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RESUMO 

 

Grande parte dos discursos sobre o ensino de inglês como língua estrangeira na escola pública 

é de fracasso. As causas apontadas oscilam de problemas com recursos humanos, como a 

precária formação de professores/as e alunos/as sem os letramentos fundamentais para o 

aprendizado de línguas (JORDÃO, 2010), a fatores estruturais e financeiros. Nesse cenário, 

acredito que, quando nós, professores/as de inglês, nos pautamos por objetivos meramente 

linguísticos, sem levar em conta os fins discursivos, a sensação de fracasso e impotência se 

intensifica. Assim, busquei realizar uma pesquisa, na perspectiva da Linguística Aplicada 

Crítica, em uma turma de 6º ano de uma escola pública da cidade de Goiânia, com o intuito de 

criar momentos de engajamento e de desnaturalizar as sociabilidades, entendidas como 

posicionamentos discursivos (MOITA LOPES; FABRÍCIO, 2013), que se cristalizaram ao 

longo do tempo em relação a temas como família, raça, gênero e classes sociais. Atuei como 

professora pesquisadora e tive como objetivos analisar: 1) o engajamento de estudantes de 6º 

ano em aulas críticas de Língua Inglesa em uma escola pública; 2) os momentos de 

desestabilização durante as interações impulsionadas pelas atividades propostas; 3) minha 

experiência com o trabalho crítico. O estudo se fundamenta no pós-modernismo para 

demonstrar como verdades e totalidades entraram em crise e como isso se refletiu nas questões 

do conhecimento, alcançando os estudos curriculares. Nessa direção, o embasamento teórico 

deste estudo pautou-se pelas teorizações sobre currículo (SILVA, 2000; PARAÍSO, 2004; 

HENNING, 2009; LOPES, 2013) e sobre letramento crítico e multimodalidades como novas 

possibilidades para o ensino de línguas no Brasil (COPE; KALANTZIS, 2005; MENEZES DE 

SOUZA, 2011; DUBOC, 2012; JORDÃO, 2013; ZACCHI, 2014). Participaram do estudo 11 

alunos e 7 alunas, e os dados foram gerados em 25 aulas, no segundo semestre de 2014, por 

meio de questionários, gravação em áudio das interações de sala de aula, produções dos/as 

alunos/as, um diário escrito por mim e uma entrevista final. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, que se configura como um estudo de caso de natureza autoetnográfica. Pude 

perceber, na análise, que a maioria dos/das alunos/as demonstrou um maior engajamento nas 

atividades de produção de significados visuais e multimodais, bem como nas produções 

coletivas. Já os momentos de desestabilização ocorreram de forma discreta, haja vista o poder 

dos discursos cristalizados sobre os temas abordados. Em relação à minha prática, acredito que 

consegui provocar momentos de desestabilização, mas, em várias ocasiões, perpetuei normas 

hegemônicas ou deixei de problematizar aspectos importantes, o que eu acredito ser parte desse 

trabalho crítico que estou aprendendo a construir. No que diz respeito às questões de oralidade 

e escrita, percebi que, mesmo recorrendo ao uso do português durante as discussões orais, é 

possível instigar alunos/as a pensar sobre temas sociais na língua inglesa. A utilização da língua 

inglesa aconteceu de maneira mais ampla durante as produções escritas individuais. Ao 

comparar as posturas do grupo no início e no final do estudo, pude perceber que a maioria 

dos/as participantes demonstrou satisfação ao lidar com temas críticos durante as aulas de inglês 

e compreendeu que “aprender” a língua alvo e “discutir” aspectos sociais podem ocorrer 

simultaneamente. De modo geral, a análise sugere que um trabalho crítico pode ser realizado 

no ensino básico com resultados promissores. 

 

Palavras chave: Linguística Aplicada Crítica. Ensino de Inglês. Escola Pública. 



 

ABSTRACT 

 

Much of the discourse concerning English teaching as a foreign language in the public school 

deals with failure. The reasons given range from problems with human resources, such as 

poor teacher training and students without basic literacies for language learning (JORDÃO, 

2010), to structural and financial factors. In this scenario, I believe that, when we, as English 

teachers, merely have linguistic goals, regardless of the discursive ones, the sense of failure 

and impotence intensifies. Therefore, I sought to do a study, grounded on Critical Applied 

Linguistics, in a 6th grade classroom at a public school in Goiânia in order to create 

engagement moments and to destabilize sociabilities, understood as discursive positions 

(MOITA LOPES; FABRÍCIO, 2013), which have been crystallized over time in relation to 

issues such as family, race, gender and social classes. I worked as a teacher researcher and 

my aims were to analyze: 1) 6th grade students’engagement in critical English classes at a 

public school; 2) the destabilization moments during interactions driven by the activities 

proposed; 3) my experience with the critical work. This study is based on postmodernism to 

demonstrate how truths and totalities went through a crisis and how it was reflected in 

questions of knowledge, reaching the curricular studies. In this sense, this study was guided 

by theorizations about curriculum (SILVA, 2000; PARAÍSO, 2004; HENNING, 2009; 

LOPES, 2013) and critical literacy and multimodalities as new possibilities for language 

teaching in Brazil (COPE; KALANTZIS, 2005; MENEZES DE SOUZA, 2011; DUBOC, 

2012; JORDÃO, 2013; ZACCHI, 2014).The participants who took part in this study were 11 

male students and 7 female students, and the data were generated in 25 classes in the second 

half of 2014. The research instruments were questionnaires, audio-recording of classroom 

interactions, students’ work, a diary written by me and a final interview. The research is 

qualitative and is configured as a case study of autoethnographic nature. In the analysis, I 

could see that most students demonstrated greater engagement in activities of visual and 

multi-modal meanings, as well as in collective productions. In regard to the destabilizing 

moments, they occurred discreetly, given the power of crystallized speeches on the topics 

focused on. Concerning my practice, I believe I could cause destabilization moments, but on 

several occasions, I perpetuated hegemonic standards or failed to discuss important issues, 

which I believe to be part of this critical work that I am learning to construct. With regard to 

oral and written issues, I realized that, even resorting to Portuguese during the oral practice, 

it is possible to instigate students to think about social issues in English. The use of English 

language occurred more broadly in individual written assignments. By comparing the 

positions of the group at the beginning and at the end of the study, I realized that most 

participants showed satisfaction when dealing with critical issues during English classes. 

Moreover, most of them realized that "learning" the target language and "discussing" social 

aspects can happen simultaneously. Overall, the analysis suggests that a critical work can be 

done in basic education with promising results. 

 

Keywords: Critical Applied Linguistics. English Teaching. Public School. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Há 15 anos venho atuando como professora de Língua Inglesa da Rede Municipal de 

Goiânia. Logo que iniciei a minha carreira, por meio de concurso público, fui lotada em uma 

região da periferia da capital. Trabalhava no turno matutino, ensino fundamental, com alunos/as 

de 9 a 12 anos de idade. A princípio, considerei essa experiência um pouco traumática. Deparei-

me com uma realidade envolta por problemas que iam desde os estruturais (salas lotadas, escola 

sem equipamentos) até problemas envolvendo as histórias de vida de alguns/mas alunos/as. Por 

meio de informações de colegas de profissão que ali já estavam e, portanto, conheciam os/as 

alunos/as e as famílias há mais tempo, fiquei sabendo que algumas crianças buscavam, antes de 

qualquer coisa, acesso à merenda escolar. 

Durante esse meu percurso inicial, conheci histórias e situações que, num momento 

posterior, me fariam enxergar as coisas de outra maneira. Mesmo em meio a essa realidade, dia 

após dia traçava os meus planos de aula e cumpria meu papel como mera transmissora de 

conteúdos. No entanto, por causa de um episódio que não me canso de relatar, comecei a olhar 

o ensino-aprendizagem de língua inglesa por outro ângulo. Cheguei à escola e entrei numa sala 

de aula com alunos/as de 9 e 10 anos de idade. Percebi uma agitação diferente naquele dia, mas 

iniciei minha aula. O assunto eram as estações do ano. No entanto, o burburinho não cessava. 

Perguntei a eles/elas o que estava acontecendo e de imediato obtive a resposta. Alguns/mas 

alunos/as me relataram que um menino de 12 anos, bastante conhecido na comunidade, havia 

sido assassinado devido ao seu envolvimento com o tráfico. A partir daquele momento, perdi o 

chão e também o rumo daquela aula que abordava um assunto tão distante do que estava 

acontecendo ali. Passamos o restante do tempo conversando sobre o episódio. 

Um ponto importante me ocorreu: antes de falar inglês naquele lugar, eu teria que falar 

a “língua” daquele local. Outra questão me perseguia: além de conhecimentos linguísticos, 

como munir aquelas crianças com conhecimentos que as fortalecessem para agir no mundo 

social? Como fazê-las problematizar, por exemplo, que fatores levam uma criança a se envolver 

com o mundo das drogas? Como construir identidades que sejam pautadas por uma visão crítica 

deste mundo de tantas desigualdades? A partir desse dia, tenho buscado desenvolver um ensino 

que vá além do uso de técnicas e regras de ensino de línguas. O meu desejo tem sido o de 

adequar a minha prática ao meu contexto e utilizar a língua inglesa como instrumento de 

transformação, ou melhor, de desestabilização de normas preestabelecidas. Acredito que, para 

que o/a aluno/a possa se posicionar como ser social em sala de aula, são necessárias não somente 
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práticas pedagógicas críticas, mas principalmente reflexões dos/as profissionais que as aplicam 

no contexto de ensino. Segundo Freire (1996, p. 30), cabe à escola, 

 

[o] dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo das classes 

populares, chegam a ela – saberes socialmente construídos na prática comunitária – 

mas também [...] discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em 

relação com o ensino dos conteúdos. 

 

Diante desse contexto, senti o desejo de ampliar os meus conhecimentos, para que 

minhas ações como professora de língua inglesa atendessem melhor às necessidades da 

realidade educacional em que estava inserida. Em 2004, fui transferida para uma escola mais 

centralizada, mas os problemas não eram muito diferentes do contexto anterior. Sempre busquei 

participar dos GTs (grupos de estudo de língua inglesa oferecidos pelo município), 

compartilhando experiências e leituras acerca do ensino de língua inglesa. Em 2013, participei 

de um programa para professores de inglês da rede pública nos Estados Unidos, financiado pela 

CAPES e pela Comissão Fulbright. O curso de formação foi bastante organizado, uma 

experiência sem dúvida riquíssima, mas ainda não veio ao encontro das minhas expectativas 

como professora da rede pública. 

Em 2014, ingressei no mestrado em Linguística da Universidade Federal de Goiás 

(UFG) e, sem sombra de dúvidas, os estudos e discussões têm me proporcionado respostas para 

algumas inquietações. Hoje percebo que, se inicialmente considerei como traumática a 

experiência em uma escola da rede pública, é porque utilizei como parâmetro a minha 

experiência em cursos livres de inglês. Hoje, com as leituras que tenho feito, compreendo que, 

se o ensino-aprendizagem de inglês pautar-se em “objetivos puramente linguísticos (em 

oposição a discursivos)” (JORDÃO, 2010, p. 434) nas escolas públicas, uma frustração enorme 

será gerada. Sei também que o meu sentimento relatado anteriormente de falar a língua daquele 

local encontra apoio na relação entre o local e o global preconizada por Zacchi (2014). Este 

estudioso, ao discorrer acerca dessa relação, sustenta que é preciso “uma contextualização que 

leve em consideração os atores envolvidos, a situação, o tema em questão e os próprios locais 

em que se dá o processo de ensino-aprendizagem” (ZACCHI, 2014, p. 154). Entendo que o 

meu desejo de interferir na construção da identidade dos/as alunos/as esteja também ligado às 

inquietudes de Fabrício e Moita Lopes (2002). O autor e a autora se questionam: “Como 

podemos pensar em novas formas de sociabilidade para dar conta da vida contemporânea?” 

(FABRÍCIO; MOITA LOPES, 2002, p. 12). Percebo também que, nas fases iniciais da 

docência, eu já tentava ser o que Gramsci (1971 citado por KUMARAVADIVELU, 2014, p. 
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12) chama de “intelectual orgânico”, definido como um profissional que luta por 

transformações em comunidades subalternas. No entanto, sei também que a minha prática 

pedagógica carrega traços do que o estudioso denominou “intelectual tradicional”, ou seja, um 

profissional que trabalha dentro dos limites das instituições da ordem hegemônica existente.  

Governada pela crença de que discursos essencializados reduzem a percepção sobre 

quem somos e tolhem a autoria de nossas próprias histórias, esta pesquisa é um convite para 

que os educandos visualizem além do “repertório conhecido” (MOITA LOPES; FABRÍCIO, 

2013, p. 298). Esse repertório, amplamente presente nos discursos e nas práticas educacionais, 

retrata crenças socioculturalmente solidificadas especialmente no âmbito da cultura, raça, etnia, 

linguagem, religião, beleza, estrutura familiar, entre outros. 

Tomemos como exemplo esse episódio ocorrido na minha sala de aula sobre o menino 

assassinado. Lembro-me perfeitamente de ouvir a frase dos/as meus/minhas alunos/as: “morreu 

porque era drogado”. Uma verdade pronta e acabada; mas o que está por trás do envolvimento de 

uma criança com as drogas? Como mostrar que essa situação vem de problemas muito maiores, 

como, por exemplo, a desestruturação familiar? Muitos/as professores/as de LE apresentam 

desconfiança em relação a discussões críticas durante as aulas, devido ao uso da língua materna, 

mas fatos como o narrado anteriormente não devem ser ignorados ou mascarados, com o pretexto 

do uso da língua. Segundo Pennycook (1998), se no ensino de línguas normalmente prevalece a 

neutralidade e não se discutem as desigualdades sociais, tais desigualdades tendem a ser 

reforçadas no mundo. Façanha (2014, p. 200) também percebe a urgência de uma prática que vá 

além das questões linguísticas, defendendo que a prática deve levar 

 

o aprendiz a refletir, também através da língua inglesa, a respeito de problemas 

enfrentados pela sociedade, de questões pertinentes e urgentes, como é o caso das 

desigualdades que geram exclusão social. Mais importante ainda, refletir a respeito de 

como o conhecimento em língua inglesa pode auxiliar no processo contrário, o de 

inclusão.  

 

Assim sendo, busquei neste estudo me afastar das práticas educacionais neutras e tentei 

provocar nos/as alunos/as mudanças de posicionamentos discursivos. Tais posicionamentos são 

aqui entendidos como sociabilidades. Segundo Moita Lopes e Bastos (2010 citado por ROCHA, 

2012), lançando mão desse termo ao invés de identidades, marca-se a noção da inexistência de 

essências anteriores ao discurso. Entretanto, entendo que ressignificações não aconteçam da 

noite para o dia, especialmente pelo fato de que somos sim, constituídos por discursos 

preestabelecidos. Isto posto, diante da impossibilidade de que o combate a tais discursos 

constitua-se como produto, tal empreendimento deve ser visto, sobretudo, como um processo. 
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E para que tal ação seja iniciada com os/as participantes deste estudo, a proposta é que uma 

movimentação de sentidos seja provocada nas concepções prévias dos/as alunos/as em relação 

a temas como família, raça, gênero, classes sociais etc. Tais movimentos serão entendidos como 

desestabilizações, estabelecidos como tentativas para que novas sociabilidades sejam 

inauguradas. Adoto, portanto, este termo, não com a pretensão de eliminar tais discursos, mas 

visando inaugurar novos posicionamentos durantes as práticas discursivas no contexto de 

ensino-aprendizagem da língua inglesa em uma escola pública. Como afirmam Moita Lopes e 

Fabrício (2013, p. 286): 

 

Ao compreender nossas sociabilidades como projetos, performances, 

posicionamentos em práticas discursivas específicas, essa visão entende que nossas 

sociabilidades podem se apresentar de um modo para, a seguir, se transformar em 

outras performances. [...] A relevância ética e política desse posicionamento teórico 

se prende à necessidade de que é fundamental intensificar a luta pela democracia em 

todos os sentidos, ampliando as narrativas com as quais podemos nos engajar para 

viver a experiência humana. 

 

Este estudo se justifica pelo fato de a escola ser o primeiro espaço onde o/a aprendiz 

experimenta o contato com diferentes histórias, devendo ser o local de “ampliar a grande 

discussão sobre as identidades sociais nas quais estamos envolvidos” (FABRÍCIO; MOITA 

LOPES, 2002, p. 19). A minha pesquisa se caracteriza como um estudo de caso de natureza 

autoetnográfica e foi conduzida em uma escola pública municipal de Goiânia. Consistiu na 

análise de como uma turma de 6º ano – composta por 22 alunos/as, dos/as quais 18 obtiveram 

autorização dos pais ou responsáveis para participar do estudo – reagiu a atividades críticas 

sobre questões sociais, conduzidas durante o segundo semestre de 2014. Acredito que, quanto 

mais cedo o/a aluno/a começa a exercitar suas habilidades de crítica e reflexão sobre o mundo 

em que vive, maior a possibilidade de se desenvolver como cidadão/ã consciente de seus 

deveres e direitos. 

Para realizar esta pesquisa, eu me fundamentei em discussões sobre o pós-modernismo 

que mostram que a estabilização de conceitos é fruto da historicidade. Nessa direção, é possível 

compreender, por exemplo, “o modo homogêneo como as pessoas foram construídas nas 

práticas discursivas da Modernidade, geradora de muitos dos padrões de normatividade que nos 

orientam até hoje” (FABRÍCIO; MOITA LOPES, 2002, p. 13). Nessa mesma linha de 

raciocínio, Fabrício e Moita Lopes (2002) ponderam que, devido a esse processo, a sociedade 

apoia-se em binarismos para estabelecer que homens, brancos e heterossexuais estão em 

posições privilegiadas. 
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O modo como esses conhecimentos vem sendo produzidos ao longo do tempo reflete-

se também na educação. Portanto, é importante compreender como tais conhecimentos são 

abordados no discurso curricular. Inspirada pelas reflexões de Silva (2000) acerca do currículo, 

reflito ao longo do estudo sobre o que deve ser contemplado nesse documento, considerando 

que “selecionar é uma operação de poder. Privilegiar um tipo de conhecimento é uma operação 

de poder” (SILVA, 2000, p. 16). E parafraseando o estudioso: currículo é documento de 

sociabilidade, haja vista o fato de determinados posicionamentos discursivos serem destacados 

em relação a outros, concebidos como verdades acabadas, prontas para serem transmitidas. 

Para a geração dos dados, ministrei um total de 25 aulas no 2º semestre de 2014 e fiz 

uso de instrumentos diversificados: um questionário inicial sobre o perfil das/os participantes, 

gravação em áudio das interações de sala de aula, produções dos/as alunos/as, diários escritos 

por mim após as aulas, questionários sobre atividades críticas realizadas em sala, um 

questionário e entrevista finais. A minha expectativa era a de que novos significados fossem 

elaborados pelos/as alunos/as, a partir da desestabilização de discursos essencializados. Assim, 

para a viabilização desse objetivo maior, este estudo teve como objetivos específicos: analisar 

como se dá o engajamento de alunos/as de 6º ano em aulas críticas de Língua Inglesa em uma 

escola pública; examinar momentos de desestabilização durante as interações impulsionadas 

pelas atividades propostas; e analisar minha experiência com o trabalho crítico. Assim, busquei 

responder às seguintes perguntas:  

 Como se dá o engajamento de alunos/as de 6º ano em aulas críticas de Língua 

Inglesa de uma escola pública?  

 Há momentos de desestabilização nas interações impulsionadas pelas atividades 

propostas?  

 Como eu percebo essa experiência com o trabalho crítico? 

Este trabalho está dividido em quatro partes, além desta introdução. No primeiro 

capítulo, motivada pelo questionamento acerca do que ensinar numa aula de inglês, discuto 

brevemente as implicações das teorias pós-críticas do currículo, considerando especialmente a 

perspectiva pós-estruturalista. Na sequência, discuto suscintamente algumas leis que regeram a 

educação nacional brasileira e a língua estrangeira, abrindo uma subseção para discutir as 

direções curriculares concernentes a esta área no nível fundamental. Para finalizar o capítulo, 

traço breves considerações sobre o termo letramento, para então discutir o letramento crítico e 

as multimodalidades como novas direções para o ensino-aprendizagem da língua inglesa, 
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terminando com uma discussão sobre sociabilidades. A metodologia é discutida no segundo 

capítulo, no qual descrevo o contexto e os/as participantes da pesquisa, bem como os 

instrumentos e procedimentos utilizados. No terceiro capítulo, na tentativa de responder às 

perguntas de pesquisa, analiso inicialmente o engajamento dos/as alunos/as do 6º ano com a 

proposta de trabalho crítico; posteriormente, discuto os momentos de desestabilização nas 

interações impulsionadas pelas atividades e, para finalizar, reflito acerca da minha prática com 

o ensino crítico. Para concluir o estudo, apresento minhas considerações finais, recorrendo às 

perguntas de pesquisa e também traçando sugestões para futuros trabalhos com o ensino de 

inglês no ensino fundamental, na área da Linguística Aplicada Crítica. 

 



 

CAPÍTULO 1: 

CURRÍCULO E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA NO BRASIL 

 

 

As reflexões deste capítulo estão subdivididas em três seções. Na primeira delas, início 

levantando alguns aspectos do pós-modernismo – e para isso um breve contraponto com a 

modernidade é estabelecido – para demonstrar como padrões humanistas foram colocados em 

xeque e como isso se refletiu no conhecimento e em questões curriculares. Assim, analiso 

também implicações pós-estruturalistas e pós-críticas para o discurso curricular. Num segundo 

momento, traço um breve histórico sobre leis e documentos da educação nacional, para 

posteriormente situar o ensino de língua estrangeira nesse contexto, abordando também os 

Parâmetros Curriculares Nacionais da área. Na terceira seção, discorro brevemente sobre o 

termo letramento, para em seguida propor uma discussão sobre letramento crítico, 

multimodalidades e sociabilidades. 

 

1.1 Discurso curricular na pós-modernidade 

 

Não há como falar em pós-modernismo sem estabelecer um contraponto com a 

modernidade. Segundo Silva (2000), o pós-modernismo é um movimento intelectual que marca 

a nova época histórica da Pós-Modernidade, completamente distinta de sua precendente – a 

Modernidade. Ainda segundo o mesmo autor, a transição para o pós-modernismo gerou uma 

mudança brusca nos padrões epistemológicos da modernidade. Nesse sentido, elenco aqui os 

principais aspectos colocados em xeque pelo pensamento pós-moderno em relação aos padrões 

modernistas. 

Inicialmente, cito o fato de a perspectiva moderna apoiar-se em explicações 

abrangentes, capazes de integrar o funcionamento do universo e do mundo social em um 

sistema unitário. Assim, os preceitos da modernidade vinculam-se às grandes narrativas, 

traduzidos pelo desejo de domínio e controle absoluto do mundo e dos indivíduos que nele 

habitam. Tais direcionamentos são vistos com desconfiança pelas lentes pós-modernistas, que 

prezam pelo “subjetivismo das interpretações parciais e localizadas” (SILVA, 2000, p. 114). 

Outro aspecto visto com desconfiança pelo pós-modernismo repousa nos padrões da razão e 

racionalidade modernas, determinantes de uma sociedade totalitária e burocrática. Uma terceira 

noção modernista questionada e desacreditada pelos preceitos pós-modernos é a do progresso, 
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já que os benefícios trazidos pelos avanços científicos e tecnológicos foram acompanhados por 

muitos resultados indesejáveis. Outro ponto que merece destaque é o fato de o pensamento 

modernista se apoiar em princípios fundamentais, como, por exemplo, o fato de o ser humano 

ser dotado de características essenciais. Com base nessa compreensão, o pensamento 

modernista é tido como “fundacional”, ideia amplamente combatida pelo pós-modernismo. 

Uma das principais críticas pós-modernistas, no entanto, diz respeito ao sujeito 

centrado e racional da modernidade. Ao questionar sua autonomia e soberania, a corrente pós-

moderna coloca em cena um sujeito que não pensa nem produz, mas é pensado e produzido 

(SILVA, 2000). Compartilhando a mesma reflexão, Fabrício e Moita Lopes (2002, p. 12) 

advogam: 

 

Se a crítica que se faz hoje à modernidade pudesse ser reduzida a um tema central, 

poderíamos dizer que ela se concentra no modo como a subjetividade foi construída 

de maneira homogênea: um mundo de um sujeito unitário, unidimensional e 

descorporificado. 

 

Lopes (2013, p. 16) resume as inquietudes colocadas pelo Pós-modernismo da seguinte 

maneira: 

 

Como características gerais do pós-modernismo, podemos apresentar a incredulidade 

perante as metanarrativas de legitimação da ciência e da ação humana, com as suas 

pretensões atemporais, a-históricas, totalizantes e universalizantes: dialética do 

espírito (Hegel), emancipação do sujeito racional ou do trabalhador. Igualmente são 

colocados em crise conceitos como razão e, portanto, verdade e totalidade, bem como 

os conceitos de sujeito, progresso, espaço e tempo linear. 

 

Kumaravadivelu (2012) também faz um contraponto moderno/pós-moderno ao 

discorrer acerca da formação de identidades. Ao situar a identidade moderna, o autor argumenta 

que, nesse período, esperava-se que “a identidade do indivíduo fosse constituída em maior parte 

em sintonia com normas sociais preexistentes e relativamente imutáveis [...]. Em outras 

palavras, o eu ‘moderno’ foi externamente mais imposto do que autoconstruído”1 

(KUMARAVADIVELU, 2012, p. 10). Ao referir-se à identidade no pós-modernismo, o 

estudioso argumenta que esse período “trata a identidade individual como algo ativamente 

construído em uma base contínua. A identidade é vista como fragmentada, não unificada; 

múltipla, não singular; abrangente, não delimitada”2 (KUMARAVADIVELU, 2012, p. 10). 

                                                 
1 Texto original: The individual was largely expected to constitute his/her identity in tune with pre-existent and 

relatively unchanging societal norms. [...] In other words, the "modern" Self was more externally imposed than 

self-constructed. 
2 Texto original: […] postmodernism treats individual identity as something that is actively constructed on an on-

going basis. It sees identity as fragmented, not unified; multiple, not singular; expansive, not bounded. 



21 

Ao discorrer acerca do sujeito nas sociedades modernas, Foucault (citado por SILVA, 

2000) sinaliza o fato de que os indivíduos nesse cenário são aprisionados por uma rede de poder, 

que os molda e os incorpora às necessidades desse exercício. Aliás, é na noção de poder que 

repousa a contribuição fundamental do estudioso francês para os tempos pós-modernos. Nesse 

sentido, Silva (2000, p. 120) avalia que “Foucault concebe o poder não como algo que se possui, 

nem como algo fixo, nem tampouco como partindo de um centro, mas como uma relação, como 

móvel e fluido, como capilar e estando em toda parte”. Ainda abalizado pelas reflexões 

foulcaultianas, Silva (2000) pondera que o poder encontra-se na origem do processo pelo qual 

nos tornamos o que somos. Nesse sentido, aproveito para retomar o que foi dito acerca do 

construto sociabilidades na introdução deste estudo, uma vez que o termo traz a noção da 

inexistência de essências anteriores ao discurso. Também amparado por tal noção, Silva, à 

esteira de Foucault, considera que o “louco, o prisioneiro, o homossexual não são expressões 

de um estado prévio, original; eles recebem sua identidade a partir dos aparatos discursivos e 

institucionais que os definem como tais” (SILVA, 2000, p. 121). Com base nessa afirmação 

acerca dos mecanismos discursivos e institucionais, é possível destacar dentre eles a instituição 

escolar. Na visão de Henning (2009), também pautada por preceitos foucaultianos, tal 

instituição, fundamentalmente moderna, produz “corpos dóceis e úteis na tentativa de 

disciplinar os sujeitos que ali habitam” (HENNING, 2009, p. 47). 

Silva (2000), ao tratar da educação, também concorda que nossas noções pedagógicas e 

curriculares estão fundamentadas na Modernidade, sustentando que a “educação tal como a 

conhecemos hoje é a instituição moderna por excelência” (SILVA, 2000, p. 111). Isso se deve 

ao fato de os objetivos girarem em torno da transmissão do conhecimento científico e formação 

de um ser fundamentado na razão, para que o ideal de uma sociedade racional seja alcançado. 

Com as lentes da modernidade direcionadas para sistemas institucionalizados, o que temos são 

conhecimentos estruturados em verdades e, no caso da instituição escolar, indivíduos que criam 

suas sociabilidades e modos de entender o mundo a partir do que lhes é imposto. 

Ao entrarmos no campo dos conhecimentos estruturados em verdades dentro das 

instituições escolares, adentramos também nas questões do currículo. Nessa direção, estudos na 

área curricular tornam-se importantes haja vista a função referencial que esse documento 

adquire em relação ao conhecimento. Segundo Apple (1982 citado por SILVA, 2006), os/as 

primeiros/as teóricos/as organizaram o currículo fundamentados em dois fatores: na 

preservação do consenso cultural e na adequação dos indivíduos a seus respectivos lugares em 

uma sociedade industrial. Assim, as primeiras teorizações acerca do discurso curricular têm 

suas bases firmadas em preceitos modernistas. Categorizadas como teorias tradicionais do 
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currículo, pautavam-se pela exatidão, estabelecendo que métodos e técnicas poderiam ser bem 

sucedidos, independente dos atores e condições envolvidos no processo (HENNING, 2009). 

Nesse sentido, caracterizavam-se pela neutralidade científica e pela mera transmissão dos 

conhecimentos dominantes. Em um de seus estudos sobre currículo, Henning (2009, p. 44) 

esclarece:  

 

Os estudos sobre currículo iniciam suas teorizações a partir de conceitos advindos da 

racionalidade técnica, cartesiana, em que as predominâncias dos aspectos técnicos e 

operacionais são as molas propulsoras das teorias tradicionais do currículo, 

principalmente funcionalistas. 

 

Esse discurso curricular encontra sua máxima expressão no livro The curriculum, de 

Bobbit (1918 citado por SILVA, 2000). Tal visão, conhecida como humanista ou acadêmica, 

seria mais tarde confrontada pelas reflexões de John Dewey, direcionadas para um currículo 

ativo com foco para os interesses da criança. No entanto, elas não ganharam tanta projeção nos 

estudos do currículo como os de Bobbit (1918 citado por SILVA, 2000). 

