia parte. 

Isso, porém, não significa que não almejo uma sala de aula ou que eu não pense em dar 

continuidade na carreira acadêmica na área da Língua Inglesa, por exemplo. 

Acredito que alcançar uma formação profissional não depende tão somente de graduar-

me no curso Letras e fim. É preciso manter uma formação continuada, buscando sempre 

entender o meio que nos cerca. As teorias não ditam a postura correta de agir em sala de aula, 

apenas nos norteiam para possíveis enfrentamentos. A forma de agir e de gerir a própria conduta 

ao lecionar, bem como os mecanismos, as ferramentas e as abordagens que mais se adequam a 

um determinado contexto, tudo isso depende da própria circunstância vivenciada no dia a dia. 

São as vivências cotidianas que irão nos dizer que caminho o professor deve trilhar. 
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APÊNDICE G 

NARRATIVAS (N) 

 

NARRATIVA MULTISSEMIÓTICA: LANGUAGE PORTRAIT 

 

Autora: Sílvia 

Data: Junho de 2017 

Tema da atividade: Language portrait 
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APÊNDICE H 

REFLEXÕES FINAIS SOBRE OS PROJETOS (RFP) 

 

Autor: Rock 

Data: Junho de 2017 

 

Caro professor Rock, 

Contamos com sua participação, respondendo às questões abaixo, sobre as aulas do projeto “13 

reasons to be myself: problematizações sobre questões identitárias nas aulas de língua inglesa”. 

Foram ministradas 14 aulas, em 7 dias, de acordo com a sequência abaixo: 

• No 1º dia, foi apresentado o tema do projeto e foram realizadas atividades sobre Who 

are you? e sobre as 13 reasons to be yourself, além da música Be yourself, de Charlie 

Brown Junior. 

• No 2º dia, foram realizadas atividades sobre a HQ do Spider Man, com a presença do 

Spider Man. Nesse dia, os/as alunos/as tiveram a oportunidade de conversar, em inglês, 

com o Spider, uma vez que disseram que ele não sabia falar português, além de tirar 

selfs com ele. 

• No 3º dia, houve continuidade das atividades do HQ do Spider Man. 

• No 4º dia, foram realizadas atividades sobre o mangá do Naruto. 

• No 5º dia, foram feitas atividades sobre o gênero discursivo carta do leitor, com a 

proposta de escrita de uma carta para a Hannah. 

• No 6º dia, foram realizadas atividades individuais sobre os múltiplos “eus” que nos 

constituem, com as representações, em um template de uma face, das pessoas e das 

esferas que nos constituem. Além disso, paralelamente, foi realizada a gravação de um 

vídeo com os/as alunos/as do 1º ano. 

• No 7º dia, foram realizadas as mesmas atividades de colagem de figuras, mas, dessa 

vez, em pequenos grupos. Além disso, foi exibido o vídeo 13 reasons to be myself, tendo 

os/as alunos/as do 1º ano como protagonistas.  

 

 

1) De qual dessas atividades você mais gostou. Por quê? O que você aprendeu com essa 

atividade? O que você acha que os/as professores/as-licenciandos/as e os/as alunos/as do 1º ano 

aprenderam? 

 
A atividade de que eu mais gostei foi a que envolveu a visita do Spider Man. Gostei por causa 

da interação dos alunos, do grande interesse em falar com o Spider. Eles demonstraram 

dedicação e vontade de aprender. Percebi que vontade de aprender e interesse devem 

necessariamente partir dos alunos. O professor pode tentar motivar sempre que possível, mas, 

no fim das contas, a subjetividade do aluno é o mais importante. E ele precisa aprender a lidar 

consigo mesmo, não de forma individual, mas de maneira pessoal. Acho que essa questão da 

subjetividade do querer foi o principal aprendizado a todos. 

 

2) Como você se sentiu durante as aulas? Por quê? 

 

Eu me senti bem de modo geral. Algumas vezes, quando as conversas paralelas que não tinham 

ligação com as aulas eram muito frequentes, eu fiquei incomodado, pois os alunos atrapalham 

quando não se inserem nas atividades. Entretanto, de modo geral, fiquei satisfeito com tudo. 
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3) Que sentimentos o tema “13 reasons to be myself: problematizações sobre questões 

identitárias nas aulas de língua inglesa” provocou em você, como professor? 

 

Senti um grande alívio ao poder falar de mim, ouvir meus alunos e os demais professores, de 

maneira clara e sem julgamentos, pareceu tudo muito receptivo, aberto, fácil de se dizer. 