Desde então, o currículo tem passado por diferentes enfoques, como o de sistema 

tecnológico de produção da década de 1960. A partir dessa data, devido à insatisfação gerada 

pelo sistema excludente da escola, o currículo tornou-se alvo de críticas constantes, estimuladas 

por alguns trabalhos. Silva (2006, p. 4824) assinala alguns deles:  

 

Destacam-se os trabalhos de Bourdieu e Passeron, Baudelet e Establet na França. A 

escola, por intermédio do currículo, passa a ser tratada como parte do Aparelho 

Ideológico do Estado (Althusser), reprodutora da estrutura social (Bourdieu e 

Passeron), dual e orientada pelos interesses da classe capitalista (Baudelot e 

Establet). 

 

Estas novas teorizações abriram espaço para ideias nunca antes exploradas no discurso 

curricular, como por exemplo, os confrontos de poder, fundamentalmente concentrados nas 

classes sociais. Como aponta Silva (2000, p. 91), “a teorização crítica sobre a educação e o 

currículo concentrou-se na análise da dinâmica de classe no processo de reprodução cultural da 

desigualdade e das relações hierárquicas na sociedade capitalista”. Com base nessa 

compreensão, o poder ganhou ares de estaticidade e hierarquia. Tal dinâmica refletiu-se também 

nas teorias pedagógicas e, como consequência, no discurso curricular, especialmente pautado 

em relações como dominador/dominado, rico/pobre, alta/baixa cultura, redenção/salvação 

(HENNING, 2009). 

Envolto por binarismos, tais pensamentos também são colocados em xeque, fazendo 

emergir um terceiro olhar para as teorizações curriculares, que vem questionar as verdades 
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postas pelas teorias críticas. Denominadas como teorias pós-críticas, esses estudos surgem para 

“problematizar os discursos de redenção e salvação que abarcam todas as teorias pedagógicas 

que até então foram lançadas na educação” (HENNING, 2009, p. 48). Tais teorias, que mais 

adiante ganham uma sessão exclusiva para discussão, nos alertam para o fato de que as relações 

sociais de poder não se concentram somente na classe social. As relações de poder estão 

também inseridas em questões de raça, gênero, etnia, sexualidade, etc.  

Na perspectiva pós-moderna, os padrões humanistas e tecnicistas do currículo foram 

colocados em xeque. Portanto, o currículo linear, sequencial e estático, e que seguia “fielmente 

o script das grandes narrativas da ciência, do trabalho capitalista e do estado-nação” (SILVA, 

2000, p. 115), tornou-se alvo de inquietudes e questionamentos. Silva (2000) elucida que, do 

pressuposto pós-modernista, não podemos apontar como problema somente o currículo em si. 

Segundo ele, a própria teoria crítica do currículo está repleta por fundamentos das grandes 

narrativas, apoiadas no universalismo do pensamento moderno. Ao criticar o currículo vigente, 

pressupondo a existência de um sujeito que, por meio de um currículo crítico obteria 

emancipação e liberdade, a pedagogia crítica insinuava uma verdade, uma certeza, resvalando 

numa perspectiva fundacional. 

Cabe enfatizar que, ao fazer uso do termo teoria, Silva (2000) explicita que esse não 

passa de uma imagem, uma representação da realidade. Segundo ele, seria plausível substituí-

lo pelo termo discurso, marcando assim “o envolvimento das descrições linguísticas da 

realidade em suas produções” (SILVA, 2000, p. 12). Entretanto, pelo fato de a palavra teoria 

não poder ser descartada devido à ampla utilização, o estudioso aconselha que fiquemos atentos 

às supostas descrições trazidas por elas. 

Ao discutir a pós-modernidade, Henning (2009) afirma não querer assumir o 

posicionamento linear de que esse movimento seja a salvação para os problemas da 

modernidade. Na mesma direção, creio que os estudos pós-modernos, longe de constituírem o 

caminho para soluções prontas, anunciam a abertura de novos olhares para o mundo e para os 

saberes. Assim, considero que seja relevante investigar as construções curriculares, desde suas 

teorizações tradicionais às pós-críticas, acreditando que tal percurso seja imprescindível para o 

entendimento da formação dos sujeitos nessa trajetória histórica. Isto posto, podemos assinalar 

o pós-modernismo como um movimento que dá início às problematizações no campo 

educacional e curricular, ou seja, a uma pedagogia pós-crítica, questionadora das “promessas 

modernas de liberdade, conscientização, justiça, cidadania e democracia, tão difundidas pelas 

pedagogias críticas brasileiras” (PARAÍSO, 2004, p. 287). 
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1.1.1 Implicações pós-estruturalistas para o currículo 

 

As teorias pós-críticas são baseadas em um extenso quadro de referências, dentre as 

quais têm-se os estudos culturais, os estudos pós-coloniais, os estudos pós-estruturais, os 

estudos pós-fundacionais etc. Tais movimentos são “anti-essencialistas, anti-objetivistas, 

críticos dos determinismos e valorizam a linguagem como central na mediação da compreensão 

do social, substituindo as estruturas pelo discurso e ampliando as discussões filosóficas da 

cultura” (LOPES, 2013, p. 17). 

Considerando a ênfase na linguagem e nos processos de significação dados pelo enfoque 

pós-estruturalista, reservo esta seção para uma breve discussão acerca dessa corrente e de suas 

implicações no discurso curricular. O pós-estruturalismo pode ser considerado, 

simultaneamente, como continuidade e transformação em relação ao estruturalismo, 

movimento liderado por Ferdinand Saussure nos anos 50 e 60. Os dois movimentos teóricos 

orientam-se pela linguagem como sistema de significação. Entretanto, o pós-estruturalismo 

estende o papel que a linguagem tem no estruturalismo (SILVA, 2000). O processo de 

significação, envolto pela fixidez no estruturalismo, por exemplo, ganha fluidez e 

indeterminação na perspectiva pós-estruturalista. Já em relação à diferença, conceito 

fundamental nas considerações saussurianas, na perspectiva pós-estruturalista é adotado de 

forma quase radical, enfatizando a ideia de que a diferença está em tudo (SILVA, 2000).  

O pós-estruturalismo encontra em Foucault e Derrida os seus representantes mais 

expressivos. O principal aporte de Foucault, como já explicitado anteriormente, pode ser 

resumido pela transformação das noções de poder, concebidas por ele como fluidas e 

distribuídas por toda parte. Percorrendo um caminho inverso às noções de poder marxistas, que 

preconizam tal conceito como propriedade ou posse, Foucault propõe que tal noção seja vista 

como uma força em constante circulação pelos campos sociais (PEIXOTO, 2008). Já as 

inquietudes derridianas, segundo Peixoto (2008, p. 494), sobre a perspectiva estruturalista de 

Saussure dizem respeito ao significado:  

 

O significado está presente como um “traço” (WOODWARD, 2000: 53), sendo 

gerado por meio da “différance” (diferimento, adiamento). Por ser sempre adiado, o 

significado “está sujeito ao deslizamento” (idem) e, dessa forma, não pode ser dado 

como fixo e determinado. 

 

Nesse sentido, a linguagem na concepção pós-estruturalista passa a ser interpretada 

como um sistema de signos estruturado no infinito jogo da diferença (GIROUX, 1983 citado 
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por PEIXOTO, 2008) e na sua cumplicidade com as relações de poder (SILVA, 1995 citado 

por PEIXOTO, 2008). Com base na noção foucaultiana da mobilidade e fluidez do poder, 

saberes acabam sendo criados e com eles também emergem efeitos de verdades. Assim, as 

ideias trazidas pelo estudioso francês elucidam que poder e saber tornam-se interdependentes e 

são articulados discursivamente. 

Buscando transcender tais efeitos de verdade (SILVA, 2000), a perspectiva pós-

estruturalista não se satisfaz somente em questionar a veracidade dos fatos, mas busca a 

compreensão do porquê algo é tratado como verdadeiro. Pensando no campo do conhecimento, 

seriam colocados sob suspeita significados ligados a categorias como religião, política, ciência, 

entre outros, perguntando-se, por exemplo: quando e onde foram criados. Aqui caberia uma 

analogia às formulações que Menezes de Souza (2011) faz acerca do letramento pós-crítico, 

como será visto posteriormente. O estudioso discorre acerca de uma visão de “crítica” pautada 

não somente em uma dimensão social, mas também em uma dimensão histórica que busca a 

origem dos significados que atribuímos a textos e a leituras produzidos.  

No que tange ao sujeito pós-estruturalista, ele combate o sujeito monolítico da ciência 

moderna, apoiando-se na inexistência de características essenciais do ser. Nesse sentido, ao 

falar sobre o deslocamento do sujeito da perspectiva moderna para uma visão pós-estrutural, 

Peixoto (2008) alega que “o sujeito é uma espécie de lugar onde vários construtos sócio-

culturais e formações discursivas agem entrecruzando-se e entrando em conflito 

constantemente” (PEIXOTO, 2008, p. 496). Pensando nessas implicações para o currículo, 

Silva (2000, p. 124) defende que  

 

[u]ma perspectiva pós-estruturalista não deixaria, evidentemente, de questionar a 

concepção de sujeito – autônomo, racional, centrado, unitário – na qual se baseia todo 

empreendimento pedagógico e curricular, denunciando-a como resultado de uma 

construção histórica muito particular.  

 

Valendo-se de um sujeito imerso na produção histórica, cultural e discursiva, a 

perspectiva pós-estruturalista fica envolta por questões identitárias e de poder. Nesse sentido, 

pensando o indivíduo como construção social, um currículo pós-estruturalista enfatiza as 

diferenças de sexualidade, raça, etnia, entre outros, sugerindo um repensar sobre “hierarquias e 

relações opressivas de poder, rompendo com sistemas eurocêntricos e colonialistas” (LOPES, 

2013, p. 19). É também para essas categorias que os processos de dominação são direcionados, 

ocorrendo um descentramento do poder, que agora não tem mais seu único centro no estado 

(SILVA, 2000). Nesse sentido, Lopes (2013) argumenta que a noção de conhecimento a ser 
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transmitida nas instituições escolares ganha nova direção: verdadeiros embates em busca da 

significação são travados e novos processos discursivos são inaugurados. Assim, pensar no 

currículo por meio das lentes pós-estruturalistas seria considerar que a linguagem e as relações 

de poder não podem ser tratadas de maneira rasa. Seria, sim, considerar toda historicidade e 

conflitos imbricados nesse processo, aceitando que não há espaço para efeitos preestabelecidos 

ou totalizantes na construção dos significados. 

 

1.1.2 As teorias pós-críticas do currículo 

 

Diante do exposto até aqui, é possível observar como o pós-estruturalismo e o pós-

modernismo influenciaram as teorizações na educação no Brasil. Sobre essas duas correntes 

teóricas, Paraíso (2004) aponta que seus efeitos se entrelaçam e se expressam “naquilo que se 

convencionou chamar de teorias pós-críticas em educação” (PARAÍSO, 2004, p. 284). A 

estudiosa, ainda no que diz respeito a tais teorias, informa que “suas produções e invenções têm 

pensado práticas educacionais, currículos e pedagogias que apontam para a abertura, a 

transgressão, a subversão, a multiplicação de sentidos e para a diferença” (PARAÍSO, 2004, p. 

284). Considerando o desejo de inaugurar novas práticas, além daquelas puramente voltadas para 

as habilidades linguísticas, e tendo focalizado alguns aspectos pós-modernistas e pós-

estruturalistas, aqui direciono meu olhar para as teorias pós-críticas do currículo. Sigo este 

percurso pois, em consonância com os pensamentos de Silva (2000, p. 147), entendo que tais 

teorias não nos permitem pensar em “um currículo simplesmente através de conceitos técnicos 

como os de ensino e eficiência ou de categorias psicológicas como as de aprendizagem e 

desenvolvimento ou ainda de imagens estáticas como as de grade curricular”. Discorrendo acerca 

de um currículo informado a partir das teorias pós-críticas, Lopes (2013, p. 18) advoga que  

 

a noção de currículo como um conhecimento selecionado a partir de uma cultura mais 

ampla para ser ensinado a todos, em nome de um projeto de transformação social e de 

formação de sujeitos, é desestabilizado (Lopes, 2012a). Na medida em que é 

questionado o sujeito centrado e com identidades fixas, são desestabilizados os 

projetos curriculares que têm por propósito formar uma dada identidade no aluno ou 

operar com uma identidade docente pré-estabelecida. Também são desestabilizados 

os projetos de formação de um sujeito emancipado e consciente, capaz de dirigir a 

transformação social. 

 

Portanto, abordar os conceitos propostos por um currículo fundamentado nas teorias 

pós-críticas permite diferentes enfoques em relação às teorias tradicionais e críticas. Aquelas, 

por estarem fundamentadas em questões técnicas e na neutralidade científica, introduzindo 
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assim uma postura despolitizada do currículo, visando à mera adaptação dos sujeitos às suas 

profissões. E estas, que pretenderam romper com as questões técnicas, inauguraram novas 

concepções acerca das relações de classe, demonstrando que o currículo é um espaço de poder. 

Henning (2009) ressalta o fato de que a grande mudança epistemológica ocorreu das teorias 

tradicionais para as críticas. Sobre esta passagem, e também sobre o papel dos estudos pós-

críticos para o discurso curricular, Henning (2009, p. 48) alega: 

 

Entendendo as relações de poder entrelaçadas no currículo, as teorias críticas 

avançaram o entendimento de currículo como um rol de disciplinas. Porém, foram 

necessários os estudos pós-críticos para que percebêssemos essas relações sociais de 

poder para além da classe social. 

 

Nessa linha de compreensão, percebendo que o poder circula também nas relações de 

raça, etnia, gênero, sexualidade etc., torna-se perceptível que os critérios de seleção de 

conteúdos e valores do currículo revelam embates políticos com variados propósitos. Apoiados 

também em investigações da perspectiva pós-colonial sobre o currículo, os estudos pós-críticos 

criticam “o domínio do padrão europeu branco, civilizado e heterossexual que exclui o que não 

esteja a ele relacionado” (OLIVEIRA, 2006, p. 3). 

A partir das teorizações pós-críticas, passamos a indagar, por exemplo, por que um tipo 

de conhecimento é privilegiado em detrimento de outros. Passamos a colocar em xeque 

determinadas seleções, geralmente excludentes, do que é validado como conhecimento e 

cultura. Entram em cena as razões pelas quais algo é considerado como verdade. A configuração 

do poder torna-se descentrada, alcançando as relações humanas e conectando poder, saber e 

identidade (OLIVEIRA, 2006). 

Nos estudos pós-críticos, o conhecimento deixa de ser algo preexistente e definido, que 

deve apenas ser desvendado e transmitido, sem questionamentos. Nesse sentido, acredito que 

uma perspectiva pós-crítica do currículo dialoga com este estudo, pois analiso o engajamento 

de estudantes em uma proposta que teve como objetivo desestabilizar posicionamentos 

discursivos que se encontravam cristalizados, buscando abalar sentidos preexistentes. 

 

1.2 Ensino de língua estrangeira no Brasil 

 

Esta seção está dividida em duas partes. Na primeira, traço um breve panorama sobre 

leis e documentos da educação nacional, para, em seguida, situar a língua estrangeira nesse 

cenário. Na sequência, discuto aspectos dos Parâmetros Curriculares Nacionais dessa área.  
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1.2.1 Educação nacional e língua estrangeira 

 

A década de 1990 foi marcada por mudanças no discurso curricular da educação básica. 

Tais modificações pautaram-se especialmente em uma nova compreensão acerca do papel da 

escola. Dela decorre a escolha dos conteúdos curriculares e dos métodos de ensino e 

aprendizagem. A partir de 1996, o texto da LDB 9394 representou um novo momento do ensino 

brasileiro. Essa lei, promulgada em 20 de dezembro de 1996, abarca vários tipos de educação: 

educação infantil (obrigatória para crianças a partir de quatro anos); ensino fundamental e 

ensino médio. Também contemplou outras modalidades do ensino, como a educação especial, 

indígena e do campo, além do ensino a distância. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), documento que explicita a proposta de 

reorientação curricular para os anos finais do ensino fundamental, foram publicados em 1998, 

pela Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação (MEC). Oliveira (2006, 

p. 1) os define como 

 

um conjunto de documentos compostos pela Introdução, pelos Temas Transversais e 

pelos programas para cada área de ensino. São parâmetros que propõem a construção 

de “referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras” 

(MEC, 1998), como consta na Introdução escrita pelo então ministro Paulo Renato de 

Souza. É um programa que não possui um caráter de obrigatoriedade na legislação 

brasileira, caracterizando-se mais como uma proposta de referências curriculares do que 

um documento legal. 

 

Ainda segundo a estudiosa, esses parâmetros são concomitantes a reformas pedagógicas 

operadas em alguns países da América Latina (Argentina, Uruguai e Paraguai), assim como em 

alguns países europeus. Os PCNs apresentam reflexões inovadoras no que concerne a um estudo 

realizado pelo Estado, com a inserção dos temas transversais (foco em questões de interesse 

social) e dos eixos temáticos (meio ambiente, saúde, sexualidade, ética, pluralidade cultural etc.). 

Mesmo demonstrando preocupação com a diversidade sociocultural e à cidadania, os 

PCNs apresentam conteúdos e metodologias detalhadas em cada uma das áreas propostas. 

Dessa maneira, embora o texto recuse qualquer semelhança com os moldes de um currículo 

“homogêneo e impositivo”, a separação detalhada entre as áreas suscita um aparente 

contrassenso. Segundo Bonamino e Martinez (2002, p. 381), 

 

[p]ara entender essa situação, é preciso não esquecer que, apesar da insistência do texto 

no respeito dos referenciais curriculares às diversidades regionais, culturais e políticas 

existentes no país, o que se percebe é uma ênfase significativa no princípio da igualdade, 

traduzido na preocupação como uma proposta curricular de caráter universal para o 

ensino de conteúdos comuns a todos, ainda que no interior de instituições diferenciadas. 
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Desconfianças como essa explicitada por Bonamino e Martinez (2002) fizeram surgir, 

em épocas anteriores ao estudo das autoras, percepções do currículo como um espaço de poder, 

afastado de supostas neutralidades. E como foi discutido na seção anterior, a área curricular 

tornou-se alvo de estudos e teorizações, haja vista o seu papel de referência. Uma desconfiança 

em relação à fragmentação dos conteúdos também é compartilhada por Silva (2000), ao comentar 

sobre as implicações pós-estruturalistas em um currículo: “Ao ver todo o conhecimento como 

escrita, como inscrição, ainda sob inspiração de Derrida, uma perspectiva pós-estruturalista 

colocaria em dúvida as atuais e rígidas separações curriculares entre os diversos gêneros de 

conhecimento” (SILVA, 2000, p. 124). 

No que diz respeito ao ensino da língua estrangeira no cenário brasileiro, alguns 

documentos que conduziram a educação nacional nem mesmo incluíram a língua estrangeira 

como disciplina obrigatória. É o caso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

de 1961 – LDB 4024/61, bem como a LDB de 1971 – LDB 5692/71. Ambas relegam aos 

conselhos estaduais a função de inseri-la – ou não – no currículo. Em outros momentos, a inclusão 

da língua estrangeira “surge a título de acréscimo, quando tenha o estabelecimento de condições 

para ministrá-la com eficiência” (BRASIL, 1971, p. 401). É o caso da resolução nº 8 de 1º de 

dezembro de 1971, do Conselho Federal de Educação (CFE), responsável pelo núcleo-comum 

para os currículos do ensino de 1º e 2º graus. Já o parecer 853/71, de 12/11/1971, traz em seu 

cerne a “crescente importância” dos idiomas. Contudo, acentua que a indicação da língua 

estrangeira moderna nas escolas é feita a “título de recomendação, não de obrigatoriedade” 

(BRASIL, 1971, p. 176). Em 1º de dezembro de 1976, o artigo 1º da resolução nº 58, elevando 

de maneira discreta a importância das línguas estrangeiras, traz em seu texto que o “estudo de 

Língua Estrangeira Moderna passa a fazer parte do núcleo comum, com obrigatoriedade para o 

ensino de 2º grau”. O artigo também sugere que sua inserção nos currículos de 1º grau aconteça 

mediante condições que “o indiquem e permitam”. 

Paiva (2003, p. 55) comenta a proposta da Associação de Linguística Aplicada do 

Brasil (ALAB) para o ensino de línguas em 1996, voltada para um plano de ação que 

assegurasse ao/à aprendiz o acesso às línguas estrangeiras visando sua formação integral:  

 

No final de novembro de 1996, a Associação de Linguística Aplicada do Brasil 

(ALAB) promove o primeiro Encontro Nacional de Política de Ensino de Línguas (I 

ENPLE) e, ao final do evento, é divulgada a Carta de Florianópolis que propõe um 

plano emergencial para o ensino de línguas no país. A primeira afirmação do 

documento enfatiza que todo brasileiro tem direito à plena cidadania, a qual, no 

mundo globalizado e poliglota de hoje, inclui a aprendizagem de línguas estrangeiras, 

e após outras considerações, propõe, entre outros itens, que seja elaborado um plano 

emergencial de ação para garantir ao aluno o acesso ao estudo de línguas estrangeiras, 
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proporcionado através de um ensino eficiente. O documento defende, explicitamente, 

que a aprendizagem de línguas não visa apenas a objetivos instrumentais, mas faz 

parte da formação integral do aluno. 

 

Um mês depois da divulgação desse documento, acontece a promulgação da LDB 

9394/96. Nesse documento é legitimada a oferta de uma língua estrangeira, escolhida pela 

comunidade escolar, passando a ser obrigatória tanto no ensino fundamental (a partir da 

quinta série) quanto no ensino médio. 

 

1.2.2 Parâmetros Curriculares Nacionais: língua estrangeira 

 

O percurso delineado mostrou brevemente a posição da língua estrangeira no cenário 

nacional por meio de leis e documentos que a regeram. Mesmo com a legitimação de seu 

ensino nos níveis fundamental e médio, e com planos de ação em prol de um ensino eficiente 

– como demonstrado na proposta da ALAB – a imagem que temos ainda é de uma escola 

fadada ao fracasso no que diz respeito ao ensino de línguas. Estudos (COX; ASSIS-

PETERSON, 2008; JORDÃO, 2010) mostram que grande parte dessas instituições, sobretudo 

as públicas, são constantemente criticadas ou tachadas como ineficazes. A partir das 

considerações de Celani (2003), Jordão (2010, p. 433) argumenta que o ensino de língua 

estrangeira (ILE) 

 

nas escolas públicas brasileiras tem sido mal sucedido: embora a maioria dos alunos 

tenham aulas de ILE a partir da 5ª série do ensino fundamental, eles não parecem 

aprender inglês ou compreender por que ele está incluído no currículo. (CELANI, 

2003 citado por JORDÃO, 2010, p. 433).  

 

A incompreensão dos/as alunos/as no que se refere à inclusão do inglês no currículo é 

mencionada na citação como um dos prováveis fatores para o insucesso da área. De fato, acho 

importante questionar a inclusão do inglês no currículo, mas, neste estudo, focalizo o 

questionamento do que está incluído no currículo de inglês. Quais conhecimentos têm sido 

privilegiados? Quem sabe um dos fatores para o “ensino mal sucedido” – e a consequente 

desmotivação dos/as aprendizes – resida justamente nos conteúdos que têm sido transmitidos 

(ou omitidos)? Em meio a inúmeras possibilidades, quais sociabilidades o currículo toma 

como ideais? Silva (2000) também demonstra inquietude em relação aos discursos 

curriculares. Nesse sentido, advoga: 
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Nas discussões cotidianas, quando pensamos em currículo pensamos apenas em 

conhecimento, esquecendo-nos de que o conhecimento que constitui o currículo está 

inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo 

que nos tornamos: na nossa identidade, na nossa subjetividade. Talvez possamos dizer 

que, além de uma questão de conhecimento, o currículo é também uma questão de 

identidade. (SILVA, 2000, p. 15). 

 

Fabrício e Moita Lopes (2002, p. 20), retomando os resultados de pesquisas feitas em 

sala de aula por meio de discursos de alunas/os e professoras/es, confirmam a distância entre 

conteúdos pedagógicos e a vida real: 

 

Nos trabalhos de pesquisa por nós encaminhados no contexto de sala de aula, ao 

analisarmos os discursos entre alunos e professores, observamos o desenvolvimento 

de forças muito conservadoras, passando ao largo das “vertigens” apresentadas pela 

vida social contemporânea. Pela voz do[a]3 professor[a], do currículo e do material 

didático, são contadas histórias que não refletem a heterogeneidade de que somos 

feitos ou o caráter contingente e fragmentado das identidades sociais.  

 

Nesse contexto, fica visível a urgência de novas formulações, especialmente no que diz 

respeito a que tipo de conhecimento se deve privilegiar. Não se pode, por exemplo, abandonar 

o fato de que professores/as e alunos/as “têm corpos nos quais suas classes sociais, 

sexualidades, gênero, etnia etc. são inscritas em posicionamentos discursivos” (MOITA 

LOPES, 2006, p. 102). O mundo contemporâneo traz à tona mudanças dos posicionamentos 

discursivos, ou seja, de sociabilidades. A escola, nesse contexto, “é o primeiro espaço social 

que possibilita uma exposição a outros mundos ou a outras histórias, diferentes daquelas da 

família, tendo, portanto, importância singular” (FABRÍCIO; MOITA LOPES, 2002, p. 19). Por 

isso, a relevância do que será abordado e de quais conhecimentos serão (re)produzidos é 

evidente. 

Como atesta Dourado (2008), o Brasil, assim como outros países, já buscava implantar 

reformas voltadas para o letramento crítico desde a década de 1990. Nesse sentido, a estudiosa 

cita as reformulações dos PCNs como uma dessas tentativas:  

 

As reformulações propostas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 

1996) e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de língua materna e estrangeira 

(BRASIL, 1998) não são iniciativas isoladas do governo brasileiro; países como a 

China, Japão, Chile, Inglaterra, Finlândia também têm, nos últimos dez anos, 

implantado reformas educacionais do ensino básico, visando ao letramento crítico que 

promova a cidadania global e o bem-estar social, ou seja, à inevitável travessia da 

prescrição gramatical para a educação lingüística – para apropriar-me da expressão de 

Marcos Bagno (2002). (DOURADO, 2008, p. 122).  

                                                 
3  Essa marcação de gênero foi feita por Fabrício e Moita Lopes (2002). No entanto, os termos “alunos e 

professores”, utilizados no mesmo excerto, não estão marcados. 
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É certo que o conceito de crítica explicitado nos PCNs de Língua Estrangeira há 18 anos 

não era similar ao do letramento crítico dos tempos atuais. Apesar da recorrência das palavras 

“crítica” e “criticidade” ao longo do documento, considero tais construtos ainda superficiais se 

comparados à perspectiva atual. Expondo brevemente o modo como aparecem nesse texto, cito 

dois dos objetivos elencados para o ensino fundamental na parte inicial do documento. Um 

deles menciona o posicionamento crítico dos/as alunos/as diante das situações sociais e o outro 

diz respeito ao questionamento da realidade por meio da formulação/solução de problemas, 

valendo-se da capacidade de análise crítica (BRASIL, 1998, p. 7). No que concerne aos 

conteúdos propostos para terceiro e quarto ciclos, penso que seja relevante citar um dos 

objetivos relacionados à compreensão escrita do aluno. Tal ponto refere-se à capacidade do 

aprendiz de demonstrar consciência crítica quanto aos objetivos do texto “em relação ao modo 

como escritores e leitores estão posicionados no mundo social” (BRASIL, 1998, p. 84). Apesar 

de não trazer uma discussão aprofundada, penso que esse aspecto já se faça bem próximo dos 

princípios da perspectiva crítica na atualidade. Neste estudo, tomo como ponto de partida a 

percepção de que nossos valores e significados se originam na coletividade sócio-histórica, 

preceito básico do letramento crítico abordado por autores como Menezes de Souza (2011). Em 

outras palavras, nessa vertente, tanto autor quanto leitor são produtores/construtores de 

significados. 

Acredito que os PCNs, desde o seu surgimento, demonstraram preocupação no que diz 

respeito à dinamicidade dos posicionamentos discursivos dos indivíduos. Como preconiza o 

documento, quando o alguém “usa a linguagem, o faz de algum lugar localizado na história, na 

cultura, e na instituição, definido nas múltiplas marcas de sua identidade social e à luz de seus 

projetos políticos, valores e crenças” (BRASIL, 1998, p. 35). Importante destacar a explicação 

que vem como nota de rodapé para o termo identidades sociais, definidas como “dinâmicas e 

contraditórias posto que construídas nas práticas discursivas das quais as pessoas participam” 

(BRASIL, 1998, p. 35). Cabe ressaltar, ainda, que o documento aponta a possibilidade da 

construção de significados de natureza sociointeracional por meio da utilização de três tipos de 

conhecimento: sistêmico, de mundo e de organização textual4. É possível dizer que esta 

pesquisa age diretamente sobre o conhecimento de mundo, pois as sociabilidades estabilizadas 

dizem respeito ao modo como os/as alunos/as armazenaram determinados discursos ao longo 

de suas experiências de vida. 

                                                 
4  Abarca as rotinas interacionais que as pessoas utilizam para organizar informações orais ou escritas. 
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Nesse sentido, escolas e ou professores/as que adotam objetivos meramente linguísticos 

parecem ignorar a dimensão discursiva da linguagem, percorrendo um caminho inverso às 

sugestões dos PCN-LE. Nesse documento, defende-se a concepção da linguagem como ação 

no mundo social. Ressalto que, ao focalizar este documento, estou consciente de que em um 

currículo podem estar delineadas “questões de poder, tanto nas relações professor/aluno e 

administrador/professor, quanto em todas as relações que permeiam o cotidiano da escola e fora 

dela” (HORNBURG; SILVA, 2007, p. 1), e de que discursos curriculares podem trazer 

“discursos que visam hegemonizar posições de sujeito, mascarando o seu caráter particular 

como forma de apresentá-las como universais” (MACEDO, 2011-2014, p. 14). E ainda, pautada 

por uma visão pós-estruturalista, sei que o simples ato de privilegiar um tipo de conhecimento 

em detrimento de outro constitui uma operação de poder (SILVA, 2000). Os próprios PCN-LE, 

em sessão intitulada O inglês como língua estrangeira hegemônica, alertam para o fato de que 

questões como poder e desigualdade são centrais particularmente no ensino de língua 

estrangeira, especialmente no caso do inglês, que se configura como “guardião de posições de 

prestígio na sociedade” (BRASIL, 1998, p. 40). Nessa direção, aconselham também que, num 

momento em que muitos olhares estão direcionados para a cultura como um processo de 

negociação, as fronteiras tradicionais do mundo estão se abrindo, e é preciso 

 

[e]vitar teorias totalizantes de reprodução social e cultural para se chegar a um 

paradigma crítico que reconheça o papel do ser humano na transformação da vida 

social. Isso fará com que se atente não só para como as vidas das pessoas são reguladas 

pelo discurso, mas também para como as pessoas resistem a essas visões totalizantes 

ao produzirem seus próprios discursos. (BRASIL, 1998, p. 40). 

 

Acredito que o texto dos PCN-LE vá ao encontro do viés crítico desse estudo, 

especialmente por duas razões. Primeiramente, porque esse documento tem como foco a 

construção dos significados no mundo social através do engajamento discursivo do aprendiz, 

permitindo a “formulação de contra-discursos” (BRASIL, 1998, p. 40) e este estudo tem como 

foco a construção de sociabilidades por meio da desestabilização de significados sociais. E em 

segundo lugar, porque o documento se baseia em temas centrais como “a cidadania, a 

consciência crítica em relação à linguagem e os aspectos sociopolíticos da aprendizagem de 

Língua Estrangeira” (BRASIL, 1998, p. 15). Segundo a proposta, tais temas dialogam com os 

temas transversais ao conceber “a aprendizagem de línguas como espaço para se compreender, 

na escola, as várias maneiras de se viver a experiência humana” (BRASIL, 1998, p. 15). Neste 

estudo, temas como esses foram desenvolvidos com o objetivo de provocar momentos de 

desestabilização. 
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Na seção dos PCN-LE intitulada Escolhas temáticas, que discorre acerca dos temas 

transversais, sugere-se que eles “podem ser focalizados pela análise comparativa de como 

questões particulares são tratadas no Brasil e nos países onde as línguas estrangeiras são faladas 

como língua materna e/ou oficial” (BRASIL, 1998, p. 44). Entre os temas elencados, destaco 

os seguintes: respeito aos direitos humanos, a mudança no papel que a mulher desempenha na 

sociedade, a organização de minorias étnicas e não-étnicas como por exemplo, idosos, 

portadores de necessidades especiais, homossexuais, falantes de uma variedade não 

hegemônica (BRASIL, 1998). 

No estudo que desenvolvi, influenciada também pelas perspectivas pós-estruturalistas e 

pós-críticas, optei por trabalhar com temas sociais (raça, gênero, estrutura familiar, etnia e 

classe social) com vistas a alcançar posicionamentos mais críticos e procurando desconstruir 

binarismos como heterossexual/homossexual; branco/negro; rico/pobre etc. Segundo Favaro 

(2013, p. 98), “a importância de abordar temas socialmente relevantes nas práticas de sala de 

aula reside no fato de que a transformação do mundo por meio da educação só é possível a 

partir de um processo de ensino-aprendizagem criticamente orientado [...]”. 

Ressalto ainda que, apesar de o documento privilegiado neste estudo ter sido os PCNs, 

a julgar pelo fato de sua importante referência para o ensino-aprendizagem de línguas na 

educação básica, outras de que importantes orientações têm sido discutidas em relação ao 

ensino de línguas. Entre elas, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), 

criadas em 2006, com o escopo de oferecer alternativas didático-pedagógicas às escolas. Dentre 

as alternativas está a proposta para que a visão tradicional do ensino de língua estrangeira nas 

escolas públicas seja reajustada às teorias de letramentos. No cenário nacional, uma recente 

iniciativa do Ministério da Educação que constitui uma das metas do Plano Nacional de 

Educação (PNE), é a construção de uma proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento, intitulada Base Nacional Curricular Comum. Foi elaborada a partir das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, com vistas a contemplar um conjunto essencial de 

habilidades e conhecimentos que todo aprendiz deve desenvolver, devendo ser encaminhada 

até junho de 2016 ao Conselho Nacional de Educação (CNE). 

 

1.3 O letramento crítico 

 

Diante do exposto até aqui, fica registrada a necessidade por iniciativas capazes de 

oferecer aos/às alunos/as e professores/as de inglês práticas contextualizadas que sejam 

relevantes para as suas vidas. Nesse sentido, Zacchi (2014) aponta a urgência de perspectivas 
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que levem em conta os/as atores/atrizes, a situação, o tema e os locais onde o ensino-

aprendizagem se desenvolve. A partir de preocupações como essas é que se intensificaram as 

discussões sobre “letramentos”, afastando modelos tradicionais de ensino, onde a relação 

local/global seja algo preestabelecido (ZACCHI, 2014). 

Face à necessidade de expansão do conceito de letramento tradicional, que limitava a 

língua ao código escrito, estudiosos começaram a situá-la “política e ideologicamente nos 

diferentes espaços sociais e culturais” (SOARES, 2004, 2005 citado por DUBOC, 2012). Nessa 

direção, ao compreender a língua como discurso, percorre-se um caminho inverso àquele que 

baliza a língua como código. A essa perspectiva vincula-se a visão apontada por Street (2014) 

como “autônoma”, que demarca a neutralidade das práticas de letramento. Em contrapartida, a 

língua como discurso faz emergir seu uso social, o que Street (2014) chama de visão 

“ideológica”, que considera o letramento como um conjunto de práticas sociais. 

Posteriormente, cunha-se o termo novos letramentos, pautando-se pelas particularidades 

da epistemologia digital (LANKSHEAR; KNOBEL, 2003 citado por DUBOC, 2012). 

Abalizada pelo percurso histórico estabelecido por Duboc (2012) para discutir o letramento, 

cito agora os estudos do New London Group5. Pautado por uma perspectiva multicultural, o 

grupo sinalizava preocupações como a marginalização de variações linguísticas não 

hegemônicas, geradora da exclusão social em espaços escolares. Nessa direção, veio à tona o 

termo multiletramentos. Tal perspectiva abarca, portanto, questões que postulam a 

heterogeneidade e a multiplicidade semiótica, dando vazão também ao conceito de 

multimodalidades, uma vez que os textos ultrapassam um caráter meramente linguístico 

(KRESS, 2000c, 2003 citado por DUBOC, 2012). 

Para este estudo, apoio-me também na heterogeneidade, pois pretendo desestabilizar 

sociabilidades que ganharam sentidos homogêneos e naturalizados ao longo do tempo. Acredito 

que as tentativas de desnaturalização, bem como as de problematização, vinculam este trabalho 

ao letramento crítico, conceito ligado às contribuições das teorias críticas da educação. Segundo 

Duboc (2012, p. 82), o letramento crítico é “interpretado tanto como linha de pesquisa 

independente quanto como atitude filosófica” presente em outras linhas. Entretanto, é preciso 

distinguir tal perspectiva da pedagogia crítica freireana.  

Em suas considerações, Jordão (2010) discorre acerca da principal diferença entre a 

pedagogia crítica das décadas de 1980 e 1990 e o letramento crítico. Nesse sentido, elucida que, 

na primeira abordagem, os/as alunos/as percorrem “o caminho da conscientização e da luta contra 

                                                 
5  O Grupo de Nova Londres era formado por teóricos preocupados em debater problemas do ensino anglo-saxão. 

A busca era por soluções que acompanhassem a diversidade linguística e cultural presentes nesses países. 
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as injustiças e a opressão” (JORDÃO, 2010, p. 436) auxiliados por seus/suas professores/as. Tal 

percurso é concebido como uma alternativa universal para que a justiça seja alcançada. Assim 

sendo, as construções locais de subjetividades, tanto dos/das docentes quanto dos/das discentes 

são sufocadas em prol de uma construção narrativa universal (JORDÃO, 2010). Segundo a 

estudiosa, repousa nesse aspecto a diferença primordial entre as duas abordagens, uma vez que o 

letramento crítico, analisado pela autora sob uma ótica pós-estruturalista, surge como uma 

alternativa para a universalização dos sentidos. Isto se torna plausível pelo fato de que tal 

abordagem reconhece possibilidades de conhecimento envoltas por “pressupostos morais, 

culturais, ideológicos, cujo valor e importância são atribuídos a eles por diferentes sociedades em 

momentos históricos e sociais específicos” (JORDÃO, 2010, p. 436). 

Segundo Zacchi (2014, p. 140), “o letramento crítico considera o conhecimento como 

sendo construído, de modo que o sentido do texto seja sempre múltiplo e dependa do contexto 

em que ele é veiculado e interpretado”. Menezes de Souza (2011) ancora-se no processo de 

aprender a escutar/ouvir para advogar que o letramento crítico já não consegue se sustentar 

apoiado simplesmente em “revelar ou desvelar as verdades de um texto” (MENEZES DE 

SOUZA, 2011, p. 131) apoiadas no contexto do autor. Tal processo consiste nas reflexões 

freireanas e preconiza: 

 

Ao aprender a escutar, o aprendiz pode perceber que seu mundo e sua palavra – ou 

seja, seus valores e seus significados – se originam na coletividade sócio-histórica na 

qual nasceu e a qual pertence. A tarefa do letramento crítico seria então a de 

desenvolver essa percepção e entendimento. (MENEZES DE SOUZA, 2011, p. 131). 

 

Ao contemplar a dimensão histórica dos significados, Menezes de Souza (2011), lança 

mão de um conceito redefinido de letramento crítico, “que não se limita a revelar ou desvelar 

as condições de produção do texto lido” (MENEZES DE SOUZA, 2011, p. 132). Buscando 

respaldo no que Hoy (2005) chama de “pós-crítica”, o estudioso advoga que, nessa vertente, 

tanto autor quanto leitor são produtores/construtores de significação através da linguagem. Ao 

lidar com essa origem histórica, Menezes de Souza (2011) também compartilha de reflexões 

foucaultianas, lançando mão do conceito de genealogia: 

 

Portanto, uma análise pós-crítica é aquela que focaliza a genealogia ou origem 

histórica dos significados que atribuímos a textos e das leituras que produzimos, 

enquanto autores e leitores de textos. Essa genealogia se relaciona perfeitamente com 

a concepção freireana de história, numa visão redefinida do letramento crítico. 

(MENEZES DE SOUZA, 2011, p. 133). 
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A partir da citação, depreende-se que tanto leitor/autor de textos são frutos das próprias 

histórias de leitura/escrita, construídas social e coletivamente. Tais histórias, em alguns 

momentos, podem ser delineadas através de semelhanças, haja vista o pertencimento do 

indivíduo em comunidades como gênero, classe social, raça, faixa etária etc. Em 

contrapartida, a genealogia pode também suscitar as diferenças nas leituras de um dado grupo, 

quando tais diferenças procedem de leitores/as que pertencem “a coletividades sócio-

históricas diferentes” (MENEZES DE SOUZA, 2011, p. 134). E transpondo aqui a visão de 

coletividade, considero também que tais diferenças podem coexistir em um mesmo indivíduo, 

portador de múltiplos projetos identitários, o que me leva a afunilar ainda mais a ideia da 

autogenealogia e do pertencimento. Nessa direção, um mesmo ser social pode atravessar 

diferentes experiências face às situações vivenciadas. Uma mãe, por exemplo, chefe de uma 

família, também é exposta a uma situação de submissão em seu trabalho, onde trabalha e 

segue regras. A esse respeito, Moita Lopes (2006, p. 94) advoga que “algumas pessoas são 

cada vez mais expostas a uma multiplicidade de projetos identitários, como também à 

percepção da heterogeneidade identitária coexistindo em um mesmo ser social.” 

Menezes de Souza (2011) além de defender o pertencimento sócio-histórico, afirma 

que essa acepção do letramento crítico “recusa a normatividade e a crença em verdades 

universais e não sócio-históricas que sirvam para fundamentar de forma objetiva (isto é 

atemporal e não social) leituras certas ou erradas” (MENEZES DE SOUZA, 2011, p. 137). 

Repousa nessa rejeição das crenças em verdades universais um dos principais pontos da 

proposta deste estudo e também uma das principais implicações de uma perspectiva pós-

estruturalista no currículo, que é a desestabilização de sociabilidades por meio da 

desconstrução de discursos calcificados. 

Outro ponto de contato deste trabalho com o letramento crítico reside nas 

considerações de Cervetti et al. (2001 citado por IFA, 2014), que defendem que essa 

abordagem focaliza questões de poder e discorre acerca das diferenças entre raça, classe, 

gênero, orientação sexual, com o intuito de “promover a consciência crítica  dos alunos para 

que possam ser capazes de ler criticamente e se tornarem atores para transformarem a 

sociedade em que vivem, se assim o desejarem” (IFA, 2014, p. 227-228). Esse também é um 

ponto de contato com a postura pós-estruturalista do currículo. Dessa maneira, durante a 

coleta de dados deste estudo, foram privilegiadas questões de raça, sexualidade, classe social, 

e gênero. 
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1.3.1 Sociabilidades 

 

Na lógica da modernidade, as identidades sociais eram pensadas de maneira 

descontextualizada, “revestidas por efeitos de estaticidade” (FABRÍCIO; MOITA LOPES, 

2002, p. 13). Apesar de ainda se fazer presente em muitas práticas, outros modos de reflexão 

sobre a vida social do indivíduo têm sido inaugurados. Ao discorrer acerca das várias 

possibilidades de estudos sobre as identidades, Pennycook (2006) destaca uma nova relação: a 

do sujeito produzido no discurso. Assim, a identidade social longe de ser algo pré-determinada, 

deve ser “vista como estando sempre em processo, pois é dependente da realização discursiva 

em circunstâncias particulares: os significados que os participantes dão a si mesmos e aos outros 

engajados no discurso” (MOITA LOPES, 2002, p. 34). 

Afastando a construção da identidade de um estado predeterminado, marca-se a ideia de 

que “aquilo que somos não se situa antes da nossa ação” (ROCHA, 2013, p. 52). Nesse sentido, 

levando-se em conta a inexistência de essências anteriores ao discurso, vem à tona a ideia de 

que as construções identitárias são produzidas durante a performance do indivíduo. Ao lançar 

mão do termo sociabilidades, o presente trabalho pretende afastar a ideia de uma fixidez 

identitária, entendendo-as como performances identitárias. O termo, portanto, pontua o fato de 

que tais performances produzem o que falam e não simplesmente descrevem estados pré-

discursivos. Assim, ao posicionarmos a linguagem como uma prática social no mundo, estamos 

lidando com seu caráter performativo. Cabe lembrar que, ao eleger o termo sociabilidades ao 

invés de identidades, não pretendo, como discutido na introdução, anular o fato de que somos 

constituídos por discursos prontos e acabados. Entretanto, por meio deste estudo, busco abalar 

esses sentidos calcificados dos/das participantes. 

À luz de Butler (1999 citado por PENNYCOOK, 2006), especialmente no que se refere 

ao estudo dos gêneros, a performatividade é o desempenho contínuo de performances sociais e 

culturais ao invés de uma expressão identitária anterior. Nesse sentido, a repetição de 

performances socialmente legitimadas acaba estabilizando determinadas sociabilidades. 

Revestidas de uma aparente neutralidade, tais performances “acabam por parecer anteriores ao 

próprio ato da fala” (ROCHA, 2012, p. 3). Isto acontece não só em relação ao gênero, mas 

também em relação a temas como sexualidade, raça etc. Nessa direção, o indivíduo aprende a 

operar numa lógica binária, posicionando-se como privilegiados os homens, os brancos e os 

heterossexuais. Entretanto, o fato de operar dentro dessa lógica não anula as possibilidades de 

inaugurar novos sentidos (MOITA LOPES; FABRÍCIO 2013). Em outras palavras, o fato de 

seguirmos repertórios que trazem sentidos estabilizados, especialmente em relação aos temas 
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previamente citados, não nos impede de encenar novas performances, novas sociabilidades. 

Segundo Fabrício e Moita Lopes (2002, p. 16), 

 

[a] estabilidade da significação é fruto de um escrutínio público, fazendo com que eu 

tenha que recorrer ao outro (pessoa, grupo, teoria, tradição, etc.) para dela me 

certificar. Por isso, não existe princípio de identidade desvinculado de uma prática 

coletiva e de determinado contexto social que lhe dê sentido e articule consequências 

convencionalizadas. 

 

Isso significa que, sendo seres sociais, somos marcados por contínuos movimentos 

sociais. A partir dessa mobilidade, participando de novos contextos e cenários, podemos 

encenar novas performances. Ademais, já que a linguagem está vinculada a uma forma de ação, 

sempre há maneiras de agir diferente. E é nessa maneira de agir diferente que consiste a proposta 

de desestabilização deste estudo, pois tentarei percorrer um caminho contrário a um tipo de 

letramento ainda valorizado por grande parte das instituições escolares que exclui o tratamento 

de assuntos como gênero, raça e sexualidade de sala de aula. Considerando o surgimento de 

novas performances, Rocha (2012, p. 3) afirma que “as práticas de letramento se relacionam 

fortemente com sociabilidades”. 

Nessa mesma direção, Tavares e Stella (2014, p. 94) afirmam que “um indivíduo que 

circule em vários contextos participa de diferentes práticas letradas e produz sentidos diferentes, 

distintos e válidos em cada situação.” Tal pressuposto apoia-se especialmente no fato de que os 

letramentos se definem pelas práticas. Partindo dessa premissa, pode-se inferir que a escola, 

quando apresenta o letramento escolar como habilidade única, acaba validando um único modo 

de ser e agir relacionado a ele. Para Matêncio (2002 citado por ROCHA, 2012, p. 1),  

 

[a] escola assim cumpre um duplo objetivo: de promover construção de 

conhecimentos e sociabilização simultaneamente, imbuindo-se de autoridade para 

definir quais conhecimentos são legítimos construir, assim como quais modos de 

sociabilização são válidos. Desse modo, de espaço para trocas, a escola reveste-se 

com outra máscara: a da inserção na regra e no sistema estabelecido.  

 

Cervetti et al. (2001 citado por JORDÃO; FOGAÇA, 2007, p. 91) defendem que “os 

alunos do letramento crítico abordam o processo de significação textual como um processo de 

construção, e não de extração; nós atribuímos sentidos a um texto ao invés de extrairmos 

significados deles”. Portanto, redesenhar a sala de aula como um ambiente de reflexão crítica é 

abrir possibilidades para validação de novos modos de sociabilidades, consolidando assim um 

verdadeiro espaço de trocas. 
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1.3.2 Multimodalidades 

 

Ainda compartilhando das reflexões de Cervetti et al (2001 citado por JORDÃO; 

FOGAÇA, 2007) acerca do processo de significação textual, creio que a construção – ao invés 

da simples extração – dos sentidos deve ser proporcionada aos/às alunos/as por meio de 

diferentes modalidades. Nesse sentido, é necessário que professores/as e alunos/as lancem mão 

de uma linguagem, ou melhor, de uma metalinguagem que descreva a construção dos 

significados, seja ela através de textos, imagens, interações (KALANTZIS; COPE, 2005), ou 

seja, uma linguagem para falar de linguagem, de imagens, de textos e da produção dos 

significados por meio das interações. O autor e a autora (2012, p. 173) ainda defendem que, 

 

[m]esmo que historicamente os letramentos sejam vistos como um assunto à parte que 

lida com mecanismos de leitura e escrita, nossos processos de significação são 

frequentemente multimodais, reunindo modos visuais, espaciais, táteis, gestuais, 

audíveis e orais. Isto especialmente se aplica na era contemporânea.6 

 

Isso posto, podemos dizer que as noções de texto em consonância com os novos 

letramentos ultrapassam a palavra oral ou escrita, abarcando outras formas de expressão, como 

a visual, a sonora e a digital (ZACCHI, 2014). Tal ideia também é abraçada por autores como 

Gee, Brockmeier e Olson (2009 citado por ROCHA, 2013), que pontuam o fato de que o 

conceito de texto se partiu, haja vista que qualquer elemento que proporcione engajamento em 

práticas discursivas – seja um desenho ou uma manifestação de grafite – são formas de ação, e 

portanto, podem ser tidos como textos. Nessa direção, ganham relevância outros modos de 

construção de significados, marcando-se assim a noção de multimodalidades.  

Compartilho com Kalantzis e Cope (2012) a opinião de que nossos modos de 

significação – a escrita, o visual, o espacial, o tátil, o gestual, a fala etc. – estão profundamente 

interligados. A multimodalidade permite que os/as educandos/as se envolvam em diferentes 

etapas da mesma atividade. Segundo Kalantzis e Cope (2012, p. 299), 

 

ao invés de separar os modos uns dos outros, precisamos aproximá-los, reconhecendo 

que a sinestesia é um caminho poderoso para aprender a significar. Se nós não 

podemos significar algo totalmente de uma maneira, talvez possamos fazê-lo melhor 

de outra maneira.7 

                                                 
6 Texto original: Even though historically we have separated out literacies as a separate subject that deals with the 

mechanics of reading and writing, our processes of meaning are frequently multimodal, bringing together written, 

visual, spatial, tactile, gestural, áudio and oral modes. This is particularly true in the contemporary era. 
7  Texto original: “instead of dividing modes off from each other, we need to bring them closer together, 

recognising that synaesthesia is a powerful path to learning how to mean. If we can't quite mean something fully 

one way, we can perhaps mean it better in another.” 
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É certo que, em salas de aula de Língua Inglesa, há muito tempo, docentes lançam mão 

de variados recursos (músicas, filmes, imagens, bem como o acesso a computadores) para o 

ensino-aprendizagem, de acordo com as disponibilidades de cada instituição. Entretanto, até que 

ponto tais recursos são trabalhados numa perspectiva multimodal? Concomitante às preocupações 

exageradas com o uso de técnicas e regras, estudos demonstram uma tendência de exploração-

extração de significados dos objetos de ensino numa perspectiva monomodal. Um texto escrito, 

por exemplo, que poderia ser explorado em várias dimensões, esgota-se simplesmente por meio 

de aspectos estruturais e ou interpretativos. Nesse sentido, Kress (2000) destaca a dificuldade de 

compreender a linguagem escrita quando é analisada de forma isolada, sem o auxílio de outros 

modos semióticos. Na visão do estudioso, os diversos modos que compõem um discurso 

multimodal apresentam diferentes potenciais para a exploração dos significados. 

Alguns tipos de novos letramentos relacionados à produção de blogs ou à prática de jogos 

eletrônicos no contexto educacional têm sido mencionados por estudiosos da área, possibilitados 

pela ampliação midiática na contemporaneidade. Com base nas reflexões de Lankshear e Knobel 

(2011), Zacchi (2014, p. 141) preconiza que o que está em jogo não é a substituição dos velhos 

pelos novos letramentos, e sim o “surgimento de novas práticas de construção de significados que 

passam a interagir com outras mais antigas, vindo a transformá-las e ressignificá-las”. Assim, 

cabe ao/à professor/a escolher os melhores caminhos para tais ressignificações. 

Ressalto que, para o presente estudo, fiz uso da sala de informática com a turma somente 

uma vez, pois tive que considerar o tumulto causado pelo deslocamento para esse ambiente, a 

curta duração das aulas, os horários quase inexistentes para utilização dos computadores 

(agendamentos prévios por outras professoras, sem possibilidade de negociação). Ainda assim, 

busquei explorar as formas de construção de significados que estavam ao meu alcance, 

conduzindo as atividades em sala a partir de textos visuais, multimodais etc., para desenvolver 

atividades de compreensão e produção oral, escrita, visual. Em consonância com as reflexões 

de Duboc (2012) sobre multimodalidade, em sua tese, penso que também busquei desenvolver 

um trabalho crítico a partir das especificidades do meu contexto de pesquisa. A estudiosa 

advoga que, 

 

no lugar de desenvolver um trabalho voltado para letramentos digitais, por exemplo – 

afinal, falar em letramentos hoje implica falar na digitalidade dos tempos atuais e a 

forma como esta afeta os usos da linguagem e nossa produção de sentidos – optei por 

partir do que tínhamos ali: uma lousa na parede, um livro didático em mãos, alunos 

trabalhadores que chegavam cansados após longos minutos (ou horas) em ônibus, 

trens e/ou metrôs, um laboratório de línguas dos tempos do audiolingualismo (com 

cabines que nos segregavam). (DUBOC, 2012, p. 193). 
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Nessa direção, e considerando a ênfase dada aos letramentos digitais na 

contemporaneidade, é possível afirmar que o ensino-aprendizagem de língua inglesa pode ser 

desenvolvido de maneira multimodal, independente da quantidade de recursos tecnológicos 

disponíveis na instituição. Muitos/as professores/as da área privam os/as alunos/as das várias 

possibilidades de construção de significados, ancorados na escassez de recursos das escolas, 

especialmente as públicas. No entanto, acredito que, na esteira de Duboc (2012), o/a docente 

pode lançar mão de materiais diversos que contemplem textos verbais ou não verbais, bem 

como de atividades que envolvam diferentes modos de produção de significados. 

 



 

CAPÍTULO 2: 

METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo, trato primeiramente do tipo de pesquisa que realizei. Em seguida, 

apresento o contexto, os/as participantes, os instrumentos de pesquisa e a descrição das 25 aulas 

que ministrei na turma escolhida para este estudo. Termino o capítulo descrevendo o 

procedimento que adotei para a análise dos dados. 

 

2.1 Tipo de pesquisa 

 

Esta é uma pesquisa qualitativa, e configura-se como um estudo de caso de natureza 

autoetnográfica. Lançando mão de algumas características elencadas por Bogdan e Biklen acerca 

da abordagem qualitativa (1982 citado por LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 11), é possível traçar um 

panorama da investigação que realizei. A primeira característica concerne ao fato de que a 

pesquisa qualitativa encontra no ambiente natural a sua fonte direta de dados e o/a pesquisador/a 

como seu principal instrumento. Constata-se aqui o caráter naturalista da abordagem qualitativa, 

bem como a relevância da associação do trabalho de pesquisa ao fazer pedagógico, considerando 

o papel do/a professor/a pesquisador/a. Em se tratando da educação, a pesquisa se desenvolve em 

escolas ou dentro da sala de aula, ou seja, o fenômeno é observado em seu contexto real. 

Outro atributo da pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1982, citado por LUDKE; 

ANDRÉ, 1986), é que os dados coletados são predominantemente descritivos. O/A pesquisador/a 

deve estar atento/a para o maior número de elementos presentes no fenômeno observado; o material 

obtido durante a investigação é rico em descrições de pessoas e situações ao longo do processo. 

Neste estudo, analiso como se dá o engajamento dos/as alunos/as de 6º ano em aulas críticas de 

Língua Inglesa em uma escola pública, bem como minha experiência com esse trabalho. Acredito 

que a prática pode ser constantemente melhorada por meio da observação objetiva e minuciosa e 

da análise dos eventos de sala de aula. No caso do meu estudo, a descrição possibilitou uma melhor 

percepção e compreensão de como os/as alunos/as reagiram aos temas tratados em sala. 

Outra característica arrolada por Bogdan e Biklen (1982 citado por LUDKE; ANDRÉ, 

1986, p. 11) sobre a abordagem qualitativa diz respeito ao fato de que a preocupação com o 

processo é muito maior do que com o produto. Como afirma Rocha (2012, p. 11), “a viagem 

sempre vai importar mais que o destino”. Um dos objetivos do estudo em questão consiste 

justamente na análise dos momentos de desestabilização durante as interações impulsionadas 
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pelas atividades propostas, ou seja, a ênfase voltada para o processo. Segundo Louro (2007), é 

imprescindível um olhar atento às práticas escolares que busquem desestabilizar as divisões 

causadoras de desigualdades. No tocante ao planejamento das aulas, também ressalto a 

importância da organização processual. Nesse sentido, as aulas foram preparadas considerando 

as necessidades e desafios que surgiram no decorrer da pesquisa. Cito como exemplo uma das 

aulas iniciais, em que um dos objetivos era a escrita de um parágrafo sobre a vida de uma criança 

negra. Percebendo que a turma, em algumas considerações sobre a imagem, citou a “África”, 

senti a necessidade de explorar (e desmistificar) aspectos sobre este continente. 

Outra particularidade da pesquisa qualitativa é o fato de que o “significado” que as 

pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo/a pesquisador/a. Para tanto, 

o/a pesquisador/a empreende uma busca pela captura da perspectiva dos/as participantes. 

Assim, neste estudo, a minha interpretação é elaborada a partir do significado que os sujeitos 

da pesquisa imprimirão às suas próprias ações. Segundo Moita Lopes (2006, p. 25), “a pesquisa 

em ciências sociais hoje questiona as formas tradicionais de conhecimento e abre um leque 

muito grande de desenhos de pesquisa de natureza interpretativista e de modos de construir 

conhecimento sobre a vida social”. 

Esta investigação se configura também como um estudo de caso. De acordo com Yin 

(2005), os estudos de caso representam uma estratégia condizente com as respostas de perguntas 

do tipo “como” e “por quê”. O foco em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto 

real é um atributo do estudo de caso. Na presente investigação, são focalizadas reações dos/as 

alunos/as em relação a temas críticos, com o intuito de responder às seguintes perguntas: Como 

se dá o engajamento de alunos/as de 6º ano em aulas críticas de Língua Inglesa em uma escola 

pública? Há momentos de desestabilização nas interações impulsionadas pelas atividades 

propostas? Como percebo essa experiência com o trabalho crítico?  

A etnografia, inicialmente desenvolvida na antropologia com o intuito de descrever os 

“modos de vida” de determinado grupo social (HEATH, 1983), constitui-se como “o estudo do 

comportamento das pessoas em contextos naturais e dinâmicos, com foco especial na 

interpretação cultural do comportamento” (WATSON-GEGEO, 2010, p. 519). Sobre a etnografia 

na sala de aula, Moita Lopes (1996, p. 88) afirma que 

 

[p]ara fazer este tipo de pesquisa é necessário participar na sala de aula como observador 

participante, escrever diários, entrevistar alunos e professores, gravar aulas em áudio e 

vídeo etc., para, então, tentar descobrir: a) o que está acontecendo neste contexto; b) 

como esses acontecimentos estão organizados; c) o que significam para alunos e 

professores; e d) como essas organizações se comparam com organizações em outros 

contextos de aprendizagem. 
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Já a autoetnografia, segundo Alegretti (2012, p.28), diz respeito a “uma forma de saber 

que parte de uma atitude crítica de observação dos próprios processos de (des)construção de 

significação e também dos processos dos demais atores participantes da pesquisa”. Nesse 

sentido, o meu estudo pode ser categorizado como autoetnográfico, uma vez que foram 

observados os momentos de desestabilização dos sentidos cristalizados em uma turma de 6º ano 

da escola pública. Ao percorrer esse caminho como professora pesquisadora, em muitos 

momentos pude perceber que também fui desestabilizada; em outras palavras, passei por 

processos de desconstrução de significados, provocados sobretudo pelos/as alunos/as da turma 

focal. 