 

4) Como sua postura em relação a ser você mesmo e aceitar-se como você é mudou depois do 

projeto? Você percebeu mudança nos/as alunos/as do 1º ano? E nos/as professores/as-

licenciandos/as? 

 

Eu sempre fui muito receptivo e aberto a mudanças e à diferença. Notei que o projeto favoreceu 

minha empatia para com os demais. Não sei se foi assim que os demais participantes 

perceberam as atividades. Notei que a proximidade dos alunos e o respeito entre eles melhorou 

bastante. 

 

5) Como você avalia a participação da professora orientadora, Valéria, durante as aulas? O que 

poderia ser diferente? 

 

Acredito que a Valéria foi extremamente feliz em suas intervenções e ainda melhor em seus 

questionamentos. Notei que ela buscou a todo momento mediar e orientar sem mostrar-se 

opressora ou manipuladora. Ela buscou sempre ouvir todas as opiniões antes mesmo de se 

manifestar. Foi excelente. 

 

6) Como você avalia a participação dos/as professores/as-licenciandos/as durante as aulas? O 

que poderia ser diferente? 

 

Eles mostraram grande dedicação e comprometimento. Gostei como eles desenvolveram as 

aulas, reconhecendo suas dificuldades e superando seus limites. Acredito que nada precisasse 

ser diferente.  

 

7) Como você avalia a sua participação, como professor regente da sala, durante as aulas? O 

que poderia ser diferente? 

 

Fiz as pontuações que julguei necessárias, sem muito influenciar na regência dos estagiários. 

Acredito que agi de maneira colaborativa e em conjunto sempre que possível, de forma a somar 

no crescimento dos alunos e professores. Não visualizo necessidade de mudança no que foi 

realizado.  

 

8) Por falar em questões identitárias, como você se percebeu durante as aulas? Como foi 

trabalhar colaborativamente?  

 

Percebi que nem tudo está sob o controle dos professores. Por mais perfeitamente que a aula 

seja planejada e desenvolvida, as individualidades e subjetividades de cada aluno estão fora do 

controle de qualquer um de nós, às vezes até a nossa própria subjetividade. Entretanto, o 

trabalho em grupo pode favorecer o controle e o desenvolvimento dessas limitações. 

  

9) De que maneira essas aulas (não) contribuíram para seu crescimento profissional como 

professor de inglês? 
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Percebi pessoalmente que não preciso me sentir culpado caso as aulas não “funcionem” da 

forma como eu queria ou esperava, pois não é possível controlar todos os fatores. É possível 

prever algumas reações, mas nem sempre as coisas acontecem como o planejado. Eu às vezes 

fico muito frustrado quando os alunos não correspondem as minhas expectativas, o que me 

deixa triste e irritado comigo mesmo. Estar em grupo e poder falar das minhas percepções me 

ajudou a ficar mais tranquilo quando as aulas não ocorrem como eu quero. 

 

10) Que reflexões você faz sobre a sua atuação nas aulas? 

 

• Nem sempre o número grande de atividades ajuda no aprendizado dos alunos;  

• Coisas simples podem fazer a diferença; 

• Deveríamos falar mais em inglês em sala (os alunos, por outo lado, podem usar o 

português conforme vão apreendendo); 

• Nem tudo funciona como o planejado. 

 

11) Na sua opinião, como essas aulas podem melhorar? O que a professora orientadora, ou o 

grupo de professores/as-estagiários/as, pode(m) fazer? E você, o que pode fazer? 

 

Talvez a única mudança seria com relação ao número de atividades que se mostrou um pouco 

excessivo, principalmente, porque os alunos não fazem tarefa de casa e costumam não trazer as 

folhas de atividades quando as levam para casa. Isso, no entanto, acaba sendo um problema dos 

alunos como um todo, e não da equipe de professores. Esse desinteresse em estudar fora da 

escola é crescente, mas não consigo pensar em nada para superá-lo  

 

12) Como você percebeu a relação entre universidade e escola durante as aulas? 

 

As teorias fluíam com facilidade. Os professores estagiários demonstraram grande 

compreensão das teorias de ensino, sem deixar de lado questões práticas da sala de aula, que 

foram pontuadas por todos. Principalmente para mim, ficou latente esse encontro da realidade 

com o teórico sem que houvesse um choque muito grande. 
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ANEXO A 

PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA – UFG 
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