Embasada pelos estudos de Ellis, Adams e Bochner (2011), Alegretti postula que a  

 

autoetnografia busca descrever e sistematicamente analisar a experiência pessoal a 

fim de compreender a experiência cultural. Para esses autores, a elaboração e a 

escrita de uma autoetnografia sustentam-se nos conceitos de autobiografia e de 

etnografia, introduzindo a noção de responsabilidade pela escrita de si que faz o eu 

e o outro ressoarem sem a delimitação de contornos rígidos nesse movimento. Esse 

ir e vir entre aquilo que é pessoal e o que é cultural faz ressoar a sensibilidade do 

eu, sem representar os fatos, mas evocando e partilhando uma nova percepção da 

experiência a ser analisada. (ELLIS; ADAMS; BOCHNER, 2011 citado por 

ALEGRETTI, 2012) 

 

Meu objetivo era compreender o plano de ação que me propus a desenvolver e contribuir 

para a valorização da minha prática educativa. Almejava, mesmo que de forma discreta, abrir 

espaço para a transformação de discursos essencializados, observando os processos de 

desconstrução de significados gerados pelas atividades propostas.  

 

2.2 Contexto de pesquisa 

 

Este estudo foi realizado em uma escola municipal da cidade de Goiânia, no segundo 

semestre de 2014. A instituição está localizada no Setor Jardim América – um dos maiores 

bairros da capital –, situado na região sul. Antes mesmo de submeter meu projeto ao Comitê de 

Ética em pesquisa, submeti a proposta à Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Durante 

o período de apreciação, fui chamada ao Departamento Pedagógico (DEPE) para elucidar os 

objetivos do meu estudo. No dia 04/08/2014, foi enviado à secretaria da escola focal uma carta 

de anuência (Anexo A) da SME, autorizando a realização da pesquisa naquela instituição. 

A escola funciona no regime de ciclos de formação. Segundo Mainardes (2010): 
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Os Ciclos de Formação (também chamados de Ciclos de Formação Humana) propõem 

uma ruptura radical com a lógica seriada e com as práticas de reprovação, bem como 

com as concepções convencionais de currículo, avaliação e gestão da escola [...]. Nos 

Ciclos de Formação, a organização escolar baseia-se nos ciclos do desenvolvimento 

humano. Assim, os nove anos de escolaridade obrigatória são divididos em três ciclos: 

a) 1º Ciclo (6 a 8 anos de idade); b) 2º Ciclo (9 a 11 anos de idade); 3º Ciclo (12 a 14 

anos). 

 

A escola pesquisada oferece à comunidade: educação infantil (5 anos de idade), ensino 

fundamental (Ciclos I e II) e EAJA, além do programa Mais Educação8. As primeiras turmas 

do Ciclo II (alunos/as de 9 anos) ganham a denominação de turmas Ds. Os segundos grupos 

(alunos/as de 10 anos) são chamados de turmas Es. À terceira divisão do Ciclo II (alunos/as de 

11 anos), chamamos de turmas Fs. A escola, no momento da pesquisa, apresentava-se com duas 

turmas Ds, duas turmas Es e três turmas Fs.  

A instituição conta com 65 (sessenta e cinco) servidores/as, dentre os/as quais 

professores/as formados/as nas áreas de Pedagogia, Matemática, Educação Física, Letras, 

Inglês/Português, Ciências e Arte. Também fazem parte da equipe os/as funcionários/as 

administrativos/as, alguns/mas com curso superior e outros/as com Ensino Médio. O quadro a 

seguir demonstra o número de alunos/as por período, perfazendo um total de 610 distribuídos/as 

pelos três turnos: 

 

Quadro 1 – Número total de alunos/as da escola pesquisada 

Turmas 

Número de alunos 

Matutino 

7h-11h20 

Vespertino 

13h-17h20 

Noturno 

19h-22h 

Educação infantil 25 - - 

Ciclo I - 214 - 

Ciclo II 179 - - 

Eaja - - 46 

Programa Mais Educação 60 60 - 

TOTAL 610 alunos/as 

Fonte: PPP, 2014. 

 

A Proposta Político-Pedagógica (PPP), documento que reflete a proposta educacional 

da escola, relata alguns problemas vivenciados pela instituição. Dentre eles, enfatizo os 

seguintes: 

                                                 
8  O Programa Mais Educação (Portaria Interministerial nº. 17/2007) é uma iniciativa do Governo Federal que tem 

como prioridade contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens, articulando diferentes 

ações, projetos e programas nos Estados, Distrito Federal e Municípios, em consonância com o projeto 

pedagógico da escola. O Programa é desenvolvido por meio de oficinas com a duração de quatro horas diárias, 

no contraturno do/a aprendiz (GOIÂNIA, 2014, p. 16). 



47 

A rotatividade dos alunos devido às mudanças dos pais que apresentam profissões 

variadas, o que ocasiona uma migração constante para outros setores da cidade. 

Existem também aqueles que chegam de outras regiões já com idade avançada e ainda 

não estão alfabetizados. Um outro problema que tem preocupado a nossa comunidade 

é a falta de segurança nos arredores da escola. (GOIÂNIA, 2014, p. 14). 

 

O documento traz a seguinte descrição em relação à situação profissional dos/as 

responsáveis pelos/as alunos/as (esses dados são apresentados no meu estudo e são 

evidenciados no quadro 2): 

 

De acordo com o levantamento dos formulários de matrículas e questionários 

respondidos pelos pais, a maioria dos alunos desta escola são filhos de pais que 

trabalham como: autônomo, assalariado com renda familiar baixa, pais 

desempregados sem renda fixa. Em média mais de 50% concluíram o ensino 

fundamental. Nesse sentido, os alunos em sua maioria possuem necessidades de 

materiais escolares e ajudam nos trabalhos domésticos, uma vez que seu responsável 

trabalha fora. (GOIÂNIA, 2014, p. 14). 

 

Com base na PPP (GOIÂNIA, 2014), o espaço físico da escola é assim descrito: 1) oito 

salas de aula, com quadro-giz, módulos (cadeiras e carteiras) e armários; 2) sala de leitura; 3) 

sala de Coordenação Pedagógica e sala dos professores; 4) sala de educação física (com 

materiais para práticas esportivas); 5) secretaria; 6) 2 (duas) salas de acompanhamento 

pedagógico; 7) ambiente informatizado com 18 monitores de vídeo; 7) sala da educação 

infantil; 8) sala multifuncional; 9) cozinha; 10) depósito para merenda escolar; 11) 

almoxarifado (onde é guardado todo material de limpeza e pedagógico); 12) espaço não coberto 

para práticas de educação física; 13) dois banheiros de funcionários/as; 14) um banheiro 

feminino e outro masculino para alunos/as; 15) banheiro feminino e masculino para  os/as 

alunos/as da educação infantil; 16) parquinho infantil com brinquedos para os/as alunos/as da 

Educação Infantil; 17) 2 (duas) tendas (para o programa Mais Educação). 

A turma de 6º ano, em que se realizou o estudo, tinha aulas de língua inglesa duas vezes 

por semana, às segundas-feiras e às quintas-feiras, com duração de 60 minutos cada. Às 

segundas-feiras, a aula de inglês acontecia no 2º horário, logo após a aula de Educação Física. 

Às quintas-feiras, a aula ocorria no 3º horário, após o horário do recreio. Tal fato, além de 

influenciar no comportamento dos/as alunos/as – que adentravam a sala de aula agitados/as –, 

contribuía também para a redução do tempo de aula, já que demoravam para se organizar no 

ambiente. Importante mencionar que a sala de aula pesquisada estava situada ao lado do espaço 

não coberto onde as aulas de educação física aconteciam. Muitas vezes o barulho era intenso. 

A coordenadora pedagógica ofereceu para que eu trocasse de sala durante a pesquisa. Recusei 

a proposta por dois motivos: primeiro, sei que alguns transtornos ocorreriam em relação a outras 
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professoras que teriam que sair da sala com seus/suas alunos/as para ocuparem a sala ao lado 

da quadra. O outro motivo consiste no fato de querer mostrar exatamente como era a rotina 

daquela sala, e todos os fatores envolvidos no decorrer das aulas de língua inglesa. 

 

2.3 Participantes 

 

A turma de 6º ano, em que gerei os dados, era composta por 22 alunos/as, dos/as quais 

18 (11 alunos e 7 alunas) obtiveram autorização dos pais ou responsáveis. Essas pessoas 

responsáveis foram informadas e questionadas sobre a possibilidade da participação das 

crianças na pesquisa através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). O 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), documento produzido em 

linguagem compreensível, também foi assinado pelos 11 alunos e pelas 7 alunas que tinham 

obtido o consentimento dos pais ou responsáveis. Na pesquisa, desempenhei o papel de 

professora pesquisadora, e, portanto, fui observadora participante. 

 

2.3.1 Alunos e alunas 

 

A turma contava com alunos/as na faixa etária entre 11 e 12 anos de idade. A maioria 

era natural do estado de Goiás, grande parte da capital; dois eram provenientes do estado do 

Tocantins, um aluno natural de Brasília e uma aluna do interior do estado do Paraná. No quadro 

a seguir, apresento dados detalhados dos/das alunos/alunas participantes dessa pesquisa: 

 

Quadro 2 – Perfil dos/as participantes da turma9 

Nome 

fictício10 
S 

Cor/ 

Raça 

 

I Nat. 
EC do pai 

EC da mãe 

Domicílio/ 

Moradores 

Profissão 

responsáveis 

Salário 

Mínimo 

Alaska M Branca 12 
GO/

C 
Solteira 

Apartamento 

próprio/3 
Doméstica 1 a 3 

Mulan F Branca 11 NR NR NR NR NR 

                                                 
9  Na primeira coluna do quadro está indicado o nome fictício escolhido pelos/as participantes. Na segunda coluna, 

descrevo o sexo (S) e utilizo M para masculino e F para feminino. Na terceira coluna, temos a cor dos/as 

participantes. Na quarta coluna, consta a idade (I). Na quinta coluna, descrevo a naturalidade (Nat.) por meio 

do estado de origem e das siglas C para capital e I para interior do estado. Na sexta coluna, indico o estado civil 

das pessoas responsáveis pelos/as alunos/as. Na sétima coluna, informo o tipo de domicílio e a quantidade de 

moradores. Na oitava, as profissões das pessoas responsáveis. E na nona e última coluna, consta a renda mensal 

da família, expressa pela quantidade de salários mínimos. NR indica “não respondeu”. 
10  Quatro alunos/as escolheram apelidos ao invés de nomes fictícios. Como são menores de idade, optei por 

substituir os apelidos por nomes fictícios. 
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Pocahontas F Branca 12 
GO/

C 

Casado 

Casada 

Casa 

alugada/5 

Moto-taxista 

Podóloga 
6 a 10 

Jack M Branca 11 TO/I 
Casado 

Casada 

Apartamento 

alugado/3 

Auxiliar de 

lanchonete 

Costureira 

1 a 3 

Death 

WarriorDark 
M Parda 11 

GO/

C 

Não sabe 

Solteira 

Casa 

financiada/4 

Auxiliar 

administrativa 
1 a 3 

Dedé 

Chocolate 
M Preta 12 

GO/

C 

Não sabe 

Casada 

Casa 

própria/11 
Doméstica 1 a 3 

Edumix M Parda 11 
GO/

C 
NR NR NR NR 

Snow White F Branca 11 
GO/

C 

Casado 

Casada 

Casa 

alugada/4 

Dona de casa 

Vendedor de 

carros 

6 a 10 

Gabriel 

Gamer 
M Branca 11 

GO/

C 

Solteiro 

Solteira 

Casa 

alugada/3 
Costureira 1 a 3 

Ghost lol M Parda 11 
DF/

C 

Casado 

Casada 

Casa 

alugada/3 

Pedreiro 

Cabelereira 
3 a 6 

HU3BR M Parda 12 
GO/

C 

Casado 

Casado 

Apartamento 

próprio/4 

Fotógrafo 

Cabelereira 
1 a 3 

Lulu Pink F Parda 11 
GO/

C 

Casado 

Casada 

Apartamento 

alugado/4 

Empresária 

Empresário 
6 a 10 

Maitê 

Perrone 
F Parda 12 

GO/

C 

Divorciado 

Divorciada 

Cômodo 

alugado/3 
Não sabe 1 a 3 

Meninage F Parda 11 
PR/ 

I 

Casado 

Casada 

Cômodo 

alugado/6 
Faxineira 1 a 3 

Princesa do 

Rímel 

Borrado 

F Parda 11 
GO/

C 

Casado 

Solteira 

Casa cedida 

de outra 

forma/5 

Promotora de 

vendas 
1 a 3 

Raiduquem M 
Indígen

a 
12 TO/I 

Divorciado 

Divorciado 

Casa 

própria/6 
NR 1 a 3 

Velocispider M Parda 12 
GO/

C 

Casado 

Casado 

Casa 

própria/7 

Dona de casa 

Vendedor de 

planos de 

saúde 

6 a 10 

Wjads M Parda 11 
GO/

C 

Divorciado 

Divorciado 

Casa 

alugada/2 
Diarista 1 a 3 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas do questionário inicial da pesquisa. 

 

Trata-se, então, de uma turma com mais alunos do que alunas, embora todas/os 

pertençam à mesma faixa etária. A cor predominante é a parda e a maioria deles/as é natural de 

Goiânia. Grande parte delas/es vive em casas alugadas e a maioria das/os responsáveis exerce 

profissão de baixo prestígio social e de menor remuneração. 
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2.3.2 Professora pesquisadora 

 

Há 11 anos sou professora de língua inglesa da escola em que foi feita a pesquisa. 

Muitos/as participantes da turma em foco já haviam sido meus/minhas alunos/as durante os 

anos de 2012 (turmas D) e 2013 (turmas E). Outros/as haviam ingressado em 2014, momento 

em que entrei de licença-aprimoramento para o Mestrado. Uma professora substituta assumiu 

as turmas. No segundo semestre, retornei à escola como professora pesquisadora. A professora 

substituta participou de uma aula, pois solicitei sua ajuda durante um momento de produção 

textual. Muito eficiente, mas visivelmente desmotivada – devido ao atraso de pagamento da 

substituição – não a convidei para participar de outros momentos. Ainda assim, os 

procedimentos eram repassados a ela e à coordenadora, às vezes por meio de materiais 

impressos, mas na maioria das vezes por meio de conversas. 

A turma escolhida para a coleta de dados foi a F3 do ciclo II. O critério que segui para 

escolha foi o número de alunos/as por sala. As outras duas turmas Fs tinham por volta de 30 

alunos/as cada e a turma escolhida contava com 23 alunos/as no total. Essa escolha se deve 

ao fato de que eu tinha como objetivo analisar os dados de toda turma e não apenas de 

alguns/mas participantes. Assim, uma turma menor possibilitaria uma análise mais 

compreensiva dos dados. Assumi então o papel de professora pesquisadora e, portanto, 

observadora participante. Investiguei as reações dos/as meus/minhas alunos/as, bem como 

minha a prática e atitude em sala. Como enfatiza Bortoni-Ricardo (2008, p. 46) “O professor 

pesquisador não se vê apenas como um usuário de conhecimento produzido por outros 

pesquisadores, mas se propõe também a produzir conhecimentos sobre seus problemas 

profissionais, de forma a melhorar sua prática”. 

Acredito que a oportunidade de pesquisar minha própria sala contribuirá para a prática 

reflexiva e crítica que tenho tentado construir ao longo da minha carreira. 

 

2.4 Instrumentos de pesquisa 

 

Para a geração dos dados, ministrei um total de 25 aulas e fiz uso de instrumentos 

diversificados: questionário, gravação em áudio das interações de sala de aula, diário escrito 

por mim após as aulas e entrevista final com os/as alunos/as. 
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2.4.1 Questionário 

 

Decidi pelo uso do questionário considerando as vantagens enumeradas por Moreira e 

Caleffe (2008), tais como: uso eficiente do tempo, anonimato para os sujeitos (os/as alunos/as 

escolheram pseudônimos), probabilidade de uma alta taxa de retorno e itens padronizados, uma 

vez que “o pesquisador está controlando o estímulo apresentado a todos os respondentes” 

(MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 99). Para este estudo foram utilizados três questionários: um 

questionário inicial, para descrever o perfil dos/as participantes, um questionário sobre 

atividades, aplicado após cada atividade que julguei relevante para este estudo, e um 

questionário final. 

O questionário inicial (Apêndice C) foi aplicado com o intuito de conhecer o perfil 

dos/as participantes. Além de informações como idade, sexo, cor/raça, entre outras, tal 

questionário foi constituído pelas seguintes perguntas: 1) Você gosta de inglês? Por quê?; 2) O 

que você espera das aulas de inglês na escola em que estuda?; 3) Qual é o seu papel no 

desenvolvimento das aulas, ou seja, como você acredita poder contribuir? A este instrumento 

inicial foi acrescido um complemento, para maior obtenção de dados sobre os/as participantes 

(Apêndice D). Já o questionário sobre atividades (Apêndice E) foi constituído por duas questões 

abertas, para que os/as alunos/as expressassem suas opiniões acerca das atividades críticas e da 

própria aprendizagem: 1) O que você achou da atividade realizada? e 2) O que você aprendeu 

com a atividade? Um questionário final (Apêndice F) também foi respondido pelos/as 

alunos/as, com vistas a analisar suas percepções no encerramento do semestre. Foi constituído 

por uma única pergunta: 1) Como você descreveria as aulas de inglês do semestre? 

 

2.4.2 Gravação em áudio das interações de sala de aula 

 

Inicialmente, pensei em filmar as interações – e assim o fiz na primeira aula –, mas essa 

ideia foi rapidamente substituída pelo uso das gravações em áudio. Muitas foram as dificuldades 

encontradas para a filmagem dos eventos: o número de alunos/as, o posicionamento da câmera 

para captar a imagem da sala toda, o deslocamento de carteiras e cadeiras para que fossem 

enquadradas no visor etc. Tudo isso somado à curta duração da aula me fez optar somente pelas 

gravações em áudio. Considerei que tal opção foi ao encontro das minhas expectativas, pois, 

nos momentos das discussões orais, o objetivo era coletar as desestabilizações percebidas nas 

falas dos/as estudantes.  



52 

As gravações foram transcritas e as convenções de transcrição usadas neste estudo 

foram baseadas em Bucholtz (2000): 

 

Quadro 3 – Símbolos utilizados nas transcrições dos áudios 

Símbolo Significado 

. entonação descendente 

, entonação de continuidade 

? entonação ascendente 

- marca de corte abrupto, como em prá-ticas 

________ sílaba ou palavra enfatizada, como em práticas 

: prolongamento do som (maior duração), como em prá:ticas 

(  ) comentário da autora 

[   ] sobreposição início e fim 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Bucholtz (2000). 

 

Destaco o fato de que, para uma abordagem mais ampla das interações dos participantes, 

os excertos foram transcritos com vistas a contemplar não somente os trechos passíveis de 

análise, “mas também o que foi dito antes e depois, pois as palavras adquirem sentido no 

contexto cultural em que são produzidas” (REES; MELLO, 2011, p. 35). Assim sendo, busquei 

captar por meio das transcrições o discurso no contexto. 

 

2.4.3 Produções dos/as alunos/as 

 

No decorrer da pesquisa, busquei identificar como os/as participantes construíam 

significados durante a execução das atividades propostas. Nesse sentido, utilizei como 

instrumento de pesquisa suas produções, haja vista a possibilidade de analisar tal engajamento 

por meio de significados visuais e multimodais, bem como em produções escritas coletivas ou 

individuais. 

 

2.4.4 Diário escrito por mim após as aulas 

 

Geralmente o diário era escrito logo após as aulas, quando eu já estava na sala dos/as 

professores/as. Outras vezes era escrito em casa, pois algumas percepções sobre determinados 

eventos ou sobre a minha prática não surgiam de imediato. Considerei os momentos de escrita 

muito importantes, pois eram uma maneira de falar comigo mesma. Foi um exercício silencioso, 

mas que suscitou muitas dúvidas, questionamentos e desabafos em relação à minha prática. Tais 

percepções foram essenciais para a compreensão do trabalho que realizei.  
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2.4.5 Entrevista final 

 

No final da pesquisa, realizei entrevistas com o grupo considerando dois fatores. O 

primeiro, devido à baixa assiduidade de alguns/mas alunos/as, o que impossibilitou que todos/as 

respondessem ao questionário final (Apêndice F). E segundo, pelo fato de que alguns 

questionários tinham sido respondidos de maneira rápida e superficial. Assim, no intuito de 

coletar o máximo de avaliações possível naquele final de semestre, lancei mão dos dois 

instrumentos de coleta (questionário/entrevista finais). 

 

Quadro 4 – Alunos/as que responderam ao questionário e/ou à entrevista final 

(A marcação com “x” indica que a atividade foi executada.) 

Nome fictício Questionário final Entrevista final 

Alaska x - 

Mulan x x 

Pocahontas - x 

Jack x x 

DeathWarriorDark x x 

Dedé Chocolate x x 

Edumix - x 

Snow White x x 

Gabriel Gamer - - 

Ghost lol x - 

HU3BR x x 

Lulu Pink - x 

Maitê Perrone x x 

Meninage - x 

Princesa do Rímel Borrado x x 

Raiduquem x x 

Velocispider x x 

Wjads - - 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários e entrevistas finais. 

 

Os dados gerados a partir desses instrumentos serão analisados na subseção 3.3.3, 

intitulada “Percepções dos/as alunos/as”. 

 

2.5 Descrição das aulas 

 

Iniciei a pesquisa de campo no dia 15/09/2014, pois estava aguardando o parecer do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)11, que consta no Anexo B. Submeti meu projeto pela 

                                                 
11 É importante salientar que fui contemplada na segunda chamada do Edital 03/2014 para o recebimento da bolsa 

de estudos pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás (FAPEG), o que ocorreu no final do mês de agosto. 
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primeira vez no dia 04/07/2014, o qual retornou em 07/07/2014 para correções. Submeti-o 

novamente em meados do mês de julho, com resposta final em 01/09/2014. 

A pesquisa foi realizada em 25 aulas. Na primeira aula, no dia 15/09/2015, foram 

distribuídos os termos de assentimento e consentimento. Foi uma conversa informal, e, a meu 

ver, bastante produtiva, pois os/as alunos/as expuseram suas dúvidas e lemos juntos alguns itens 

mais relevantes dos termos. 

Em todas as aulas, procurei trabalhar a gramática de forma contextualizada, ou seja, a 

partir das características do texto ou tema que íamos trabalhar e das necessidades percebidas 

em sala. Citando Jordão e Fogaça (2007, p. 96), “o conhecimento gramatical formal deve vir 

subordinado ao conhecimento discursivo da construção de sentidos”. Nessa direção, as 

atividades de compreensão e produção oral e escrita foram executadas após a prática de 

exercícios que mantiveram a “coerência com a abordagem da língua como discurso” 

(JORDÃO; FOGAÇA, 2007, p. 96). Optei por colocar na seção de Apêndices apenas uma 

atividade gramatical de cada tema. 

Kress (2007 citado por SILVA, 2014) advoga que, independente da modalidade, a 

comunicação sempre acontecerá como texto. Assim sendo, cabe ressaltar que, neste estudo, foi 

privilegiado o uso do texto visual (imagens), que é considerado pelo mesmo autor como “base 

para atividades da prática linguística” (KRESS, 2007 citado por SILVA, 2014). Assim, posso 

afirmar que, a partir dos textos trabalhados em sala, emergiram discussões que possibilitaram 

as mais diversas construções de significados, e, em alguns momentos, também suas 

desconstruções.  

O primeiro tema, Personal information, foi desenvolvido em quatro aulas (22/09 (duas 

aulas)12, 24/09 e 29/09). O tema permitiu a exploração de adjetivos relacionados à 

personalidade (Apêndice G), revisão de determinados pronomes e do verb to be, bem como 

uma revisão sobre estruturação textual, no caso a escrita de um parágrafo. Solicitei aos/às 

alunos/as que escrevessem um parágrafo contendo informações pessoais sobre eles/as. Tais 

atividades foram trocadas entre eles/as para que pudessem ler as produções dos/as colegas. 

Alguns/mas quiseram ler em voz alta. Na terceira aula, apresentei-lhes a seguinte imagem: 

 

                                                 
Assim, no ato do preenchimento e envio da proposta ao CEP, quando questionada sobre o patrocinador, marquei 

a opção financiamento próprio. Ressalto também o fato de que a previsão para o início da coleta dos dados 

sinalizada por mim na mesma proposta foi do dia 1º/10/2014. Entretanto, com a autorização do CEP em 

1º/09/2014, iniciei a geração dos dados no dia 15/09/2014. 
12 Mesmo buscando manter a rotina daquela sala, em alguns dias dei mais de uma aula. Tal organização, que era 

previamente agendada com os/as professores/as da turma, foi necessária para que a pesquisa pudesse ter um 

melhor rendimento, especialmente no que concerne à duração das aulas.  
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Imagem 1 – Criança negra 

 
Fonte: INCLUSIVE, 2011. 

 

Sugeri que escrevêssemos um parágrafo, coletivamente, sobre a criança da imagem, 

contendo: nome, idade, origem, personalidade, entre outros. As discussões foram gravadas em 

áudio, um questionário sobre as atividades foi respondido pelos/as alunos/as e anotações foram 

feitas no meu diário. 

O segundo tema, Daily activities, foi trabalhado em três aulas (02/10, 06/10 e 09/10). 

Imagens relacionadas a atividades do dia a dia foram examinadas e com elas o vocabulário e as 

estruturas necessárias para que os/as alunos/as utilizassem o inglês nas atividades que seriam 

posteriormente solicitadas. Em uma das atividades (Apêndice H), solicitei que os/as alunos/as 

entrevistassem os/as colegas. De acordo com a estrutura da atividade, três entrevistas deveriam 

ser descritas. No entanto, pedi-lhes que escolhessem somente um/a colega devido ao tempo de 

aula. Assim, explorei algumas ações e com elas revisei Time expressions e o Simple present. 

Depois, lancei mão da imagem de um menino vendendo água numa rodovia:  

 

Imagem 2 – Criança vendendo água em rodovia 

 
Fonte: Blog do Anderson Pereira, 2014. 
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Em seguida, solicitei que falassem sobre a rotina dessa criança de 11 anos e uma 

produção de texto individual foi pedida aos/às alunos/as. Como no trabalho com a temática 

anterior, as discussões foram gravadas em áudio, um questionário foi entregue após as aulas e 

registros foram feitos no meu diário. 

As atividades com o terceiro tema, Countries and nationalities, foram feitas em duas 

aulas (13/10 e 17/10) e tiveram como objetivo desmistificar algumas percepções sobre o 

continente africano. No entanto, não deixei de utilizar uma atividade gramatical13 para que 

algumas estruturas fossem revisadas (Apêndice I). Senti a necessidade do trabalho com esse 

tema por causa das discussões nas aulas com o tema Personal information, que trazia a imagem 

de uma criança negra. Para isso, numa primeira etapa, foi solicitado à turma que fizesse um 

desenho com base na seguinte pergunta: What comes to your mind when the word is Africa? 

Até esse momento, busquei perceber quais eram as impressões que a turma tinha daquele 

continente através de suas produções. Posteriormente, li para o grupo as seguintes frases: 

 

 Podemos apontar a África como uma das principais referências culturais na 

formação do povo brasileiro. 

 O continente africano possui enormes riquezas minerais, secularmente exploradas; 

poderia ser o continente mais rico do planeta. 

 A geografia africana deveria mostrar como este continente foi repartido, sem 

respeito às unidades linguísticas e à cultura das sociedades. 

 

Após a leitura e discussão, pedi para que fizessem um novo desenho. Também foi 

solicitado que escrevessem palavras (em inglês) relacionadas às imagens que tinham feito, 

procedimento utilizado também na primeira etapa. Como instrumentos para as aulas, utilizei 

um questionário e um diário. O áudio não foi utilizado, pois decidi observar prioritariamente a 

percepção dos/as alunos/as nas imagens confeccionadas, atividade que ocupou grande parte do 

tempo. 

O tema Free time activities foi trabalhado em três aulas (20/10 e 30/10 (duas aulas)). 

Fiz uso de diversas figuras (flashcards) que mostravam alguns hobbies e atividades de lazer. 

Sempre preocupada com o uso da língua, atividades com exercícios gramaticais (e ou de 

vocabulário) também foram feitas. Em uma dessas atividades, nomeamos algumas imagens e 

conversamos sobre qual(is) era(m) as favoritas do grupo (Apêndice J). Em meio aos flashcards, 

propus que conversássemos sobre a seguinte imagem: 

                                                 
13  Esta atividade foi retirada do site ESL printables e algumas adaptações foram feitas por mim. Como era 

constituída por quatro folhas, apenas a primeira foi feita em sala, devido ao tempo. O restante foi solicitado 

como tarefa de casa. 
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Imagem 3 – Meninos brincam de bonecas 

 
Fonte: EDUCANDO MENINOS, 2014. 

 

As discussões foram gravadas em áudio e um diário foi escrito. Não utilizei o 

questionário, haja vista o fato de que muito material em áudio foi coletado. Com base na figura, 

fizemos também uma produção coletiva. 

O tema bullying foi ministrado em oito aulas (03/11, 07/11, 10/11, 13/11 (três aulas) e 

17/11 (duas aulas)). Das várias atividades feitas, destaco três delas: uma história em quadrinhos, 

uma carta para Michael Morones (menino que, por causa do bullying, tentara suicídio) e a 

montagem da “Wrinkled Wanda”14. As duas primeiras foram produzidas individualmente, e a 

última contou com a participação de todo o grupo. 

No primeiro dia, apresentei-lhes duas situações: uma tirinha da Monica’s gang e o vídeo 

da canção Don´t laugh at me. Discutimos os dois textos e mais tempo foi dedicado à letra da 

música (Anexo C). O vídeo da canção foi mostrado em sala, por meio de um datashow. 

Discutimos as imagens mostradas e alguns depoimentos sobre situações de bullying vivenciadas 

por eles/as foram compartilhadas. Na sequência, apresento as imagens das atividades: 

 

Imagem 4 – Tirinha sobre o Bullying/Monica´s gang 

 
Fonte: TEACHER ON DEMAND, 2011. 

                                                 
14 A atividade Wrinkled Wanda é bastante trabalhada em aulas com o tema bullying e pode apresentar diferentes 

denominações. Consiste, primeiramente, na escrita de palavras e/ou expressões desrespeitosas no desenho do 

contorno do corpo de uma pessoa. Em seguida, o papel é amassado, representando que as marcas do bullying nunca 

serão apagadas das lembranças das vítimas. O site The Bully Proof Classroom apresenta uma descrição detalhada 

sobre a atividade. Busquei desenvolvê-la com os/as participantes explorando uma perspectiva multimodal. 
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Imagem 5 – Vídeo com a música Don´t laugh at me de Mark Wills 

 
Fonte: DON´T LAUGH AT ME LYRICS, 1998. 

 

Na aula do dia 07/11, pedi que construíssem uma tirinha ou história em quadrinhos que 

retratasse o tema. No dia 10/11, fizemos a atividade “Wrinkled Wanda”. Durante esta atividade, 

foi solicitado que, dentro de um desenho com o contorno de um corpo, eles/as escrevessem 

palavras ou frases negativas: 

 

Imagem 6 – Wrinkled Wanda 

 
Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Nesse dia, iniciei a aula escrevendo em letras garrafais no quadro a palavra preferences 

(preferências). Importante salientar que o tema bullying foi escolhido devido ao fato de essa 

atitude muitas vezes envolver preconceitos contra escolhas ou preferências. Trouxe para a sala 

o brinquedo que representava um dos personagens do desenho “My little pony” e também uma 

foto do menino Michael Morones, antes da tentativa de suicídio. Perguntei a eles/as qual seria 

a relação daquele brinquedo com a imagem de Morones. Várias hipóteses foram levantadas, 

inclusive o fato de o menino gostar do personagem. Em seguida, entreguei-lhes uma reportagem 

(Anexo D) sobre esse garoto que, ao sofrer bullying devido a sua preferência, tentou tirar a 
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própria vida. Na última aula desse dia, levei os/as alunos/as para a sala de informática, com 

horário previamente agendado, e eles puderam assistir ao vídeo dessa reportagem. Na aula do 

dia 17, ministrei duas aulas seguidas e pedi aos/às alunos/as que escrevessem uma carta em 

inglês para Michael Morones. 

 

Imagem 7 – Michael Morones 

Boy aged 11 attempts suicide after being bullied for liking My Little Pony 

 
Fonte: MIRROR, Website of the year. 

 

Os instrumentos utilizados durante as aulas com o tema Bullying foram áudio, um 

questionário sobre as aulas e quatro diários. Em relação às atividades gramaticais e de 

vocabulário ministradas, pelo fato de o desenho animado se intitular My Little Pony: Friendship 

is magic, uma delas focou a amizade (Apêndice K). Estruturas relacionadas à descrição física e 

também à personalidade foram revisadas, bem como uso do Verb to be e Simple Present. 

O tema Families foi ministrado em duas aulas, que foram bastante tumultuadas. Era 

época de eleição para diretora, havia um constante “entra e sai” da sala por parte dos/as 

funcionários/as para apresentação de propostas e alguns/mas alunos/as se ausentavam da classe. 

Como instrumento, utilizei somente a gravação em áudio. Havia programado um questionário 

para o final da segunda aula, no entanto não houve tempo suficiente para aplicá-lo. Na primeira 

aula, desenhei (bonecos palito) no quadro negro demonstrando diferentes formações de famílias 

e iniciamos a discussão. Revisei os membros da família, alguns pronomes, o caso genitivo 

(Anexo E)15 e pedi que me falassem de suas famílias. Primeiramente, perguntei de maneira 

geral o que era família para eles/as. Na segunda aula, a seguinte imagem foi apresentada e as 

discussões foram gravadas em áudio. 

                                                 
15  Essa atividade foi retirada do site ESL printables e não teve alterações, por isso consta nos Anexos. 
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Imagem 8 – Homens com criança triste 

 
Fonte: Disponível na Internet16. 

 

O quadro a seguir apresenta resumidamente as informações sobre as aulas: 

 

Quadro 5 – Informações resumidas sobre as aulas 

Aulas 
Data 

(2014) 
Aulas Atividades Material 

Instrumentos de 

pesquisa 

Introdução à 

pesquisa 
15/09 1 

Apresentação da 

pesquisa. 

Termos de 

assentimento e 

consentimento. 

Questionário perfil 

(alunos/as). 

Personal 

information 

22/09  

a 

29/09 

4 
Produção coletiva; 

atividade gramatical. 

Imagem de uma criança 

negra. 

Um questionário 

sobre as aulas, 4 

diários, áudio. 

Daily routine 

02/10  

a  

09/10 

3 
Produção individual, 

atividade gramatical. 

Imagem de uma criança 

vendendo água em uma 

rodovia.  

Um questionário 

sobre as aulas, dois 

diários, áudio. 

Countries and 

nationalities 

13/10 

a  

17/10 

2 

Confecção de imagens 

sobre a África antes e 

depois das discussões; 

atividade gramatical. 

Frases para discussão 

sobre a África. 

Um questionário 

sobre as aulas, um 

diário. 

Free time 

activities 

20/10 

a  

30/10 

3 
Produção coletiva; 

atividade gramatical. 

Imagens de diversas 

atividades (ex.: 

meninos brincando com 

bonecas). 

Áudio, dois 

diários. 

Bullying 

03/11  

a 

17/11 

8 

Produção individual 

(história em 

quadrinhos e carta 

para Michael 

Morones); 

Montagem da 

Wrinkled Wanda; 

atividade gramatical. 

Tirinha; 

vídeo de música; 

reportagem; 

vídeo sobre 

reportagem; 

Wrinkled Wanda. 

Áudio, um 

questionário sobre 

as aulas e quatro 

diários. 

                                                 
16  Essa imagem foi retirada de uma reportagem que estava disponível na Internet; no entanto, quando voltei a 

procurá-la novamente, não encontrei a fonte. 
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Families 

20/11  

a  

01/12 

2 
Discussão; 

atividade gramatical. 

Imagens de diversas 

formações familiares 

(no quadro) e imagem 

de dois homens com 

uma criança. 

Áudio. 

Encerramen-

to da pesquisa 
04/12 1 * * 

Questionário e 

entrevistas finais. 

Confrater-

nização 
5/12 1 * * 

Restante das 

entrevistas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2.6 Procedimentos para análise dos dados 

 

Para analisar os dados coletados, o procedimento utilizado foi o do paradigma 

interpretativista, uma vez que as percepções e interpretações dos sujeitos são fundamentais 

neste estudo. Tal procedimento se realizou por meio da análise dos diversos instrumentos 

utilizados: questionários, gravações em áudio, meu diário de pesquisa e entrevista final. Esses 

instrumentos possibilitaram um olhar mais amplo para todo o processo que estava sendo 

investigado. Segundo Moita Lopes (1996), as versões sobre os acontecimentos em sala 

oferecidas pelos instrumentos são interpretadas em conjunto, com vistas a gerar um 

entendimento da questão em foco. Todas as categorias para responder às três perguntas de 

pesquisa emergiram da interpretação dos dados gerados e foram discutidas com base nos 

autores abordados na fundamentação teórica. 

As categorias relacionadas à primeira pergunta, sobre o engajamento dos/das alunos/as 

em atividades críticas, surgiram da análise de todas as atividades e do envolvimento dos/as 

participantes em cada uma. Os dados gerados indicaram um maior engajamento nas atividades 

de produção de significados visuais, na produção de significados na atividade multimodal, 

bem como nas produções coletivas. Durante as atividades orais, recorríamos ao uso do 

português. Entretanto, em alguns momentos, notei que foi possível instigar alunos/as a pensar 

sobre os temas sociais também na língua inglesa. Percebi que os/as participantes constroem 

significados utilizando de forma ampla a língua inglesa especialmente nas produções 

individuais escritas. No que diz respeito à segunda pergunta de pesquisa, concernente à 

existência dos momentos de desestabilização, busquei respondê-la analisando os momentos 

em que os/as alunos/as demonstravam reposicionamentos discursivos em relação aos temas 

tratados. Também busquei subsídios nas perspectivas do letramento crítico e da linguística 

aplicada para complementar essa análise. As categorias vinculadas à terceira pergunta são 
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baseadas numa autorreflexão sobre minha prática, pautando-me em alguns desafios 

enfrentados ao longo da coleta de dados. Para isso, analisei os momentos em que perpetuei a 

norma hegemônica, bem como aqueles em que deixei de problematizar pontos importantes 

das discussões. Analiso também a preocupação com a gramática e o uso do português durante 

as aulas. 

 

 



 

CAPÍTULO 3: 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo, analiso os dados gerados objetivando responder às perguntas de 

pesquisa. Num primeiro momento, investigo como se dá o engajamento de estudantes em uma 

proposta de trabalho crítico nas aulas de Língua Inglesa em uma escola pública. Na sequência, 

discuto momentos de desestabilização nas interações impulsionadas pelas atividades 

propostas. Posteriormente, faço uma autorreflexão da minha experiência com o trabalho 

crítico. Os dados foram gerados a partir de fontes diversas, todas elas de cunho educativo e 

não meramente metodológico, ou seja, visavam primordialmente contribuir para a formação 

dos/as alunos/as. 

 

3.1 O engajamento dos/as alunos/as em aulas críticas de inglês 

 

Nesta seção, início as discussões sobre os dados referentes à primeira pergunta de 

pesquisa: a) Como se dá o engajamento de alunos/as de 6º ano em aulas críticas de Língua 

Inglesa de uma escola pública? Em outras palavras, analiso a participação dos/as alunos/as 

durante as aulas com foco em questões sociais. 

Penso que, para prosseguir esse trajeto e tentar focalizar “como” os/as participantes se 

engajam em uma proposta de trabalho crítico, é pertinente investigar a priori o que é 

“engajamento” dentro dessa perspectiva. Jordão e Fogaça (2007, p. 87), ao discutir sobre 

letramento crítico, consideram que “a língua como discurso compreende o ensino de línguas 

não somente através do ensino de significados e sentidos pré-existentes, mas também de 

maneiras com as quais podemos construir novos significados, nos posicionarmos e 

construirmos nossa identidade”. Assim, neste estudo considero como engajamento a construção 

de significados de modo a buscar diferentes possibilidades de ser, estar e agir no mundo. 

Uma das minhas inquietações durante a geração dos dados foi o fator participação dos/as 

alunos/as nas atividades ministradas. Em outras palavras, como eles/as se engajariam nas aulas 

em busca da construção de significados? Durante as discussões orais, por exemplo, percebi que 

um grupo minoritário dos/as aprendizes dispunha-se a participar. O excerto do meu diário 

demonstra tal inquietude: 
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EXCERTO DE DIÁRIO 1 

Um dos fatores que têm me preocupado bastante, especialmente no momento 

das discussões orais, é a tímida participação dos/as alunos/as em relação a 

alguns temas. A maioria dos/as alunos/as mostra-se atenta. Mas como fazer 

para que participem das atividades, como posso perceber se estão realmente 

interessados/as se não se expressam? Como analisar a produção de sentidos 

nesses momentos? Não quero só esse tipo de participação: alunos/as me 

olhando atentos, mas sem expressar qual o significado daquela atividade para 

eles/elas [...]. (Diário, 29/09/2015). 

 

Compreendo que o silêncio é cheio de sentidos, mas essa minha inquietude me levou a 

observar em quais atividades de trabalho crítico os/as alunos/as demonstravam um maior 

engajamento. Foi também fundamental para que eu pudesse variar as atividades ao longo da 

pesquisa, na tentativa de compreender os momentos de atribuição de sentidos pelos/as alunos/as 

em diferentes etapas. Kress (2000) usa o termo “modo” para descrever a maneira pela qual 

recursos semióticos são moldados para a produção de significados, considerando-se os padrões 

sociais e culturais. Nessa direção, músicas, imagens, eventos orais ou escritos configuram-se 

como modos nos eventos comunicacionais. Ao variar esses modos, tentei promover diversas 

maneiras de engajamento e, consequentemente, de produção de significados. 

Ao tentar responder à primeira pergunta de pesquisa, ative-me aos tipos de atividades 

que foram trabalhadas pelo grupo. Nesse sentido, o intuito foi observar como se deu o 

engajamento em cada uma delas. No entanto, nem todo momento de produção de significados 

constituiu um momento de desestabilização. Em outras palavras, apesar do engajamento nas 

atividades, nem sempre a produção de sentidos demonstrava que sociabilidades estavam sendo 

desestabilizadas. Nessa direção, ainda que os excertos escolhidos para as subseções dessa 

primeira parte mostrem sinais de desestabilizações nas minhas falas ou nas falas dos/as 

alunos/as, estes serão problematizados na próxima seção do capítulo, quando tentarei responder 

à segunda pergunta de pesquisa.  

A partir de agora, serão discutidas algumas atividades realizadas ao longo da pesquisa. 

 

3.1.1 Engajamento por meio das atividades 

 

No que diz respeito às atividades desenvolvidas, serão consideradas aquelas que 

envolveram a construção de significados por meio da produção de significados visuais, 

multimodais, bem como a produção de significados em textos coletivos e individuais.  

 



65 

3.1.1.1 Engajamento por meio da produção de significados visuais 

 

Para realizar a análise desta subseção, utilizo dois momentos nos quais os/as alunos/as 

produziram atividades com imagens. A primeira atividade, com o foco para a desmistificação 

de alguns conceitos sobre o continente africano, foi solicitada na segunda aula do tema 

Countries and nationalities (17/10/2014) e foi dividida em duas etapas. A etapa inicial é 

analisada na próxima subseção; e a segunda etapa da atividade é discutida na seção em que 

tento responder a pergunta de pesquisa “Há momentos de desestabilização nas interações 

impulsionadas pelas atividades propostas?”. 

Já a segunda atividade envolvendo imagem foi solicitada na aula do dia 07/11/2014 e 

focalizou o tema Bullying por meio da confecção de uma história em quadrinhos. As duas 

atividades despertaram o interesse dos/as alunos/as. A turma, de modo geral, demonstrou 

satisfação ao produzir sentidos por meio dessa modalidade. 

 

3.1.1.1.1 Atividade com o tema Countries and nationalities (primeira etapa) 

 

Durante essa atividade, solicitei que os/as alunos/as fizessem um desenho. Para isso, 

segui alguns procedimentos pedagógicos. Nessa primeira etapa, lancei mão do seguinte 

questionamento: What image comes to your mind when the word is Africa? Com esse 

procedimento, pretendia investigar como seria a produção de sentidos por meio das ilustrações 

e quais percepções os/as alunos/as tinham em relação à África. Pedi também que escrevessem 

palavras relacionadas às imagens e acrescentei que os/as alunos/as que tivessem dúvidas 

poderiam consultar os dicionários. 

Dos 18 alunos participantes, 17 executaram a atividade proposta e todas as imagens 

continham florestas e/ou animais. Dessas 17 imagens, 7 delas também trouxeram ilustrações de 

seres humanos. Das 7 ilustrações, 3 continham bonecos-palito, mas de forma 

descontextualizada; ou seja, não acrescentavam sentido às imagens retratadas. Em outra, foi 

mostrada a imagem de uma pessoa provavelmente dentro de um caixão, com a palavra EBOLA 

abaixo. Numa outra, constava a imagem de seres humanos carregando cocos, o que pode ser 

deduzido pelos inúmeros coqueiros desenhados. Um aluno desenhou um provável “guerreiro 

africano” portando uma lança. Outro participante traçou a imagem de um africano sentado em 

um elefante. Dos/as 7 alunos/as que fizeram as imagens com seres humanos, 2 coloriram as 

pessoas com lápis de cor marrom.  
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As ilustrações da turma ratificaram o que Monte Mor (1999) denomina habitus 

interpretativo17; ou seja, um olhar direcionado para maneiras como todas as pessoas percebem 

as situações. De maneira geral, as interpretações voltam-se para um conjunto de imagens 

ligadas a aspectos geográficos, não deixando espaço para os históricos ou culturais. No que 

concerne às imagens que contêm seres humanos, penso que elas não nos dão pistas sobre a 

exploração do povo africano, tampouco sobre sua formação. As ilustrações que se seguem 

mostram a produção de significados dos alunos Lulu Pink e HU3BR em relação ao continente 

africano, que refletem as percepções da turma como um todo: 

 

Imagem 9 – Atividade da aluna Lulu Pink sobre a África (primeira etapa) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Imagem 10 – Atividade do aluno HU3BR sobre a África (primeira etapa) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

                                                 
17 Esse conceito foi teorizado pela autora em referência ao hábito linguístico de Bourdieu (1996). 



67 

Outro aspecto que forma o habitus interpretativo em relação ao continente é o da 

identidade de raça. Mia Couto, no prefácio do livro de Hernandez (2008, p. 11), discorre sobre 

a crença de que “os africanos são uma coisa simples, uma categoria uniforme, capaz de ser 

reduzida a uma cor de pele”. Na perspectiva do letramento crítico, acredita-se que percepções 

reproduzidas acabam constituindo um/a cidadão/ã como mero/a reprodutor/a de interpretações 

prévias. A próxima ilustração, do aluno Death Warrior Dark, pode demonstrar essa percepção 

da raça, já que a pessoa retratada é colorida pela cor marrom.  

 

Imagem 11 – Atividade do aluno Death Warrior Dark sobre a África (primeira etapa) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 6 – Palavras transcritas da produção de Death Warrior Dark 

Savanah, animals, pesant, safari, landscapes 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na produção a seguir, do aluno Dedé Chocolate, que retratou uma pessoa portando uma 

lança, nota-se a percepção voltada para uma imagem primitiva da população africana. Segundo 

Hernandez (2008), em razão de uma racionalidade construída ideologicamente e voltada para 

interesses político-econômicos do ocidente, nosso plano discursivo acaba sendo construído 

através de representações equivocadas e preconceituosas sobre o continente africano. Portanto, 

a significação construída pelo aluno converge “para uma imagem de inferioridade e 

primitivismo” (HERNANDEZ, 2008, p. 18). Ainda ancorada nas reflexões de Hernandez 

(2008, p. 20), se considerarmos todas as produções anteriores, podemos perceber que “é 

conferido à África um estado de selvageria, no qual predomina a natureza, isto é, não se 

produzem cultura e história”.  
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Imagem 12 – Atividade do aluno Dedé Chocolate sobre a África (primeira etapa) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, Santos e Lopes (2008, p. 33) advogam que o 

“ocidente branco, masculino e europeu construiu representações sobre os diversos povos 

fundamentadas em ideias ligadas a déficit, carência e exotismo”. É interessante perceber como 

a construção de sentidos dos/as alunos/as em suas imagens confirmam a perspectiva da autora 

e do autor. Em outras palavras, fica claro como as relações de poder constroem a visão sobre o 

outro e como essa visão já está internalizada por alunos/as tão jovens. 

Na mesma atividade solicitei que eles relacionassem as imagens a palavras e, para isso, 

poderiam consultar os dicionários disponibilizados pela escola. Dos/as 17 participantes, 6 

alunos/as fizeram a atividade de palavras, ou seja, enquanto todos/as os/as participantes 

produziram significados por meio da confecção das imagens num primeiro momento, 11 alunos 

a menos se engajaram com a produção de significados por meio da escrita das palavras. Essa 

redução demonstra maior engajamento com atividades que envolvem as imagens. As palavras 

escolhidas foram condizentes com as imagens desenhadas: 

 

Quadro 7 – Palavras escolhidas pelos/as alunos/as durante a primeira etapa da atividade sobre 

a África 

Participantes Palavras escolhidas18 

Alaska savanah, adventure, animals, Madagascar, water 

Death Warrior Dark savanah, animals, pesant, safari, landscapes  

Snow White Madagascar, animals, savannah, safari, wealth 

Gamer nature, animals, trees, beauties 

Meninage Africa, animals, trees, jungle, lakes 

Velocispider animals, savannah, water, sun 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

                                                 
18  Mantive a ortografia utilizada pelos/as alunos/as. 
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É importante considerar que no 2° ciclo ou ciclo II, etapa da turma pesquisada (11 e 12 

anos), os/as alunos/as estão na fase da pré-adolescência e vivem um momento de mudanças em 

relação ao ciclo I. Uma delas consiste na transição de livros com muitas imagens para livros 

didáticos mais volumosos e com menor número de ilustrações. Sobre isso, Kalantzis e Cope 

(2012, p. 249) ponderam: 

 

O significado escrito foi privilegiado em relação ao significado visual por um longo 

tempo. A escrita certamente é considerada mais poderosa do que a imagem desde a 

ascensão da cultura impressa e da educação institucionalizada em massa [...]. As 

crianças aprenderam a superioridade da escrita sobre a imagem na medida em que 

progrediam de ‘livros de imagens’ para leitores iniciantes de ‘livros de capítulos’. 

Aparentemente, os leitores mais avançados não precisavam mais de estímulos visuais 

na forma de ilustrações.
19 

 

É preciso considerar também que o engajamento com as imagens pode ter acontecido 

de forma mais ampla, porque a busca de palavras no dicionário é um ato mais complexo do que 

a confecção dos desenhos. 

 

3.1.1.1.2 Atividade com o tema Bullying 

 

Depois de algumas aulas trabalhando com o tema Bullying, solicitei ao grupo que 

retratasse esse assunto em forma de história em quadrinhos. Os /as alunos/as demonstraram 

bastante engajamento com a atividade. Como mostrei na subseção anterior, o trabalho com 

imagens pode ser considerado um grande aliado para a produção de significados. No entanto, 

outro fator responsável pela ampla participação nessa atividade pode ter sido o assunto 

bullying, eleito como o preferido da turma na entrevista final. Dos/as 14 alunos/as 

entrevistados/as, 13 escolheram o tema. Todos/as ficaram bastante envolvidos/as com a 

história do menino Michael Morones, que tentou suicídio após sofrer bullying por gostar do 

desenho “My little pony”. O fato de Michael ter a mesma idade dos/as participantes também 

causou comoção no grupo, o que permitiu um maior envolvimento. Tomlison e Masuhara 

(2013, p. 41), apontam a importância do envolvimento afetivo dos/as alunos/as com temas 

polêmicos: 

                                                 
19  Texto original: “Written meaning has been privileged over visual meaning for a long while. Writing has 

certainly been regarded as more powerful than image since the rise of print culture and mass-institutionalised 

schooling.[…] Children learned the superiority of writing over image as they progressed from the ‘picture 

books’ for early readers to ‘chapter books’. Apparently, more advanced readers no longer needed visual prompts 

in the form of illustrations.” 
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Nossa posição é que aqueles que desenvolvem materiais devem ser encorajados a 

fazer uso de temas polêmicos e textos que são aceitáveis na cultura dos/as alunos/as, 

pois isso irá aumentar o potencial de estimular o envolvimento afetivo, para 

empoderar os/as alunos/as no mundo real em que vivem e para ajudá-los/as a pensar 

criticamente.20  

 

A produção da história em quadrinhos foi feita por todos/as os/as participantes da 

pesquisa presentes nesse dia, totalizando 16 alunos/as. Segundo Vergueiro (2004, p. 31), as 

histórias em quadrinhos constituem um sistema narrativo composto por dois códigos que atuam 

em constante interação: o visual e o verbal. Portanto, além das imagens, a representação gráfica 

do diálogo no papel contribuiu para a construção dos sentidos. Os/as participantes 

demonstraram engajamento a partir das discussões propostas em sala: fizeram uso de estruturas 

vistas até ali e a maioria deixou uma mensagem de repúdio a essa prática em suas produções, o 

que se pode ver nos exemplos a seguir:  

 

Imagem 13 – História em quadrinhos do aluno Death Warrior Dark sobre o Bullying 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

                                                 
20  Texto original: “Our position is that materials developers should be encouraged to make use of controversial 

topics and texts which are acceptable in their learners’ culture as this would increase the potential for stimulating 

affective engagement, for empowering learners in the real world they live in and for helping learners to think 

critically.” 
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Quadro 8 – Transcrição da história em quadrinhos 

Bullying is not cool 

In the school. 

- I finished the test first! 

- Congragulations! 

- Look at the nerd guys! 

In the same day 

- Do I tell to my mother? 

- I need to tell! 

Bulling is serious! 

Don’t quiet! 

Fonte: Transcrição da produção do aluno Death Warrior Dark. 

 

Por meio dessa produção, o aluno focalizou o sofrimento (lágrimas do personagem), e 

sinalizou uma das atitudes que devem ser tomadas em relação a essa prática, ou seja, compartilhar 

com alguém que seja próximo. No final de sua história, o aluno deixa uma mensagem para aqueles 

que sofrem bullying: Dont’t quiet! Em relação a este posicionamento de Death Warrior Dark, cito 

um episódio que considerei interessante sobre o aluno, relatado no meu diário: 

 

EXCERTO DE DIÁRIO 2 

No momento da produção coletiva que se deu a partir da figura de uma criança 

negra, fiz algumas perguntas para iniciar o parágrafo sobre a história daquela 

criança. Na primeira pergunta “What’s his name?”, muitos sinalizaram com o 

nome “Vítor”21, e eu prontamente comecei a estruturar o parágrafo com a frase 

“His name is Vítor”. Na sequência, uma aluna pediu para que eu completasse 

o nome com o sobrenome Alves. E eu também o fiz. Posteriormente, fizemos 

a leitura, praticamos as estruturas oralmente, e depois pedi que eles 

escrevessem um parágrafo sobre eles/as, seguindo ou não a mesma sequência 

da produção coletiva. Só ao final da aula, um aluno muito tímido e com o 

mesmo nome dado pela turma à criança que foi descrita veio me mostrar sua 

produção, alegando que os colegas estavam debochando dele. Perguntei por 

qual razão ele tinha ficado quieto e não tinha me dito na hora. Ele me relatou 

que não tinha se importado, mas estava visivelmente chateado. Vendo essa 

situação, e observando o quanto este aluno estava aborrecido, tratei logo de 

trocar o título dado ao parágrafo e as vezes em que o nome aparecia. Conversei 

com a turma sobre o que havia acontecido. Esse aluno entrara naquele ano na 

escola, no momento em que pedi a licença para o mestrado; por isso não liguei 

o nome sugerido para produção ao dele. Uma dúvida me veio à mente: o que 

teria chateado tanto o aluno? Teria sido o fato de os colegas o compararem a 

um menino negro? Uma outra dúvida: se os colegas o tivessem comparado a 

uma criança branca, a reação teria sido a mesma? Mas acho que não. Acho 

que foi a própria brincadeira em si que o chateou. (Diário, 17/10/2014). 

 

Por meio do que foi descrito, talvez seja possível dizer que a produção do aluno esteja 

vinculada a esse episódio vivido por ele em sala de aula. Se compararmos a mensagem deixada 

                                                 
21  Sempre que houver a ocorrência de nomes reais, seja da instituição onde foi realizada a pesquisa, seja dos/as 

alunos/as, eles serão ocultados. 
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no final de sua produção e o conselho dado por mim depois do ocorrido em sala, percebemos a 

semelhança entre os posicionamentos, ou seja, o de que não devemos ficar quietos diante desses 

episódios. Isso pode sinalizar um amplo envolvimento do aluno com as discussões em sala.  

A produção a seguir é da aluna Snow White e demonstra um desfecho parecido com a 

da história do menino Michael Morones trabalhada em sala: 

 

Imagem 14 – História em quadrinhos da aluna Snow White sobre o Bullying 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 9 – Transcrição da história em quadrinhos 

The sad boy 

- Monther, I don’t want go to school. 

- Because son? 

- The boys laugh at me and call me names. 

- Son, you are one boy strong. 

Minutes later… 

- Bye, bye 

- I have to be strong (thought) 

- Guys, look at the boy whale. 

- Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha… 

- I am one loser! (pensamento) 

- I can not be strong (pensamento) 

- No! 

Wake… 

- He was a victim! 

- Bullying 

- Way 

- No! 

- Your friend died! 

- You go to prision! 
Fonte: Transcrição da produção da aluna Snow White. 
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Na história criada por Snow White, a aluna deixa transparecer o quanto o espaço 

interacional da sala de aula pode constituir-se como um ambiente de lutas entre as 

sociabilidades. No desfecho de sua história, a frase “You go to prison” pode refletir a 

necessidade de que haja punição para os praticantes do bullying. Nessa linha de compreensão, 

é possível dizer que a aluna, por meio de suas personagens, esteja encenando uma sociabilidade 

que conteste atos de bullying que não são punidos. Assim, considerando que o termo 

sociabilidade traz a ideia de um sujeito produzido no discurso, ao escolher as performances de 

suas personagens, Snow White pode estar negociando novos sentidos no mundo, que 

possibilitam um olhar mais crítico para situações de injustiça. 

Na próxima história, o aluno Velocispider propõe um desfecho diferente do da  história 

anterior para a personagem que sofre bullying. A história se passa na floresta, e uma “cobra” 

provoca uma reviravolta, ao afrontar o praticante do bullying. Essas ressignificações demonstram 

que a língua é um instrumento através do qual o aluno expõe suas percepções das situações. 

 

Imagem 15 – História em quadrinhos do aluno Velocispider sobre o Bullying 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 10 – Transcrição da história em quadrinhos 

Bullying in the florest 

One day, in the florest the animals started on soccer game. 

But the game did´t work, because the snake kiked the ball to the florest. 

In the florest 

- Are you taking your ball stupid snake? 

- Don´t call me names 

- You are very stupid! You have no arms, no legs, no hair 

- Don´t have everything you said but, I have poison 

Fonte: Transcrição da produção do aluno Velocispider. 
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Na construção de suas personagens, Velocispider lança mão de um universo linguístico-

identitário onde a vítima da ação do bullying provoca uma reviravolta na história, vingando-se 

de seu agressor. Assim, ao contestar as práticas de bullying, Velocispider encena uma 

sociabilidade que percorre um caminho contrário àquelas práticas onde as vítimas não têm 

forças para lutar, como na história de Michael Morones. Nesse sentido, deduz-se que, por meio 

de sua história em quadrinhos, Velocispider encena uma performance de luta contra o bullying, 

conferindo à vítima a vitória sob seu agressor. 

O aluno Jack me disse que produziria o texto na língua portuguesa, alegando 

dificuldades na estruturação da história em inglês. Ainda assim, demonstrou muita satisfação 

em desenvolver a atividade. Jack, que havia sido recentemente transferido do estado do 

Tocantins, encontrava-se ainda em processo de alfabetização e apresentava dificuldades para 

acompanhar a turma.  

 

Imagem 16 – História em quadrinhos do aluno Jack sobre o Bullying 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 11 – Transcrição da história em quadrinhos 

PLAY GAME 

DETRO DA LOJA DE VIDIO GAMA 

EU VOU COPRA ESSE 

ONDE ESTA O ZICO 

ELE CORE 

EU VOU BOTE NELE 

NAO FOZA BULE 

Fonte: Transcrição da produção do aluno Jack. 
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A produção de sentidos por meio da confecção de imagens pode ter sido uma forma de 

inclusão do aluno, que permanecia em silêncio a maior parte do tempo e demonstrava certa 

resistência às atividades que lidavam somente com o código escrito. Como as histórias em 

quadrinhos permitem o uso dos dois códigos, verbal e não verbal, o aluno tentou utilizar 

também estruturas da língua inglesa, como em play game e video game. A meu ver, tal atitude 

pode ser estabelecida como uma superação, vez que o aluno havia dito que produziria o texto 

em português. 

 

3.1.1.2 Engajamento por meio da produção de significados multimodais 

 

Na aula do dia 10/11, como já descrito na metodologia, trouxe para os/as alunos/as a 

atividade Wrinkled Wanda. Uma atividade bastante simples, mas que o grupo, de um modo 

geral, demonstrou satisfação ao executá-la. Engajaram-se desde o primeiro instante, quando 

solicitei que viessem à frente da sala e, dentro (ou fora) do contorno do corpo desenhado em 

papel pardo, escrevessem palavras ou comentários rudes. As imagens a seguir demonstram 

algumas etapas da atividade. 

 

Imagem 17 – Primeira etapa da atividade Wrinkled Wanda 

 
Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Quadro 12 – Palavras e frases escritas pelos/as alunos/as na atividade Wrinkled Wanda 

You are a loser, I don´t like you, fat, sucker, 4 eyes, stupid, ugly, idiot, scumbag, mother fucker, 

shoddy, killer, retarded, slow, loser (3x), fuck you, dumb. 

Fonte: Dados de pesquisa. 
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Imagem 18 – Etapas seguintes da atividade Wrinkled Wanda (1) 

  
Fonte: Dados de pesquisa. 

 

 

Imagem 19 – Etapas seguintes da atividade Wrinkled Wanda (2) 

 
Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Os/as alunos/as se engajaram e produziram sentidos de modos variados. Houve uma 

movimentação de forma organizada na sala de aula, e todos/as se deslocaram de seus lugares 

para participar e acompanhar a atividade de perto. Foi perceptível como a junção desses modos 

proporcionou o engajamento da turma como um todo. Kress (2000) advoga que, independente 

de qual seja a modalidade, o texto é o centro da comunicação. Dessa maneira, considero a 

atividade “Wrinkled Wanda” um texto multimodal22, que permitiu a exploração da produção 

de significados através: 

                                                 
22  É a integração de dois ou mais modos de produção de significados, incluindo também o modo linguístico. 
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 da observação do traçado de um corpo humano, enfatizando os efeitos da ação do bullying 

nas pessoas; 

 da exploração do efeito de palavras (ou frases) escritas fora dos limites de um caderno ou 

livro didático, isto é, escritas num papel pardo com o traçado de um corpo; 

 da ação de amassar com as próprias mãos um papel onde um ser humano está simbolizado; 

 da observação do papel amassado, simulando as marcas que o bullying pode deixar em uma 

pessoa. 

 

O excerto a seguir demonstra como a atividade fluiu oralmente após o contato com a 

atividade “Wrinkled Wanda”. Baseada numa visão discursiva de mundo, pressuposto do 

letramento crítico, é possível perceber como os/as alunos/as utilizaram a língua para interpretar 

as experiências que tiveram com o bullying. Ao invés de extrair o significado do texto, o sentido 

foi construído a partir da vivência de cada um. Vários/as alunos/as relataram, mesmo usando 

poucas palavras, as experiências vividas com o bullying. Nesse sentido, foram questionados 

acerca de quais palavras ou expressões escritas na atividade Wrinkled Wanda eram mais 

marcantes (linhas 9, 17, 21, 29):  

 

Excerto 1 – Aula do dia 10/11/2014 

Professora-

pesquisadora 
1 Pay attention, which of these names is the strongest for you? 

Edumix 2 Eu se::i, “don’ t like you”. 

Professora-

pesquisadora 
3 “I don’t like you::”, why?  

Grupo 4 (Silêncio) 

Aluno/a não 

identificado/a 
5 Don´t know. 

Professora-

pesquisadora 

6 

7 

8 

Come on! You can say (sinalizando para o grupo), às vezes podem ter vivido 

uma situação assim. What is the strongest for you::, the worst  

word or sentence for you? 

Alaska 9 Retarded. 

Professora-

pesquisadora 
10 Why? 

Alaska 11 I hate. 

Professora-

pesquisadora 
12 Really? Have you been called “retarded”? 

Alaska 13 Yes. 

Professora-

pesquisadora 
14 What was your reaction? What was the feeling? Can you tell us? 

Alaska 15 Sad. 

Professora-

pesquisadora 
16 Pocahontas, for you, what is the worst? 

Pocahontas 17 “Loser”. 
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Professora-

pesquisadora 
18 “Loser”, why? Yes, it is very strong. 

Aluno não 

identificado 
19 Forte. 

Professora-

pesquisadora 
20 Velocispider, which one is the strongest? 

Velocispider 21 “4 eyes”. 

Professora-

pesquisadora 
22 Why? 

Velocispider 

23 

24 

25 

Por causa que problema de vista é uma doença, qual o problema? Tipo,  

eu uso óculos, eu já senti isso na pele. Exemplo, a pessoa tem uma  

doença, vai que a outra pessoa também vai ter um dia. 

Professora-

pesquisadora 
26 And what about you (questionando Death Warrior Dark)? 

Death Warrior 

Dark 
27 “Loser”. 

Professora-

pesquisadora 
28 What about you (questionando Ghost Lol)? 

Ghost Lol 29 “Gay”. 

Professora-

pesquisadora 
30 “Gay”, why? 

Ghost Lol 

31 

32 

33 

Porque::, por exemplo, dois amigos andando juntos, aí o povo já fala  

que é gay, é veado, isso daí fica na mente da pesso:a, a pessoa chega 

até a perder a amizade. 

Professora-

pesquisadora 

34 

35 

36 

37 

38 

Dependendo das escolhas das pessoas, gay não é xingamento. Só que 

quando ouvimos coisas que não gostamos, a gente sente na pele. 

Olhem, é como mostra a atividade, aqui no papel é uma representação 

de como fica nossa alma, nossos pensamentos. Eles ficam 

amarrotados, sempre vai ter uma marca. 

Wyads 

39 

40 

41 

Viu, Velocispider? (Wyads refere-se ao colega como se ele fosse a 

pessoa que Ghost Lol se referiu nas linhas 31 a 33; no entanto, nomes 

não são citados, e sim o termo “povo”). 

Velocispider 42 Qual é a sua mano? (com tom irritado, dirigindo-se a Wyads) 

Fonte: Transcrição da autora com base nas gravações em áudio do dia 10/11/2014. 

 

Durante essa atividade, eu deveria ter questionado também se eles/as já haviam 

cometido bullying. Perdi a oportunidade de promover o desenvolvimento da criticidade ao 

deixar de pensar nos alunos/as também como atores/atrizes daquele ato. Em outras palavras, a 

condução da atividade pautou-se somente na pessoa que sofre o bullying e a ação dos/das 

aluno/as como possíveis praticantes foi deixada de lado. Especialmente após o depoimento de 

Ghost Lol (linhas 31 a 33), eu poderia ter problematizado essa ação localizada. Pela fala de 

Wyads (linha 39), que cita o nome de Velocispider após o desabafo de Ghost Lol, ficou claro 

que Velocispider era um dos responsáveis pela situação relatada nas linhas 31 a 33. Podemos 

também, por meio das falas finais do excerto, identificar os traços do que Moita Lopes (2006) 

chama de heterogeneidade identitária. Assim, Velocispider, como participante da pesquisa, 

busca adequar-se ao que lhe foi solicitado, e discorre acerca da situação em que foi chamado 
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de “4 eyes” (linhas 23 a 25), colocando-se no lugar de vítima. No entanto, com o companheiro 

de sala Ghost Lol, assume o papel de praticante do bullying, ao tachá-lo de gay, pelo fato de 

Ghost Lol andar com outros colegas. 

 

3.1.1.3 Engajamento por meio da produção de significados em textos coletivos 

 

Durante as produções coletivas, que eram por mim transcritas no quadro negro, percebi 

que alguns/mas alunos/as que não se manifestavam durante outras ocasiões das aulas 

participaram coletivamente. Talvez por não se constituir um momento de exposição individual 

das opiniões ou preferências, muitos/as demonstraram atitudes colaborativas em relação aos 

assuntos tratados. Esse evento me remete a Jordão e Fogaça (2007, p. 91), quando consideram 

que: 

 
O professor deve dar oportunidades aos alunos de construir e negociar significados de 

forma coletiva, de rever suas crenças e de questionar as implicações de suas visões de 

mundo. A criação de tais oportunidades em sala de aula está relacionada à forma como 

o professor conduz sua aula e suas atitudes em relação ao que ocorre dentro e fora da 

escola: dependendo da postura do professor na sala de aula, os alunos podem ter mais 

ou menos espaço para questionar e transformar significados, criando outros ou 

aceitando os sentidos construídos por outras pessoas na tentativa de reler o mundo. 

 

Nessa direção, as produções coletivas foram trabalhadas com vistas a ampliar os 

momentos de discussão da turma como um todo. A seguir, analiso duas dessas produções: a 

primeira na aula cujo tema foi Personal information e a outra produzida na aula cujo tema foi 

Free time activities. 

 

3.1.1.3.1 Produção coletiva com o tema Personal information 

 

Durante essa produção, escrita colaborativamente na segunda aula do dia 22/09/2014, 

os/as alunos/as criaram o seguinte parágrafo a partir da figura de uma criança negra:  

 
His name is José Cruz. He is 8 years old. He is from Africa. He lives in South 

Africa. José lives with his mother and one sister. He is extroverted, shy, happy 

and funny. He is calm. 

 

Saliento o fato de não ter problematizado os adjetivos extroverted e shy escolhidos 

pelos/as alunos/as, uma vez que tais palavras são opostas. Os excertos a seguir evidenciam 

algumas interações realizadas para a construção coletiva desse parágrafo.  
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Excerto 2 – Aula do dia 22/09/2014 

Professora-

pesquisadora 

1 

2 

3 

Ok, first, do you remember how to write a paragraph? So what is his 

name? For example, my name is Maria José. His name is Davi. Her 

name is Luana (mostrando alunos/as da sala). 

Alaska 4 His name is Otávio. 

Professora-

pesquisadora 
5 Otávio? I don’t know. 

Edumix 6 Gustavo. 

Alaska e outros 7 Vítor (risadas da turma). 

Alaska 8 Jéssico (risadas). 

Velocispider 9 Ele parece da África. 

Professora-

pesquisadora 
10 Ele parece de onde? 

Alaska 11 Da África. 

Professora-

pesquisadora 
12 Why? 

Lulu Pink 13 Porque ele é negro. 

Dedé chocolate 14 Porque ele é muito moreno. 

Professora-

pesquisadora 
15 Mas só na África tem negros? 

Alaska 16 Não, na África tem muitos brancos também. 

Professora-

pesquisadora 
17 E por falar em África, qual ima::gem vocês têm desse lugar? 

Alaska 18 Um país triste. 

Professora-

pesquisadora 
19 Um continente. 

Velocispider 20 Com dificuldades. 

Aluno/a não 

identificado/a 
21 Problemas financeiros. 

Fonte: Transcrição da autora com base nas gravações em áudio do dia 22/09/2014. 

 

 

Excerto 3 – Aula do dia 22/09/2014 

Professora-

pesquisadora 
1 How old is he? 

Alaska 2 Eleven. 

Velocispider 3 Eight. 

Professora-

pesquisadora 
4 So::, what is the sentence- 

Snow White 5 He is eight years old. 

Professora-

pesquisadora 
6 Where is he from? 

Dedé 

Chocolate 
7 He is from A:frica. 

Professora-

pesquisadora 
8 Where does he live? For example, we live in Goiania. 

Alaska  9 He´s live in Colombia. 

Professora-

pesquisadora 
10 He lives in Colombia. Does he live in Colombia? I don’t know. 

Snow White 11 South Africa. 
Fonte: Transcrição da autora com base nas gravações em áudio do dia 22/09/2014. 

 



81 

Excerto 4 – aula do dia 22/09/2014 

Professora-

pesquisadora 

1 

2 

Who does he live with? For example, I live with my husband, my 

daughter and my son, what about this boy, who does he live with? 

Velocispider 3 One dad. 

Professora-

pesquisadora 
4 Dad?   

Snow White 5 Não, one dad e one mother dead. 

Professora-

pesquisadora 
6 Snow White, do you think he doesn’t have a father? 

Snow White 7 No, ele morreu. 

Alaska  8 A Snow White acha que o father die. 

Velocispider 9 Eu acho que o father die. 

Professora-

pesquisadora 
10 In your opinion, his father died. 

Alaska 11 Dad go to the New York. 

Alunos/as 12 (risos) 

Professora-

pesquisadora 
13 A::h, his father went to New York. 

Snow White 14 Pra fazer o quê? 

Velocispider 15 Tra::balhar. 

Alaska 16 Foi buscar o sonho de ser cantor country. 
Fonte: Transcrição da autora com base nas gravações em áudio do dia 22/09/2014. 

 

Nos três excertos, é possível perceber que as discussões acontecem especialmente 

entre os alunos Alaska e Velocispider e a aluna Snow White, com as presenças de Lulu Pink 

e Dedé Chocolate no primeiro. Três opiniões em relação à imagem que a turma tem da África 

no excerto 2 confirmam as considerações de Santos e Lopes (2008) acerca da ideia de carência 

e déficit construída eurocentricamente sobre outros povos: um país triste (Alaska, linha 18), 

com dificuldades (Velocispider, linha 20) e com problemas financeiros (aluno/a não 

identificado/a, linha 21). O áudio analisado, portanto, ratifica o que os/as alunos/as 

retratariam também em forma de imagens nas aulas posteriores sobre o tema Countries and 

nationalities. 

É possível notar como a significação sobre diferentes regiões do globo são 

(re)produzidas pelos/as alunos/as. Enquanto o continente africano tem uma imagem de carência 

e abandono, Nova York é a cidade onde se buscam sonhos (excerto 4, linha 11). Cabe salientar 

também que a referência à localidade americana foi feita por Alaska, ao dizer que o pai em 

questão teria ido em busca dos sonhos numa outra cidade. Talvez o fato de Alaska viver somente 

com a mãe, informação essa buscada no quadro de perfil dos participantes, possa ter 

influenciado o posicionamento do aluno. Buscando as reflexões de Menezes de Souza (2011), 

podemos afirmar que a percepção do significado construído por Alaska é inseparável de seu 

contexto sócio-histórico. Pautando-se nas reflexões de Freire sobre essa inseparabilidade, o 
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estudioso afirma que é “assim que podemos apreciar em toda sua plenitude a complexidade do 

papel das origens sociais e da história na relação freireana palavra-mundo” (MENEZES DE 

SOUZA, 2011, p. 132). Entretanto, não consegui identificar na fala de Snow White traços de 

seu pertencimento sócio-histórico, pois a mesma relata que “one dad e one mother dead”. 

Recorrendo ao quadro de perfil dos participantes, constatei que Snow White vive com os pais, 

e ambos trabalham. Assim, o fato de ela ter citado a morte da mãe da criança da figura pode 

estar ligada a uma imagem de sofrimento despertada pela criança da foto. 

Em relação ao excerto 2, destaco o meu questionamento na linha 15, acerca da existência 

dos negros só no continente africano. Quando fiz essa pergunta, queria que eles/as refletissem 

acerca da população negra também no Brasil, já que o nosso país tem a segunda maior 

população negra do mundo, só ficando atrás da Nigéria. No entanto, Alaska (linha 16) focaliza 

a população branca na África, que é também uma forma de romper com o estereótipo de que só 

há pessoas negras nesse continente. Ainda assim, sua afirmação não contribuiu para a 

construção de significados acerca da existência de negros em todas as partes do mundo, ou seja, 

não motivou a resposta de que a criança poderia ser brasileira. 

Dos/das participantes da pesquisa, nesse dia, 15 responderam ao questionário entregue 

depois das atividades. Ao serem inquiridos/as sobre o que acharam da atividade realizada, 11 

alunos/as utilizaram termos ou expressões como: diferente, muito boa, ótima, legal, 

descontraída, divertida, interativa, interessante. Entre esses/as participantes, 3 mencionaram o 

fato de terem aprendido os adjetivos sobre personalidade. Os/as outros/as participantes 

indicaram que a atividade foi importante para o aprendizado do inglês. Destaco aqui a resposta 

do aluno Velocispider: 

 
Eu achei diferente pois nos livros didáticos aparecem muitas crianças brancas 

ou até desenhos. Eu achei que usar um menino negro mostra que muitos não tem 

preconceitos e também falamos um pouco da África, e isso eu achei bem legal, 

pois falamos sobre a África no meio da aula de inglês. (Velocispider, M, 12). 

 

A fala de Velocispider confirma que padrões eurocentristas ainda permeiam os materiais 

didáticos utilizados nessa disciplina. Outro ponto levantado reside no fato de o assunto “África” 

ter sido tratado durante a aula de inglês, remetendo à questão da inserção de outros conteúdos, 

além dos gramaticais, nas aulas dessa disciplina. 

Em relação à segunda pergunta do questionário, sobre o que aprenderam com a atividade, 

5 respostas focalizaram aspectos gramaticais, e os/as alunos/as disseram ter aprendido adjetivos 

relacionados à personalidade. Os/as outros/as 10 participantes elencaram aspectos como: “não se 

pode julgar uma pessoa pela face”, “a África não é o que parece ser”, “a África ajudou o Brasil”, 
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“através de uma foto não é possível imaginar como é uma pessoa”, “as coisas muitas vezes não 

são o que parecem ser” etc. Tais respostas demonstram que esses/essas participantes conseguiram 

construir significados de caráter crítico, ultrapassando o foco em aspectos gramaticais. 

 

3.1.1.3.2 Produção coletiva com o tema Free time activities 

 

Na aula do dia 30/10/2014, ao mostrar figuras de diferentes atividades praticadas no 

tempo livre, mostrei a imagem de meninos que brincavam com bonecas. Discutimos e 

problematizei por meio de perguntas que objetivavam desnaturalizar questões de 

heteronormatividade. Na sequência, pedi que os/as alunos/as fizessem frases sobre a imagem, 

que foram produzidas de maneira colaborativa e demonstraram as reflexões feitas: 

 

Boys are playing with dolls. 

The boys are the dolls’ fathers. 

Different boys play with dolls. 

Happy boys play with dolls. 

 

Analisando as frases elaboradas pelo grupo, percebo que a construção de significados 

pode ter ocorrido da seguinte maneira: a primeira frase refletiu a descrição da atividade 

mostrada na figura. Já a segunda mostra uma tentativa de naturalização que justifique o contato 

dos meninos com as bonecas; a terceira frase parece reforçar um estereótipo, podendo remeter 

ao fato de que só meninas brincam de bonecas, tornando diferentes os garotos que o fazem. Na 

quarta frase, o adjetivo “happy” pode ter sido usado em função do vocabulário trabalhado na 

aula com o tema Personal information. Infelizmente, não atentei para o fato de quem estava 

falando as frases no momento da produção coletiva. Teria sido interessante observar, por 

exemplo, se quem disse a frase foi algum menino que relatou gostar de objetos relacionados ao 

universo feminino. Segue um dos excertos da aula: 

 

Excerto 5 – aula do dia 30/10/2014 

Wyads 1 Garotos felizes gostam de brincar de bonecas. 

Professora-

pesquisadora 
2 Is this your opinion? Why? 

Wyads 3 Yes, my opinion, é gosto de cada um. 

Professora-

pesquisadora 
4 Então garotos feli- 

Wyads 5 Gostam de brincar. 

Não identificado 6 Porque eles têm a opinião, é o gosto deles. 

Professora-

pesquisadora 
7 Deixa eu ouvir a Pocahontas. 
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Pocahontas 

8 

9 

10 

Não é professo:ra, homem não pode namorar com homem e mulher não 

pode namorar com mulher, tem que ser só homem e mulher::. Na 

antiguidade não podia.  

Princesa do 

Rímel Borrado 
11 Mas isso era antigamente, porque ho::je, 

Pocahontas 12 Muitas mulheres namoram com mulher, homem com homem. 

Alaska 

13 

14 

15 

Hoje em dia elas sofrem muito mais preconceitos, hoje em dia pessoas 

que gostam de outro sexo do mesmo sexo são horrorizadas na área de 

trabalho e na sociedade. 

Pocahontas 16 Sofrem muito bullying. 

Mulan 17 A gente tem que ajudar essas pessoas porque elas têm problema. 

Professora-

pesquisadora 
18 Onde que a gente consegue ver isso? 

Alunos/as 19 Nas ruas. 

Alunos/as 20 [Na televisão]. 

Alunos/as 21 Nas fotos. 

Alunos/as 22 On TV. 

Alunos/as 23 Na internet. 

Fonte: Transcrição da autora com base nas gravações em áudio do dia 30/10/2014. 

 

Percebi a presença de alguns/mas alunos/as que até então não haviam se manifestado 

durante discussões anteriores, como Pocahontas e Princesa do Rímel Borrado (linhas 8 a 11, 

excerto 5), além daqueles/as que não consegui identificar devido à sobreposição de vozes. A partir 

do posicionamento da aluna Pocahontas (linhas 8 a 10), que demonstra uma sociabilidade voltada 

para a cristalização do discurso homem/mulher, vários posicionamentos emergiram. A aluna 

Princesa do Rímel Borrado (linha 11), desenvolve uma construção de significados a partir de uma 

espécie de linha temporal dos relacionamentos, ratificando o que Pocahontas dissera acerca da 

impossibilidade de relacionamentos homossexuais na antiguidade. Entretanto, Princesa do Rímel 

Borrado sinaliza que, nos tempos atuais, tal situação é diferente, encenando uma nova 

sociabilidade diante do fato relatado. Pocahontas (linha 12) fala abertamente sobre o namoro 

homossexual, o que, a meu ver, é uma produção de significados possibilitada pelo tipo de temática 

tratada em sala. Com base em Menezes de Souza (2011), posso dizer que o evento discursivo 

mostra que a crença em verdades universais, nesse caso o binarismo homem/mulher, está sendo 

ressignificada. A fala de Alaska (linhas 13 a 15) demonstra que sua construção de significados 

vem apoiada pelo que ele presencia na mídia. Como alude Rocha (2012), tais movimentos 

discursivos, mesmo que efêmeros durante as interações, podem sinalizar mudanças. 

Ao refletir sobre a atividade, não poderia deixar de mencionar a escolha da imagem das 

três crianças brancas que brincam com as bonecas. De acordo com Louro, os instrumentos 

pedagógicos utilizados podem se tornar verdadeiros “campos de um exercício (desigual) de poder” 

(2007, p. 84-85). Assim, posso ter contribuído para perpetuar um padrão hegemônico de raça. 
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3.1.1.4 Engajamento por meio da produção de significados em textos individuais 

 

Duas atividades escritas serão mostradas nessa subseção. A primeira foi pedida na aula 

do dia 09/10/2014 e focalizou o tema Daily routine. Nessa ocasião, solicitei que os/as alunos/as 

se colocassem no lugar de uma criança que trabalhava como vendedora de água em rodovias 

goianas e falassem de suas rotinas. A outra atividade foi trabalhada na segunda aula do tema 

Bullying (17/11/2014), quando pedi que os/as participantes escrevessem uma carta para Michael 

Morones, que havia tentado suicídio por ter sido vítima dessa prática. 

Em relação ao repertório linguístico-discursivo da turma, cabe salientar que os/as 

alunos/as desenvolviam várias atividades orais e escritas. As atividades de produção escrita 

resultavam de um trabalho dialógico entre eles/as e entre alunos/as e professora. Alguns/mas 

participantes se arriscavam mais em relação à escrita, pedindo a minha colaboração apenas no 

momento da “correção” das estruturas. Outros/as sabiam exatamente o que queriam falar, mas 

demonstravam dificuldades na formulação das estruturas em inglês. Nesses casos, mesmo que 

o atendimento ao/à aluno/a tivesse ocorrido de maneira individual, inúmeras foram as vezes em 

que eu me dirigia à lousa pedindo a atenção de todos/as para que as dúvidas fossem sanadas 

coletivamente. 

Saliento também o fato de que havia sido professora da maioria dos participantes da 

turma nos dois anos anteriores. Assim, por sempre acreditar em um trabalho fundamentado em 

unidades discursivas ao invés do trabalho com vocabulário e estruturas isolados, penso ter 

colhido os frutos dessa trajetória durante a geração de dados. Faço tal afirmação com base no 

fato de que muitos/as alunos/as mostraram-se bastante independentes durante a produção de 

textos individuais. 

 

3.1.1.4.1 Produção individual com o tema Daily routine 

 

Durante a leitura, surpreendeu-me o grande número de produções que continha aspectos 

ruins relacionados à história de vida do menino que vendia água mostrada na imagem. Dos/as 

18 alunos/as, 15 fizeram a produção solicitada; desses/as, 11 alunos/as expressaram 

características negativas (unhappy, introverted, unfriendlly), sendo que dois alunos desses 11 

escreveram o texto em português; 3 utilizaram características positivas e 1 aluna não mencionou 

nem caraterísticas positivas e nem negativas. Das 15 produções, 7 descreviam exemplos de 

histórias familiares violentas ou de abandono ligadas ao menino. Cito três delas a seguir. Na 
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primeira, apresento o texto completo de Death Warrior Dark, para que o espaço onde foi 

realizada a produção seja visualizado como um todo. Nas outras, focalizarei diretamente os 

trechos que relatam características violentas. 

Ressalto o trecho “My dad is dead and my mom is in prison” da produção de Death 

Warrior Dark para demonstrar ideias ligadas primeiramente à morte e, em seguida, à 

desestruturação familiar, já que a mãe se encontra presa. Cabe salientar mais uma vez que os 

erros gramaticais não serão analisados aqui, e sim o engajamento dos/as alunos/as com a 

produção de significados em seus textos. 

 

Imagem 20 – Atividade do aluno Death Warrior Dark sobre Daily routine 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 13 – Transcrição da produção 

I am Roberto de Oliveira 

My name is Roberto de Oliveira. I am 15 years old, my birthday is on September 15nd. I am from 

Brasil. My dad is dead and my mom is in prison. I work selling bottles of water to feed my brother. 

I wake up is 7:00 a.m, I have breakfast summetimes. I go to work selling bottles of water.  

I get R$ 25,00 to day, I have lunch summetimes. I give food to my brother. I go in the work. I come 

to my house 8:00 p.m, I don´t have dinner. I go to bed. 
Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Imagem 21 – Trecho da produção do aluno Alaska sobre Daily routine 

 
Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Quadro 14 – Transcrição do trecho 

I run away from my house because my father is a randy killer and my mother is stripper. 

I live in an abandoned hotel with my brother. 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Imagem 22 – Trecho da produção da aluna Snow White sobre Daily routine 

 
Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Quadro 15 – Transcrição do trecho 

I lives in swit. I lives with my brother, he is 8 years old. I run away from my house and my brother. 

My parents were addicted in drugs. I sell bottles of water. I earn R$ 50,00 per day. I share my food 

with my brother. I am depressed. 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Busquei pistas no quadro do perfil dos participantes com o intuito de averiguar as 

situações familiares, mas não encontrei nada que pudesse justificar tais escolhas. Uma 

informação que consta na proposta político pedagógica da escola menciona que os arredores da 

instituição são perigosos e a questão da segurança preocupa os/as responsáveis pelas crianças, 

realidade essa que é constantemente reforçada pela mídia. Outra provável explicação para o 

fato de os/as alunos terem construído significados negativos durante a atividade pode estar na 

ligação do estereótipo de uma criança que trabalha nas ruas com uma história de vida envolta 

por tragédias e violência. 
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O excerto a seguir demonstra como ocorreu a construção de significados dos alunos 

Lulu Pink (linha 26), Alaska (linha 27) e Snow White (linha 28) em suas interações, momentos 

antes da produção escrita. Contextualizando de forma breve, já que tal questão será 

problematizada no momento das reflexões sobre minha prática, questionei se o garoto da foto 

consumia ou não café da manhã: 

 

Excerto 6 – aula do dia 02/10/2014 

Professora-

pesquisadora 
20 Repeat, doesn’t, so you think he doesn’t have breakfast. 

Alunos/as 21 No 

Professora-

pesquisadora 
22 Why? Por que que vocês acham que ele não toma café da manhã? 

Alaska 23 Pra mim ele toma às vezes. 

Professora-

pesquisadora 

24 

25 

Às vezes; sometimes...sometimes he has breakfast… sometimes. But he 

has to work. Why does he work? Por quê? 

Lulu Pink  26 Eu acho que a mãe dele tá passando dificuldades e ele tá tentando. 

Alaska  27 Ou então, não sabe, né. Pode ser a família. 

Snow White 28 Ou então ele é ór:fão. 

Fonte: Transcrição da autora com base nas gravações em áudio do dia 02/10/2014. 

 

Em relação à Lulu Pink, nota-se que ela projetou no menino da figura a imagem de 

alguém que trabalha para ajudar a família. Já os outros dois alunos formularam hipóteses acerca 

de dois grandes problemas sociais: Alaska coloca a questão da família que explora mão de obra 

infantil e Snow White, a de crianças sem pai e mãe.  

É interessante notar como cada indivíduo produz sentidos diferentes diante de uma 

situação, muitas vezes influenciado por seus contextos de vida. Nesse sentido, Menezes de 

Souza (2011), ao discorrer sobre o letramento crítico, avalia que tal perspectiva não busca 

apenas ler a perspectiva do autor, mas também o porquê o sujeito lê de determinada maneira. Lulu 

Pink, por exemplo, ao posicionar o menino da figura como alguém que trabalha para ajudar a 

família, parece se referir à sua história social. Durante o período da pesquisa, soube que a aluna 

auxiliava os pais no serviço da casa e também ajudava a tomar conta de um irmão autista. 

 

3.1.1.4.2 Produção individual Carta a Michael Morones 

 

Dos 18 participantes, 16 fizeram a produção individual. Solicitei que uma carta em 

inglês fosse escrita a Michael Morrones com uma mensagem de apoio, pois este havia adquirido 

sequelas cerebrais irreversíveis após a tentativa de suicídio. Pedi a eles/elas que, antes de 
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escrever tal mensagem, mencionassem informações pessoais e suas rotinas. Queria seguir esse 

percurso como forma de retomada de algumas estruturas vistas nas aulas com os temas Personal 

information e Daily routine. O aluno Alaska contestou a proposta. Um trecho do meu diário de 

pesquisa descreve esse evento: 

 

EXCERTO DE DIÁRIO 3 

Pedi que eles escrevessem uma carta para Michael Morones, demonstrando 

solidariedade. Fiz no quadro o esboço do que deveria ser escrito. E pedi para 

que imaginassem que Michael Morones fosse lê-la. Solicitei que no primeiro 

parágrafo eles colocassem informações pessoais (como nome, idade, escola 

etc); no segundo parágrafo pedi que eles escrevessem sobre a rotina e, para 

finalizar, que transmitissem ao menino uma mensagem de apoio. Foi 

interessante perceber a inquietação de um dos/as alunos/as, o Alaska, que não 

se conformava com a estrutura da carta: “Professora, por que temos que falar 

das nossas vidas se o principal da carta é a mensagem para o Michael? Por que 

tenho que falar pra ele a hora que eu levanto, a hora que eu vou pra escola?” 

Então tentei explicar que como eles não moravam no mesmo país, seria 

interessante se apresentar para Michael (ou para a mãe de Michael). A turma 

sugeriu então que as cartas fossem realmente enviadas para a mãe de Michael. 

Alaska ainda não tinha se conformado com a estrutura da carta. Mas 

concordou em escrevê-la mesmo assim. Falei que seria importante uma 

descrição deles. (Diário, 17/11/2014). 

 

O estranhamento de Alaska pode ter ocorrido pelo fato de estarmos vivendo numa “era 

digital”, o que torna retrógrada a comunicação por meio de cartas. Reconheço a minha postura 

tradicional ao solicitar em meio a uma mensagem de apoio, estruturas relacionadas a 

informações pessoais e rotina. Compartilho da mesma opinião de Jordão (2007) quando ela diz 

que a gramática é um assunto controverso no letramento crítico. Ao longo da pesquisa, procurei 

me ancorar nas discussões da estudiosa, que preconiza que a gramática deve ser trabalhada de 

acordo com as necessidades reais do aprendiz, em consonância com as atividades. O desejo de 

que tais estruturas fossem utilizadas pode ter sido impulsionado pela escolha do gênero carta. 

Estruturalmente falando, uma carta pessoal seria mais longa que um bilhete, ou uma mensagem 

de apoio. Assim sendo, enxerguei nessa produção individual uma oportunidade para trabalhar 

as questões gramaticais vistas até ali. Portanto, reconheço que o meu olhar nesse momento 

estava mais voltado para objetivos linguísticos do que discursivos.  

Pautada pela perspectiva do letramento crítico, posso dizer que alguns/mas alunos/as 

deixaram nítidas em suas produções questões de autopertencimento; em outras palavras, os 

significados ancoravam-se em suas próprias vivências. Buscando mais uma vez as palavras de 

Menezes de Souza (2011, p. 135), pude perceber que, apesar de serem individuais, tais 

produções “são constituídas sócio-historicamente pelas comunidades às quais se pertence e 
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pelas suas histórias anteriores da produção de significação.” Tais exemplos serão mostrados na 

sequência por meio das cartas escritas a Michael pelos alunos Ghost Lol, Alaska, Wyads, 

Hu3BR. Outros/as alunos/as produziram o texto, mas não deixaram marcas de suas histórias de 

vida, realizando reproduções das atividades trabalhadas anteriormente. 

A carta seguinte é a do aluno Ghost Lol. Ressalto o fato de que, em uma aula anterior, 

ele havia me relatado que gostava de brincar de Barbie: sentado na primeira carteira, disse isso 

em voz baixa. Vejamos sua produção textual: 

 

Imagem 23 – Carta do aluno Ghost Lol para Michael Morones 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 16 – Transcrição da produção 

Hi, Pony boy, 

my name is ... . I am 12 years old. I am from Brasil. I am in the 6th grade and my school is…  I am 

happy I like Slip Knot etc. 

Let me tell you about me: I wake up at 6:00, go to school at 6:40 a.m, leave school at 11:20 a.m, do 

my homework at 3:40 or 5:40. 

You are not alone, Michael. I like My Little Pony too. You are very loved. 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Ao ratificar o fato de também gostar do personagem “My Little Pony”, podemos 

perceber que a língua está sendo usada para falar de sentimentos próprios, de acordo com as 

experiências de vida do aluno.  

O aluno Alaska, que durante a aula Wrinkled Wanda deixou transparecer que já havia 

sofrido bullying, demonstra repúdio por essa prática em sua produção:  
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Imagem 24 – Carta do aluno Alaska para Michael Morones 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 17 – Transcrição da produção 

To Pony boy. 

Hi Michael! I am... . I am 12 years old. I live in Goiânia, Brasil. I study in the school... . I am happy, 

very crazy very intelligent. I have balck hair and brown eyes. 

Let me tell you about me: 

I wake up at 6:00 A.M. 

I go to school at 6:40. 

In the school, I study and talk to my friends. 

I leave the school at 11:20. 

I have lunch at 12:30 or 13:00. 

I study at 2:00 and surf on the net at 3:30. 

I have dinner at 19:30 and go to bed at 21:00. 

Michael, don´t worry, everything is gonna be alright. No give up! Be strong. I am against bullies. I 

hate bullying. I hate people looking down on their colleagues. 

You are not alone! 

You never were. 

Alaska. 
Fonte: Dados de pesquisa. 
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Outra produção textual que me chamou atenção foi a do aluno Wyads, que mora sozinho 

com a mãe, uma senhora muito presente na escola e bastante religiosa. O tom do discurso de 

Wyads, várias vezes dirigindo-se a Deus, demonstra o lugar de onde o aluno está falando, e parece 

ser o reflexo da convivência com as crenças da mãe. Na música “Don´t laugh at me”, existe um 

trecho que diz “In God’s eyes we are all the same”; e em algumas produções ela apareceu. No 

entanto, na produção de Wyads, temos várias ocorrências de um discurso religioso:  

 

Imagem 25 – Carta do aluno Wyads para Michael Morones 

 
Fonte: Dados de pesquisa 

 

Quadro 18 – Transcrição da produção 

Dear Michael, 

Hi! My name is... . I´m eleven years old. I live in Brasil. I like my Little Pony too. And there is 

problem with my preferences. I know what is being bullied. Don´t give up because we are with you 

and God too.  

Wake up 6:00 m. I study in...  . 

Never forget God can help you. I know you can´t move, but God can change you story. Don´t 

pay attention to these bullis; there is some thing reserved for you. 

Don´t give value to what it is not important, these people who laugh at you, they don´t deserve your 

pain. 
Fonte: Dados de pesquisa. 



93 

Outra produção que merece ser citada é a de Hu3BR, aluno que é introspectivo e que 

não participa oralmente durante as aulas. No entanto, surpreendeu-me durante a entrevista final, 

na qual relatou que estava gostando das aulas e que também já havia sofrido bullying por gostar 

de rock. A carta do aluno mostra uma personalidade pessimista:  

 

Imagem 26 – Carta do aluno HU3BR para Michael Morones 

 
Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Quadro 19 – Transcrição da produção 

Pony boy, 

Hi! Michael, my name is .... I am 12 years old. I study in Brazil …. I am unhappy, pessimistic, if 

things go wrong it´s common and if things go right, it surprises me. 

Let me tell you about me. I wake up at 6:00 a.m. I have breakfast 6:30 a.m. I go to school 6:50 a.m. I 

have a snack at 9:00 a.m. I leave school 11:20 a.m. I study 2:30 p.m. I play game 3:00 p.m, surf the 

net 4:00 p.m. I the dinner is 8:00 p.m, go to bed 11:30 p.m. 

You are not alone Michael, you never were. Don´t forget, we are with you. 
Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Também de acordo com a perspectiva do letramento crítico, devemos estar atentos a 

possíveis processos de atribuição de significados estabelecidos pelos silêncios. Nesse sentido, 

é possível questionar: por que alguns/mas alunos/as produzem as atividades deixando emergir 

seus posicionamentos enquanto outros se calam, ou apenas reproduzem os textos trabalhados? 
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Por que muitas vezes durante a pesquisa, tanto eu quanto os/as alunos/as silenciamos diante de 

algumas questões? Obviamente a causa dessas omissões, em relação aos/às alunos/as, pode 

estar vinculada a diversos fatores como a imaturidade de alguns/mas alunos/as em relação aos 

temas e o desinteresse pelas atividades propostas. 

No entanto, acho relevante refletir sobre tais omissões e silêncios com base nas relações 

de poder que se estabelecem em sala ou com base nas histórias de vida dos indivíduos. Jordão 

(2010, p. 437), levantando algumas considerações acerca das diferenças da pedagogia crítica e 

do letramento crítico, afirma que o que está em jogo nesta última perspectiva é “compreender 

o processo de atribuição de sentidos em suas possibilidades e silêncios, levantando questões 

sobre por que o leitor entende de uma ou outra maneira, e como ele se posiciona diante dos 

sentidos que produz”. Ao longo da análise, serão discutidos momentos de silêncio tanto da 

minha parte quanto da parte dos/as alunos/as. 

 

3.2 Momentos de desestabilização nas interações impulsionadas pelas atividades propostas 

 

Para realizar esta análise, utilizo excertos das gravações em áudio produzidas durante 

as aulas em três momentos: com o tema Personal information (com foco na análise da figura 

de uma criança negra); com o tema Free time activities (com foco especial na figura que 

mostrava meninos brincando com bonecas) e com o tema Families (com o foco na análise da 

imagem de dois homens, e um deles amparando uma criança triste). Além desses excertos, 

analiso também a segunda etapa da atividade com produção de significados visuais da aula 

Countries and nationalities (com foco para desmistificação de alguns conceitos sobre o 

continente africano). Inicio a subseção com a análise desta atividade. 

 

3.2.1 Atividade de produção visual com o tema Countries and nationalities (segunda etapa) 

 

Numa segunda etapa da atividade com o tema Countries and nationalities, lancei mão 

de algumas frases sobre o continente africano, numa tentativa de desmistificação de alguns 

estereótipos sobre esta região. As frases foram: 

 Podemos apontar a África como uma das principais referências culturais na formação do 

povo brasileiro. 

 O continente africano possui enormes riquezas minerais, secularmente exploradas; 

poderia ser o continente mais rico do planeta. 

 A geografia africana deveria mostrar como esse continente foi repartido, sem respeito às 

unidades linguísticas e à cultura das sociedades. 
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Após uma breve discussão sobre cada frase, pedi aos/às alunos/as que expusessem suas 

opiniões novamente em forma de imagens. A maioria dos alunos/as também demonstrou 

engajamento durante a atividade, retratando novos significados em relação às produções 

anteriores. Dos/as 18 alunos/as participantes, 16 participaram dessa segunda etapa. A aluna Lulu 

Pink demonstrou, por exemplo, que os conteúdos sobre a África careciam de mais atenção. Ao 

retratar a invisibilização da África em um livro, onde um ênfase maior é direcionado para a 

Europa e para os Estados Unidos, a aluna pode estar sinalizando uma nova sociabilidade, 

consciente de que a África merece um espaço maior para discussões. Segue a ilustração da aluna: 

 

Imagem 27 – Atividade da aluna Lulu Pink sobre a África (segunda etapa) 

 
Europa EUA Cadê a África? 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

As imagens produzidas demonstram como os/as alunos/as reformularam seus 

posicionamentos sobre o continente africano. Assim, ao se engajarem nessa segunda etapa da 

atividade, que visou proporcionar momentos de desestabilização, os/as alunos/as olharam para 

o continente africano de outras maneiras. No que se refere a essa movimentação de discursos, 

Moita Lopes e Fabrício (2013, p. 296) postulam que, se “partirmos do princípio de que esta 

trama é flexível e modulável, ela pode ser reconfigurada por nossas práticas semióticas”.  

Assim, estimular o grupo para que novas percepções surjam, é um modo de ampliar suas 

produções de significados. As atividades que se seguem demonstram como alguns/mas 

alunos/as se reposicionaram em relação à África. Por meio das imagens, nota-se que foram 

acrescentados elementos como: cultura, a África como berço da humanidade, as riquezas 

minerais etc. Alguns/mas alunos/as acrescentaram as palavras “ladrões”, “sangue”, 

“contrabando”, “Europeus”, o que demonstra novas sinalizações em relação ao entendimento 

acerca da exploração deste continente. Além disso, numa analogia às produções da primeira 

etapa, podemos dizer que o grupo está começando a retratar esse lugar de uma maneira histórica 

e também cultural, diferente do que foi visto na etapa anterior em que o geográfico, de forma 

estereotipada, foi ressaltado. 

As produções a seguir demonstram novas elaborações: 
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Imagem 28 – Atividade do aluno HU3BR sobre a África (segunda etapa) 

  

ÁFRICA 

O BERÇO 

DO MUNDO 
Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Imagem 29 – Atividade do aluno Velocispider sobre a África (segunda etapa) 

 

Diamont, culture, mine, peoples, blood 

Existência de muitos minérios 

Cultura 
Fonte: Dados de pesquisa 

 

Ainda que os desenhos de HU3BR e Velocispider tragam elementos representativos da 

cultura, de riquezas e da África como berço da humanidade, é importante que alguns aspectos 

sejam considerados. No que diz respeito ao desenho de HU3BR, é perceptível que a ideia da 

África como berço da humanidade foi abraçada pelo aprendiz. Entretanto, tal significado foi 

construído a partir da imagem do que parece ser um templo grego. Nessa direção, podemos 

inferir o quanto os padrões eurocentristas estão arraigados na consciência do aluno. No que 

concerne ao desenho de Velocispider, notamos que a manifestação cultural representada 

apresenta-se bastante rústica, remetendo ao que parece ser um ritual em torno da fogueira. Nessa 

direção, ainda que o elemento cultural venha à tona, ele parece ainda estar vinculado a noções 

de excentricidade e selvageria. 

O desenho a seguir, do participante Death Warrior Dark, faz registros da exploração do 

continente africano, representado pela chegada das caravelas, e também da exploração de 

minérios: 
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Imagem 30 – Atividade do aluno Death Warrior Dark sobre a África (segunda etapa) 

 

Pesant, European, thef, mining, dimonds 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Na próxima produção, a aluna Snow White, que na etapa anterior desenhara somente 

animais e uma árvore, acrescentou especialmente o elemento exploração na imagem, o que pode 

ser ratificado pela seleção de palavras feitas: smuggling, poverty, thieves. Ela associa a figura 

dos “homens de preto” àqueles que vêm para explorar tanto as riquezas quanto a mão de obra 

africana, o que pode ser confirmado pela imagem da arma de um deles apontada para um dos 

trabalhadores da minha, provavelmente africanos. A aluna também escreve berço da 

humanidade na seleção de palavras, mas nenhum elemento que ratifique essa constatação é 

demonstrado. Além disso, o sentimento de medo expresso na palavra “corram”, demonstra que, 

apesar dos novos elementos que integram o desenho, a imagem da escravidão é forte nas 

representações de Snow White: 

 

Imagem 31 – Atividade da aluna Snow White sobre a África (segunda etapa) 

 

Civilization, smuggling, poverty, thieves, crade of humanity. 

Corram 

Os homens de preto 

Exploração da África 
Fonte: Dados de pesquisa. 
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A imagem a seguir demonstra que a aluna pautou-se especialmente nas riquezas minerais, 

no caso, os diamantes, para representar a África nesta nova etapa. O aperto de mãos pode 

representar um acordo, confirmado também por meio da seleção da palavra “agreement”. Tal 

representação pode demonstrar que a aluna, a partir do significados que tinha até ali, vislumbrou 

um novo sentido para um contexto de exploração: um acordo. A meu ver, a construção desse 

novo significado denota que Meninage percorreu um caminho reflexivo crítico.  

 

Imagem 32 – Atividade da aluna Meninage sobre a África (segunda etapa) 

 

Jewelery, agreements, loads of jewelery 
Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Segui os mesmos passos da primeira etapa, pedindo ao grupo que relacionasse as 

imagens às palavras, que estão reunidas no quadro a seguir. Dos 16 participantes, 5 realizaram 

a escrita. Isto demonstra, mais uma vez, que os/as alunos/as se engajaram de forma mais ampla 

com a produção de significados através das imagens. 

 

Quadro 20 – Palavras escolhidas pelos/as alunos/as durante a segunda etapa da atividade sobre 

a África 

Participantes Palavras escolhidas 

Velocispider Diamont, culture, mine, peoples 

Death Warrior Dark Pesant, European, mining, thef, diamonds 

Snow White Civilization, smuggling, poverty, thieves, crade of humanity 

Alaska Blood, thief, diamond, exploration, des 

Meninage Jewelry, agreements, loads of jewlery 
Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa. 

 

Com relação aos questionários aplicados após a atividade, é possível perceber que a 

grande maioria dos/as alunos/as, ao serem questionados acerca do que tinham achado da 

atividade realizada, mencionaram palavras como: legal, interessante, diferente, boa; 8 alunos/as 
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mencionaram que gostaram da maneira como a atividade foi proposta, ou seja, dividida em duas 

etapas. Dos/as 16 participantes, 5 mencionaram o fato de a atividade ter sido realizada por meio 

de imagens, aprovando o modo escolhido. Em relação à segunda pergunta “O que você 

aprendeu com a atividade?”, 8 alunos/as (metade dos participantes da atividade) responderam 

de forma superficial, sem aprofundar no que realmente tinha ocorrido nas duas etapas. As outras 

8 respostas demonstraram que os/as próprios/as alunos/as perceberam as mudanças de 

significados em relação ao continente africano nas duas etapas. Seguem alguns excertos: 

 

A atividade falou sobre a África, tipo, na 1ª aula a professora pediu para que 

eu desenhasse o que penso, o que acho, e eu desenhei um safari. Depois ela 

falou da África, nós conversamos e de novo desenhei o que acho, mas foi 

diferente, não foi um safari dessa vez, e sim uma caverna de diamantes. 

(Meninage, F, 11)23. 

 
Aprendi a diferença da África que conhecemos: animais, uma paisagem 

bonita e por trás existe uma imensa exploração da África, pessoas que vão 

roubando suas riquezas. E muitas pessoas que não conhecem a África nem 

imaginam que lá é o berço da humanidade. (Snow White, F, 11). 

 
Aprendi que a África é o berço da humanidade, que os primeiros seres 

humanos surgiram lá, que a África tem muitos diamantes, 80% das jazidas, e 

que a África foi dividida pelos países que a escravizaram e levava os escravos 

para os países sendo colonizados. (Death Warrior Dark, M, 11). 

 
Meu ponto de vista sobre a África mudou porque, quando falava África, eu 

tinha em mente que era animais, mas não é só animal e sim riquezas, cultura, 

berço da humanidade, mas também tem exploração. (Lulu Pink, F,11). 

 

Focalizando novamente o habitus interpretativo, citado na primeira etapa da atividade 

segundo as reflexões de Monte Mór (1999), novamente retomo o conceito, agora por meio das 

considerações de Setton (2002). Esta estudiosa, também pautada pelos estudos de Bourdieu 

(1992), defende que o “habitus não pode ser interpretado apenas como sinônimo de uma 

memória sedimentada e imutável; é também um sistema de disposição construído 

continuamente, aberto e constantemente sujeito a novas experiências” (SETTON, 2002, p. 64-

65). Acredito, portanto, que a reelaboração dos/as participantes ratifica o que a autora trata 

como esta construção contínua, demonstrando como eles/as reconstruíram os significados a 

partir de novas informações sobre o continente africano. 

Cabe ressaltar que, ainda que as imagens desta etapa tenham trazido elementos como 

domínio, exploração, riquezas minerais, cultura – o que a meu ver, já constitui pequenas 

                                                 
23  São informados o nome fictício, seguido do sexo (F para feminino e M pra masculino) e idade nos excertos 

dos/as alunos/as participantes.  
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desestabilizações – tais ilustrações parecem conservar aspectos rudimentares acerca deste 

continente. Dessa maneira, fica claro que, mesmo estando abertos/as a novas experiências e 

significados, as impressões que se cristalizaram não se rompem facilmente. Pode ser também 

que tenha faltado, durante a minha prática, momentos em que eu buscasse desfazer um pouco 

desse conceito rudimentar sobre a África. Acredito que uma boa opção seria, juntamente com 

as frases discutidas nessa segunda etapa, ter mostrado também imagens de cidades modernas 

africanas, como a Cidade do Cabo, importante núcleo urbano e financeiro do continente. 

 

3.2.2 Aula com o tema Personal Information 

 

Iniciamos a aula explorando alguns adjetivos relacionados à personalidade (bem como 

seus opostos) e aproveitei a oportunidade para que alguns tópicos fossem revisados. Na 

sequência, depois de apresentada a figura de um menino negro, solicitei aos/às alunos/as que 

tentássemos estruturar um parágrafo sobre aquele garoto. As ideias eram anotadas no quadro-

negro, assim como foi visto no item 3.1.1.3.1, concernente à produção coletiva com o tema 

Personal Information. Segue a interação: 

 

Excerto 7 – aula do dia 22/09/2014 

Professora-

pesquisadora 
1 E por falar em África, qual imagem vocês têm desse lugar? 

Paulo 2 Um país triste. 

Professora-

pesquisadora 
3 Um continente. 

Velocispider 4 Com dificuldades. 

Não identificado 5 Problemas financeiros. 

Professora-

pesquisadora 

6 

7 

8 

Mas vocês sabiam que a África é um continente muito rico e tem uma 

diversidade muito grande, e quem já ouviu falar que a África é o berço 

da humanidade? 

Velocispider 9 Eu já. 

Professora-

pesquisadora 

10 

11 

Achei interessante citarem a África, por que no Brasil a maioria da 

população é formada por pessoas negras, não é? 

Alunos/as 12 [Sim]. 

Professora-

pesquisadora 
13 E os negros no Brasil, como eles vieram?  

Não identificado 14 Da África. 

Professora-

pesquisadora 
15 Por livre e espontânea vontade? 

Alaska 16 Não:: escravizados (turma silencia). 

Professora-

pesquisadora 

17 

18 

19 

20 

Então a agressão já começou aí. Arrancar o negro de suas origens, 

como se ele não tivesse uma cultura, uma vida. O pensamento foi: 

precisamos de mão de obra. Então vamos lá, vocês falaram que ele veio 

da África, um possível nome. What is his name? 

Aluno não 

identificado 
21 Vitor (risadas). 
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Alaska 22 Vitor Alves (risadas). 

Velocispider 23 Victor. 

Alaksa 24 Não, sem o C. 

Velocispider 25 Vitor Cristopher. 

Professora-

pesquisadora 
26 How old is he? 

Fonte: Transcrição da autora com base nas gravações em áudio do dia 22/09/2014. 

 

Lancei mão da figura com intuito de despertar possíveis problematizações acerca de 

temas como racismo e preconceito. No entanto, o excerto acima é um bom exemplo de como 

outras temáticas também cristalizadas pelo letramento escolar tradicional vêm à tona. No caso, 

ficou evidente quais conhecimentos foram herdados pelos/as alunos/as em relação à África. 

Destaco a minha pergunta nas linhas 6 a 8, depois de algumas opiniões sobre esse continente 

(linhas 2, 4, 5). O meu questionamento foi feito com o objetivo de abalar aquelas sociabilidades 

performadas até ali. No entanto, considero que, na primeira parte da pergunta, quando uso a 

palavra diversidade, acabo perpetuando uma das poucas imagens a que temos acesso na vida 

escolar (e mesmo na mídia) acerca de aspectos ligados especialmente a uma fauna exótica. Já a 

segunda parte da pergunta, concernente à África como berço da humanidade, denota um 

posicionamento contrário a uma visão eurocêntrica, mas que ficou sem problematização. O 

silêncio da turma, intercalado ao meu, denota que as sociabilidades herdadas não permitem que 

o grupo prossiga a discussão. Em outras palavras, confirma que o conhecimento raso e 

superficial, fruto de conteúdos curriculares eurocentristas, vem se perpetuando por gerações. 

Isso pode ser confirmado, no meu caso, pela falta de problematização e, no caso dos/as 

participantes, pelo silêncio que denuncia que os letramentos voltados para esse continente não 

fazem parte das séries iniciais do ensino. Levanto isso no meu diário: 

 

EXCERTO DE DIÁRIO 4 

Gostaria de ter podido reforçar a percepção deles/as em relação às questões 

raciais, podia ter refletido sobre o que é ser branco/negro no Brasil, refletir 

mais sobre atitudes discriminatórias, ter falado mais sobre o continente 

africano. Senti que não estava munida de um arcabouço teórico que 

permitisse a discussão daquele continente como berço da humanidade. Além 

disso, tentei apressar a conversa devido ao pouco tempo de aula. (Diário, 

15/10/2014). 

 

Logo após esse questionamento (ou a ausência dele), desvio a atenção para o fato de que o 

Brasil é formado em sua maioria por pessoas negras (linhas 10 e 11). Pautada em Ferreira (2007), 

tentei focalizar a formação do povo brasileiro ao invés de considerar as diferenças culturais entre 

Brasil e África. A autora (2007, p. 23), ao mencionar estudos antirracistas, aponta que 
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[o]s novos perigos da sociedade contemporânea e desse novo milénio, de acordo com 

pesquisadores da área estão relacionados com o racismo construído com base nas bases 

das diferenças culturais e de identidade. Então, isso significa que os racistas e anti-

racistas têm o mesmo objetivo baseado no respeito das diferenças culturais (Munanga, 

2003; ver também Gillborn & Youdell, 2000). (FERREIRA, 2007, p. 213)24. 

 

Considero que a minha fala (linhas 10 e 11), nesse excerto, seja uma proposta de 

desestabilização diante do posicionamento dos/as alunos/as, que prontamente ligaram a imagem 

da criança ao continente africano. Tentei, dessa forma, demonstrar a grande influência que os 

negros tiveram na formação da população brasileira. Em resposta à pergunta acerca da formação 

brasileira, a turma responde quase que em coro que tinha conhecimento acerca dessa 

informação. Arrisco-me em mais um questionamento desestabilizador: “E os negros no Brasil, 

como eles vieram?” (linha 13) “Por livre e espontânea vontade?” (linha 15). As respostas foram, 

respectivamente, da “África” (linha 14) e “escravizados” (linha 16). E mais uma vez, apesar 

dos rumores e conversas paralelas, o silêncio se instaurou. Prossegui considerando que a 

agressão já havia começado com o fato de o negro ser arrancado de suas raízes, trazido para o 

Brasil como se não tivesse cultura própria, pensado como instrumento de mão-de-obra (linhas 

17 a 20). E mais uma vez, ressaltando a questão de “como eles vieram”, esbarro num dos 

assuntos mais abordados no ensino tradicional, que sempre retrata a questão dos negros sendo 

trazidos por navios negreiros, com pouca ênfase ao modo brutal de ação dos colonizadores. 

Acredito que a segunda pergunta (linha 15), apesar de não ter gerado muitas respostas, pode ter 

causado maior desestabilização. 

O excerto a seguir demonstra mais um momento das interações em que instigo os/as 

alunos/as para que me digam as características da criança da foto: 

 

Excerto 8 – aula do dia 22/09/2014 

Professora-

pesquisadora 

1 

2 

And now. Pay attention, in your opinion, what is he like? For example, is  

he extrovert (sic), happy, friendly? 

Alaska  3 In my opinion, he is introverted, happy and depressed. 

Alunos/as 4 (Turma conversando) 

Edumix 5 No. 

Alaska 6 Depressed. 

Professora-

pesquisadora 
7 Depressed? 

Lulu pink 8 Extrovert, ha::ppy, friendly, intelligent. 

Professora-

pesquisadora 
9 Why, Alaska, do you think he is depressed? 

                                                 
24  Texto original: […] the new dangers in contemporary society and in this new millennium according to 

researchers in the field are related to the racism built on the bases of cultural and identity differences. So it 

means that racists and anti-racists have the same aim that is based in the respect of cultural differences 

(Munanga, 2003; see also Gillborn & Youdell, 2000). 
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Alaska 10 Pelas dificuldades vividas. 

Professora-

pesquisadora 
11 Ah::, pelas dificuldades. 

Velocispider 12 Mas ele não parece depressivo, ele parece mais tímido. 

Alaska 13 Às vezes uma pessoa não parece depressiva e sabe disfarçar muito bem. 

Velocispider 14 Mas criança dessa idade não tem como ficar depressiva. 

Alaska 15 Minha tia faz isso. 

Professora-

pesquisadora 

16 

17 

Olhando assim pra esse garoto, já parece um garoto que enfrenta 

dificuldades? 

Alunos/as 18 Não. 

Velocispider 19 Se fosse, ele estaria mais ou menos assim-  

Aluno não 

identificado 
20 Ele estaria chorando. 

Edumix 21 Sem blusa, sem roupa. 

Velocispider 22 Isso é bem verdadeiro. 

Lulu Pink 23 Mas a gente não tá vendo se ele tá sem short. 
Fonte: Transcrição da autora com base nas gravações em áudio do dia 22/09/2014. 

 

Ao perguntar para a turma como era aquele garoto, excerto 8 (linhas 1 e 2), obtenho do 

aluno Alaska a resposta “depressivo”. Considerei essa resposta intrigante, haja a vista o fato de 

a criança na foto estar sorrindo. Ao perguntar o porquê dessa resposta, o aluno afirma que é 

devido às dificuldades vividas (linha 10). Por que o aluno já pensou numa criança depressiva e 

que atravessava dificuldades, apesar de a imagem parecer demonstrar o contrário? Esse 

posicionamento indica estereótipos ligados a pessoas negras, geralmente retratadas pela mídia 

como pessoas pobres, moradoras de favelas e que passam dificuldades. Argumentando que o 

garoto não parecia depressivo, e sim tímido, Velocispider (linha 12) confronta a opinião de 

Alaska. Na linha 13, Alaska dá pistas de que a ideia ligada a pessoas depressivas e que disfarçam 

esse estado está vinculada a uma questão familiar. Em outras palavras, ao citar a tia (linha 15), 

o aluno deixa transparecer que em sua realidade ele talvez conviva com pessoas depressivas. 

Depois disso, pedi que os/as alunos/as escrevessem o parágrafo. 

 

3.2.3 Aula com o tema Free time activities 

 

Em meio às imagens que retratavam atividades de lazer, coloquei uma com garotos 

brincando de bonecas, o que inicialmente causou estranhamento a alguns/mas alunos/as. Logo 

no início do excerto, é possível perceber o quanto os/as alunos/as assumem uma postura 

heteronormativa em relação às brincadeiras de meninos e meninas (linhas 2, 7, 8, 15, 18, 20, 

32): 
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Excerto 9 – aula do dia 20/10/2014 

Professora-

pesquisadora 
1 Who plays with dolls? 

Alaska  2 Quem brinca de boneca, gente? 

Professora-

pesquisadora 

3 

4 

Pay attention, please! I have a picture here. Pessoal, play with dolls. 

Who plays with dolls? 

Alaska  5 No. 

Professora-

pesquisadora 
6 Yes or no? 

Alaska  
7 

8 

Antigamente eu brincava com Max Steel, eu e meu colega, assim, a 

gente fazia um monte de obstáculos e destruía os bonecos. 

Edumix 9 Eu brincava de bola toda hora. 

Professora-

pesquisadora 
10 

Can you see this picture? Do you have (sic) boys or girls in this 

picture? 

Alunos/as 11 Girls. 

Professora-

pesquisadora 
12 Ahm? 

Alaska 13 Boys. Isso é bebê de verdade? 

Professora-

pesquisadora 
14 What do you think about this picture? 

Edumix 15 Ridícula. 

Lulu Pink 16 Estranho. 

Professora-

pesquisadora 
17 Por quê? 

Snow White 18 Porque meninos não brincam de bonecas. 

Professora-

pesquisadora 
19 Meninos não brincam de bonecas? 

Snow White 20 A maioria não brinca né? 

Velocispider 21 Mas tem os bonecos de ação, meu primo brinca. 

Professora-

pesquisadora 
22 Mas essas bonecas aqui são tipo bebês. They look like real babies. 

Alaska 23 Ninguém brinca com isso. 

Professora-

pesquisadora 

24 

25 

Quem decidiu isso, que menina brinca só de boneca e menino de 

carrinho, por exemplo? 

Alaska 26 Os criadores. 

Edumix 27 Eu não gosto nem de carrinho nem de boneca. 

Professora-

pesquisadora 
28 Quem decidiu isso? 

Alaska  29 Os criadores? 

Velocispider 30 Que criadores? Foi o povo. 

Professora-

pesquisadora 
31 Por que a gente costuma falar que menino não brinca de boneca? 

Aluno não 

identificado 
32 [Porque menino brincar com boneca é meio estranho.] 

Professora-

pesquisadora 

33 

34 

É estranho? Mas escutem, esse menino aqui quando ele crescer ele  

não pode se tornar um pai e brincar com os filhos deles? 

Alunos/as  35 [Sim]. 

Aluno/a não 

identificado/a 
36 E aí? 

Meninage 
37 

38 

Se a mulher brincar de carrinho durante a infância é porque ela vai  

dirigir caminhão? 
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Professora-

pesquisadora 

39 

40 

A Meninage falou que se a menina brincar com carrinhos na infância 

quer dizer que ela vai dirigir caminhão? Pode ser. 

Aluna não 

identificada 
41 Mas eu nunca vi mulher dirigindo caminhão. 

Fonte: Transcrição da autora com base nas gravações em áudio do dia 20/10/2014. 

 

Destaco o momento em que pergunto “Quem decidiu isso, que menina brinca só de 

boneca e menino de carrinho, por exemplo?” (linhas 24 e 25). Considero que tal questionamento 

possa ser caracterizado como elemento desestabilizador dos sentidos impostos pela 

heteronormatividade. A resposta que obtenho para tal questionamento é a de Alaska, que 

argumenta que foram os “criadores”. Acredito que, ao apontar essa palavra, o aluno estava se 

referindo aos criadores dos brinquedos. Nesse momento, eu poderia ter questionado quem eram 

os criadores, mas não o fiz. Tal resposta é rebatida pelo colega Velocispider, que diz ser o 

“povo” o responsável pela divisão do universo homem/mulher. Esse posicionamento mostra 

como o aluno traz uma percepção de que os discursos que envolvem as diferenças entre gêneros 

são construídos socioculturalmente. Apresentando os dados de uma pesquisa realizada em uma 

turma de 5ª série do Ensino Fundamental, Moita Lopes e Fabrício (2013, p. 297) também 

concluem que os/as alunos/as “podem problematizar conceitos biologizantes e essencializados 

sobre as diferenças entre os gêneros, e gerar algum tipo de entendimento sobre a natureza 

socioconstrucionista das identidades sociais”. Em meio aos posicionamentos de Alaska e 

Velocispider em relação a minha pergunta, surge a fala de Edumix (linha 27). Considero que 

essa construção possa ser uma ressignificação das minhas próprias elaborações até ali, uma vez 

que meus questionamentos foram se limitando ao universo “carrinhos/bonecas”. Percebo, nesse 

caso, que a desestabilização não se deu em relação aos discursos calcificados na sociedade; mas 

foi sim, um momento de desestablilização para uma sociabilidade que foi criada a partir do meu 

discurso em sala de aula. Portanto, a fala de Edumix, que não se rendeu ao que foi colocado por 

mim, pode demonstrar amplo envolvimento com o que vinha sendo discutido em sala de aula.  

Nas linhas 33 e 34, a escolha do meu argumento pode ser perpetuadora de uma norma 

hegemônica, haja vista que, utilizando a figura do pai, sugiro um modelo de família nuclear. 

Claro que esse pai poderia ser de uma união homoafetiva, um pai viúvo ou solteiro, mas, ao 

fazer essa afirmação, pensei na família nuclear e provavelmente essa deve ter sido a leitura feita 

por eles/as. A pressuposição de que aqueles garotos cresceriam e tornariam-se pais de família 

foi infeliz, já que penso ter reafirmado exatamente o que vinha tentando problematizar no 

estudo: a heteronormatividade. Além disso, construí a figura de um pai companheiro e que 

brinca com os filhos, realidade que pode ser diferente da de muitos/as ali presentes. Ao agir 



106 

dessa maneira, percorri um caminho contrário aos dados fornecidos pelo quadro de perfil dos 

participantes. Dos 18 participantes, quando inquiridos/as acerca da profissão dos responsáveis, 

7 deles/as responderam somente com a profissão da mãe, 3 participantes não registraram a 

resposta, 1 aluno afirmou não saber responder; 7 informaram as profissões do pai e da mãe. 

Diante dessas referências, subentende-se que uma boa parte do grupo mora com a mãe. Assim, 

acredito que essa tenha sido uma falha em relação à proposta “desestabilizadora” desse estudo. 

Tal falha pode ter tido implicações nas falas (ou performances) dos/as alunos/as, visto que, 

durante a produção coletiva acerca da figura, uma das frases elaboradas coletivamente pela 

turma reproduziu o meu posicionamento: The boys are the dolls’ fathers. Com efeito, essa frase 

é uma forma de naturalizar o caráter transgressivo da figura. 

O posicionamento da aluna Meninage (linhas 37 e 38) parece percorrer um caminho 

inverso ao que foi colocado por mim nas linhas 33 e 34. Quando a aluna questiona o fato de 

que “se a mulher brincar de carrinho durante a infância é porque ela vai dirigir caminhão?”, ela 

está tentando me dizer que um menino não precisa brincar de boneca para ser pai. Ou seja, 

numa analogia ao meu questionamento, a aluna coloca um outro questionamento. Essa 

construção também configura envolvimento com o que está sendo discutido, desestabilizando 

uma sociabilidade que foi formada através do meu discurso. 

O excerto a seguir aconteceu depois da produção coletiva em relação à imagem 3 

(meninos brincando de boneca): 

 

Excerto 10 – aula do dia 20/10/2014 

Professora-

pesquisadora 
1 Pessoal, different boys play with dolls. O que são esses different boys? 

Alaska 2 Garotos deficientes. 

Grupo 3 Risos 

Professora-

pesquisadora 
4 O que são diferentes? 

Meninage 5 Em vez de brincar com carrinhos eles brincam de bonecas. 

Professora-

pesquisadora 

6 

7 

8 

Mas eu quero saber de onde saiu isso, por que que o menino tem que  

brincar de carrinho e a menina só de boneca, se ele vai crescer e vai  

se tornar um pai e vai brincar com os filhos deles também. E aí, turma? 

Mulan 9 Bonecas são mais para meninas. 

Alaska 
10 

11 

Porque bonecas foram criadas para meninas e carros foram criados  

para os meninos. 

Lulu Pink  12 Isso que eu ia falar. 

Professora-

pesquisadora 
13 Mas a mulher não dirige carro também? 

Alaska 

14 

15 

16 

17 

Sim, mas na época a mulher não era valorizada na sociedade, na  

época a mulher eram deixadas pra lá, elas não eram contadas na  

escola, não podiam nada, a única coisa que elas podiam fazer era  

viver, crescer pra virar mãe de casa. 
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Professora-

pesquisadora 
18 E por isso você acha que elas brincam mais de bonecas? 

Não identificado 19 Na época também não podiam candidatar. 

Professora-

pesquisadora 

20 

21 

Okay, vocês me explicaram porque é diferente, mas em quais outros  

sentidos vocês acham que pode ser diferente? 

Alunos/as 22 (silêncio) 

Professora-

pesquisadora 
23 Why girls are pink and boys are blue? 

Wyads 24 Aí eu acho que não tem nada a ver. 

Mulan 25 Eu acho que todas as cores são para todos. 

Professora-

pesquisadora 

26 

27 

Então, quem pode definir o gosto desse menino? Será que ele não  

pode brincar com a boneca também porque a bone-  

Velocispider 
28 

29 

Tem boneca pra menina e boneco pro menino, e tem carrinho de  

menino e carrinho de menina. 

Fonte: Transcrição da autora com base nas gravações em áudio do dia 20/10/2014. 

 

Inicialmente, ao tentar elicitar dos/as alunos/as o que seriam different boys, obtenho a 

primeira resposta de Alaska em forma de piada “garotos deficientes”, seguida de zombaria e 

risos. Rocha (2013, p. 154) advoga que temas vinculados à “sexualidade e raça suscitam um 

enquadre de zombaria, pois, segundo a referida estrutura de expectativa do letramento escolar, 

não são assuntos adequados para estar no centro da comunicação”. O posicionamento da 

Meninage na linha 5, ao relacionar as bonecas às meninas, bem como a fala de Alaska (linhas 

7 e 8, excerto 9), acerca dos bonecos Max Steel, legitimam a delimitação de objetos do universo 

masculino e do universo feminino. 

Logo após o posicionamento de Meninage (linha 5, excerto 10), tomo o turno e tento 

uma perspectiva desestabilizadora através do questionamento das linhas 6 a 8: Mas eu quero 

saber de onde saiu isso, por que o menino tem que brincar de carrinho e a menina só de boneca 

(...). Todavia, ressalto mais uma vez a falha dessa tentativa na segunda parte da pergunta, que 

demonstrou uma postura heteronormativa: (...) se ele vai crescer e vai se tornar um pai e vai 

brincar com os filhos deles também.  

Na linha 13 do excerto 10, na tentativa de desestabilizar as falas de Alaska (linhas 10 e 

11) e Lulu Pink (linha 12), que argumentam que bonecas foram criadas para meninas e carros 

foram criados para os meninos, devolvo o questionamento: Mas a mulher não dirige carro 

também? O aluno então volta a se posicionar (linha 14 a 17), remetendo-se ao passado para 

justificar a separação dos universos masculino/feminino ao qual se referiu anteriormente. Aqui 

também parece haver, por parte de Alaska, uma percepção de que (pre)conceitos calcificados 

são construídos socioculturalmente. 
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No excerto 11, destaco a parte em que a aluna Mulan demonstra estranhamento pelas 

relações homoafetivas e afirma que essas pessoas têm problemas e por isso necessitam de 

ajuda: 

 

Excerto 11 – aula do dia 30/10/2014 

Professora-

pesquisadora 
1 Será que a gente pode julgar uma pessoa pelas preferências dela? 

Alunos/as 2 [Não]. 

Mulan 3 Você tem que acolher porque elas têm problemas.  

Professora-

pesquisadora 
4 Mas que tipo de problema, Mulan? 

Mulan 5 De escolher uma coisa diferente da normalidade de hoje em dia. 

Professora-

pesquisadora 

6 

7 

8 

9 

Mas então pessoal, a Mulan está falando que a gente tem que acolher  

essas pessoas porque elas têm problemas, porque fazem escolhas  

diferentes. Mas quem estipulou isso? Quem falou assim: essa escolha  

é certa e essa escolha é errada? 

Alaska 10 Ninguém. 

Velocispider 11 Da cabeça do povo, da população. 

Edumix 12 Da mente. 

Professora-

pesquisadora 
13 E isso gera o quê, gente? 

Alguns/mas 

alunos/as 
14 [Preconceito]. 

Alguns/mas 

alunos/as 
15 [Violência]. 

Alaska 
16 

17 

Hoje em dia, das 100 mortes no Brasil, cerca de mais de 40 por cento  

eles são gays ou lésbicas. 

Professora-

pesquisadora 
18 Nessa simples ima::gem aqui, eles escolheram brincar de bonecas. 

Alunos/as 19 [Sim]. 

Professora-

pesquisadora 
20 Será que é uma escolha errada só porque a sociedade fala que é errada? 

Pocahontas 
21 

22 

É igual o serial killer, a metade das pessoas que ele matou era metade  

travesti, começou com eles e depois foi pra mulher 

Professora-

pesquisadora 
23 E o que vocês acham dessa intolerância? 

Edumix 24 Acho feio. 

Wyads 

25 

26 

27 

Eu acho errado, mas não tenho preconceito, mas igual o Edumix disse  

a gente precisa de um homem e de uma mulher pra formar uma família,  

tipo eu não tenho preconceito, eu só acho errado 

Alaska 
28 

29 

Eu acho que a gente tem que ter respeito por essas pessoas pra elas  

terem respeito com a gente. E é assim que tem que ser. 

Alunos/as 30 (conversas paralelas) 

Professora-

pesquisadora 

31 

32 

Mas espera aí, vocês acham por exemplo que uma pessoa que tem uma  

escolha diferente está te desrespeitando de algum modo? 

Alaska 
33 

34 

Não, exatamente por isso. A gente tem que respeitar as decisões dela,  

as escolhas dessa pessoa. 

Wyads 
35 

36 

Eu vi o homem gay na rua, só que eu não fui lá ofender ele, oh seu gay  

o que você esta fazendo aí? 

Professora-

pesquisadora 
37 Olha eu acho assim, você não precisa aceitar, mas respeitar. 
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Alaska 

38 

39 

40 

Eu acho que hoje em dia os homofóbicos deveriam ter tratamento  

especial e cada homofóbico que matasse cada gay deveria ser preso e  

ficar lá por mais de sessenta anos. 

Professora-

pesquisdora 
41 Então homofóbico tinha que ter tratamento especial? 

Ghost Lol 

42 

43 

44 

Professora, o preconceito, as pessoas não aceitam. Por exemplo, essa  

foto, os meninos estão brincando de boneca e o povo fala: ah::, você  

vai ser gay quando crescer. 

Professora-

pesquisadora 
45 E isso tem alguma coisa a ver? 

Ghost Lol 46 Não. 
Fonte: Transcrição da autora com base nas gravações em áudio do dia 30/10/2014. 

 

O excerto me remete a Louro (2007), que menciona o fato de que muitas concepções e 

teorias pautam-se pela existência de dois universos diferentes, o masculino e o feminino. E 

também sob o ponto de vista da sexualidade, tal matriz é heterossexual. Nesse sentido, Louro 

argumenta que sujeitos que não estão “dentro dessa lógica ou não são percebidos ou são tratados 

como problemas e desvios” (LOURO, 2007, p. 76-77). Tal posicionamento demonstra o quão 

marginalizadas são as identidades sociais não hegemônicas (MOITA LOPES, 2002), 

visivelmente enquadradas por Mulan como fora da normalidade. 

Busco a acepção de letramento crítico, defendida por Menezes de Souza (2011), no que 

concerne ao pertencimento sócio-histórico dos produtores de significação. Nesse sentido, me 

pergunto: por que Mulan pensa dessa forma? Por que ela acha que quem faz uma opção 

homossexual tem problemas? Por que esse pensamento foi construído dessa forma? Tentei não 

ir contra os posicionamentos dos/as alunos/as, postura essa abraçada pelo letramento crítico. 

Tal abordagem postula a inutilidade de “se impor sobre o outro, dominá-lo, silenciá-lo [...]” 

(MENEZES DE SOUZA, 2011, p. 138), haja vista que os produtores de significação têm 

valores igualmente fundamentados. Nesse sentido, tanto eu quanto Mulan tínhamos nossas 

verdades. No entanto, tento desestabilizar essa ideia no momento em que questiono “Mas quem 

estipulou isso? Quem falou assim: essa escolha é certa e essa escolha é errada?” (linhas 8 e 9, 

excerto 11). Instigo a turma a pensar onde isso ficou determinado; em outras palavras, arrisco-

me a traçar um processo de reconhecimento dessas escolhas. E posteriormente questiono: 

“Vocês acham, por exemplo, que uma pessoa que tem uma escolha diferente está te 

desrespeitando de algum modo?” A esse meu questionamento, tive a reposta do aluno Alaska 

(linhas 33 e 34), fundamentada no respeito pelas escolhas. 

Considero que não estava preparada para um posicionamento que ligasse à 

homossexualidade a uma doença. O trecho do diário de pesquisa dessa mesma aula demonstra a 
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minha insegurança em relação a como desestabilizar tal tema, especialmente pelo fato de Mulan 

ser uma aluna que participava poucas vezes, por isso tentei ser cautelosa durante o processo: 

 
EXCERTO DE DIÁRIO 5 

Analisando as falas dos/as alunos/as, um dos posicionamentos que me 

chamou atenção foi o da aluna Mulan, ao sugerir que pessoas homoafetivas 

teriam “problemas” e por isso necessitavam de ajuda. No entanto, percebo 

que tais falas sejam provenientes de discursos cristalizados que tratam o 

homossexualismo como doença e, com certeza, através da mídia ou outras 

discussões acerca do assunto que já foram presenciadas por ela. No entanto, 

fiquei insegura em prolongar o assunto. Tive uma certeza: nunca estamos 

suficientemente munidos/as para desestabilizar um assunto. (Diário, 

30/10/2014). 

 

Essa minha insegurança mostra a necessidade de preparação teórica para o trabalho com 

temas sociais e ressalto a leitura de textos das áreas de Sociologia, História e Educação. No 

entanto, acredito que muitos dos questionamentos que levantei podem ter proporcionado aos/às 

alunos/as novos olhares ou posicionamentos diante de temas críticos. 

Nesses dois excertos anteriores, destaco alguns posicionamentos do aluno Alaska. No 

excerto 10, linha 2, ao fazer um jogo com as palavras e responder “garotos deficientes”, o aluno 

reafirma a heteronormatividade, pois, se aqueles meninos brincam de boneca, não é possível 

que se enquadrem nos padrões da “normalidade”, e por isso são tachados de “deficientes”. De 

certa forma, pode-se dizer que os posicionamentos de Alaska e Mulan partem de um mesmo 

pressuposto: o de que as pessoas fora dos padrões heterossexuais apresentam problemas. No 

entanto, Alaska, nas linhas 16 e 17 do excerto 11, traz um dado acerca da morte de gays e 

lésbicas no Brasil. Apesar de o aluno constantemente reforçar a heteronormatividade, em alguns 

momentos demonstra posicionamentos reflexivos em relação ao assunto, como no momento 

em que diz que os homofóbicos deveriam ir para cadeia (linhas 38 a 40, excerto 11). Sem 

dúvida, a fala do aluno pode ter sido somente uma forma de participar da discussão, de me 

agradar. No entanto, levando em conta o fato de que grande parte dos posicionamentos de 

Alaska foram voltados para a heteronormatividade, penso que, ao criticar o comportamento dos 

homofóbicos, Alaska demonstra mudança em seu posicionamento discursivo. Podemos dizer 

que, em meio às discussões que estimulam posicionamentos reflexivos, o aluno acaba 

defendendo os homossexuais e repudiando o ato homofóbico de assassinato dos gays. Assim, 

ao assumir essa postura em defesa dos homossexuais, o aluno amplia seu campo discursivo, 

sinalizando desestabilizações em relação a algumas falas anteriores. 

Pude notar também que a maioria das contribuições do aluno Ghost Lol relacionavam-

se a experiências pessoais, demonstrando que as atividades, além de proporcionarem 
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engajamento reflexivo, possibilitaram a construção local de sociabilidades. Especialmente no 

caso deste aluno, que vincula as discussões a sua intersubjetividade, notamos como o assunto 

gênero/sexualidade é abordado de maneira contextualizada, levando em conta a vida do 

aprendiz, a situação, o tema em pauta, bem como o local e o espaço do ensino-aprendizagem 

(ZACCHI, 2014). Em relação às experiências pessoais dos/as alunos/as num contexto 

educacional que lida com temas sociais, Moita Lopes e Fabrício (2013, p. 297) defendem: 

 
Essas contribuições, referentes às experiências pessoais dos próprios alunos, ilustram, 

assim, o seu engajamento em um processo reflexivo que os leva a explorar práticas 

familiares envolvendo performances de gênero e sexualidade e a abordá-las de forma 

menos estereotipada. 

 

Retomando algumas atividades de Ghost Lol, podemos elencar a carta a Michael 

Morones, em que o aluno afirma o fato de também gostar do desenho animado “My Little Pony”, 

lembrando ao seu interlocutor que ele não estaria sozinho (IMAGEM 23). Soma-se a isso o fato 

de o aluno ter me relatado, particularmente, que também gostava do desenho Barbie. No excerto 

11 (linha 42 a 44), Ghost Lol menciona os meninos que brincam de bonecas. Ao fazê-lo, parece 

se incomodar bastante com as impressões alheias: “O povo fala, ah, você vai ser gay na vida 

quando crescer”. A partir desse posicionamento, é possível perceber como o aluno, no contexto 

de sala de aula, põe em xeque um estereótipo que também pode fazer parte de suas experiências. 

O próximo excerto é iniciado por uma discussão do aluno Alaska. Este participante, que 

em alguns momentos demonstrou percepções estereotipadas de gênero, traz em sua fala inicial 

(linhas 1 a 7) um exemplo que abala o binarismo homem/mulher no contexto das profissões 

boxeador/bailarino. As reflexões do aluno envolveram também os temas bullying, preconceito, 

família, amizade, dinheiro e fama: 

 

Excerto 12 – aula do dia 30/10/2014 

Alaska 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tem um filme, professora, que fala exatamente assim, que o menino  

tinha muito futuro pra ser boxeador e o pai dele fez de tudo, mas ele  

largou a mão de tudo pra fazer balé. Só que ele sofreu tanto bullying e  

tanto preconceito, até da família, que ele foi embora de casa. Aí, muito  

tempo depois, ele ficou rico e famoso por causa que ele dançou balé.  

Aí todas as pessoas preconceituosas tentaram voltar a ser amiga dele por 

causa do dinheiro e da fama dele.  

Professora-

pesquisadora 
8 O pai queria que ele fosse boxea- 

Dedé Chocolate 

9 

10 

11 

12 

13 

Professora, eu gosto de dançar. A minha professora é mulher e ela dança  

também, e eu gosto de dançar. E quando eu falei pra minha mãe que  

deve que eu vou ser dançarino, meu padrasto falou que deve que eu não  

vou ser, porque tem muito dançarino que é gay, e falou que eu não posso  

dançar porque eu sou homem. 
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Professora-

pesquisadora 

14 

15 

Mas a gente tem muitos homens nos corpos de balé que fazem muito  

sucesso, e que nasceram para fazer isso. 

Alaska 
16 

17 

Eu tava vendo um cara no documentário que ele faz balé e ganha mais  

de cinco mil reais por mês e é mega rico.  

Mulan 
18 

19 

Na Malhação tá passando agora, tem um menino que ele queria dançar,  

só que o pai dele não deixa- 

Alaska 

20 

21 

22 

23 

Exatamente, na Malhação o menino gosta de dançar e o pai dele tem  

preconceito de que todo homem que dança tem que ser gay, mas isso  

não é verdade. O pai do menino acha que todo dançarino é só gay, que  

dança é uma coisa pra mulher. 

Professora-

pesquisadora 

25 

26 

E como vocês acham que fica o coração de uma pessoa que queria fazer  

uma coisa e a família não deixou? 

Alaska 27 Fica triste. 
Fonte: Transcrição da autora com base nas gravações em áudio do dia 30/10/2014. 

 

Acredito que falas como a de Alaska, relatadas a partir da experiência do aluno com um 

filme e trazidas para a sala de aula, demonstram discretos momentos de desestabilização, a 

julgar pelo fato de que o aluno retrata possibilidades que não atendem à norma. Falas assim 

podem levar o/a próprio/a aluno, bem como aqueles/as que estão ouvindo, a se reposicionarem 

diante de generalizações como: boxe é para homem e balé para mulher. Além disso, 

sociabilidades como a construída por Alaska, quando compartilhadas com o grupo, podem 

estimular outros posicionamentos, como foi o caso da fala de Dedé Chocolate, logo após a de 

Alaska. Considero que a primeira frase proferida por Dedé demonstra esse reposicionamento: 

“Eu gosto de dançar”. Tal fala pode também ser configurada como uma desestabilização de 

discursos essencializados, partindo da vivência pessoal do aprendiz. A partir das outras falas de 

Dedé, que expõe a discordância da família em relação às suas preferências, tento um momento 

de desnaturalização (linhas 14 e 15) acerca do dualismo homem/mulher, ressaltando a presença 

dos homens em corpos de balé. Na sequência, mais exemplos são citados por Alaska (linhas 16 

e 17) e Mulan (linhas 18 e 19), abrindo espaço para discussões que provavelmente não teriam 

sido possibilitadas pelo letramento tradicional. Nas linhas 20 a 23, falando sobre a polêmica 

levantada por um programa de TV acerca do fato de que “todo homem que dança é gay”, Alaska 

se posiciona e diz “mas isso não é verdade”.  

Retomo a fala do aluno Alaska nas linhas 16 e 17, quando argumenta que assistiu a um 

documentário sobre um bailarino com o salário de mais de cinco mil reais por mês. O 

participante associa uma história de “sucesso” ao fato de um homem estar envolvido em uma 

atividade “supostamente” exercida só por mulheres. Infelizmente, não intervim logo após a fala 

do aluno, pois poderia ter argumentado sobre o fato de que muitas escolhas não implicam 

necessariamente no sucesso financeiro, e sim em realizações pessoais. Apesar de não ter 

interferido de imediato nessa possível contradição concernente à legitimação de uma prática 
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social (no caso, a dança) sob uma argumentação neoliberal, acredito que nas linhas 25 e 26 

posso ter caminhado nessa direção. Ao instigar a reflexão acerca de como “fica o coração de 

uma pessoa que queria fazer algo e a família não deixou”, acredito ter levado os/as participantes 

a pensar em razões de outra ordem sobre as escolhas e o respeito às diferenças. 

Assim, novos posicionamentos começam a emergir, sinalizando que algumas 

percepções já não se encontram em terreno tão calcificado como em alguns momentos iniciais 

das discussões. Importante considerar que tanto a reprodução das normas, quanto as posturas 

mais reflexivas constituem-se como movimentos discursivos, abrangendo uma rede de 

significados que conduzem os atores envolvidos (MOITA LOPES; FABRÍCIO, 2013). Neste 

estudo, consideraremos como “desestabilizações” os reposicionamentos discursivos, ainda que 

momentâneos, a partir da tentativa de desnaturalizar sentidos calcificados da vida social. Após 

a fala de Alaska, tento provocar os/as alunos/as, levando os/as a refletir sobre a questão das 

escolhas. Acredito que seja a partir desses momentos de provocação que novas sociabilidades 

são construídas, abrindo possibilidades para novas reflexões. 

 

3.2.4 Aula com o tema Families 

 

Os trechos do excerto que se segue foram gravados a partir da discussão sobre diferentes 

tipos de família. Desenhei no quadro-negro várias estruturas familiares na forma de bonecos-palito. 

 

Excerto 13 – aula do dia 20/11/2014 

Professora-

pesquisadora 

1 

2 

3 

Here we have diferente kinds of family (mostrando os desenhos  

feitos no quadro). So, this family here (apontando para o desenho  

de um homem, uma mulher e duas crianças). Who are they? 

Alguns/mas alunos/as 4 [Mother, father] 

Wyads 5 Childrens. 

Professor-

pesquisadora 

6 

7 

Chil:dren, for example, two children, one child. So, this is a  

daughter, an:d how do you say filho? (apontando a figura da menino). 

Lulu Pink 8 Son. 

Professora-

pesquisadora 
9 So, repeat: son, daughter. 

Aluno/as 10 (Repetem). 

Professora-

pesquisadora 

11 

12 

Now look at these families here (apontando para uma duas  

mulheres de mãos dadas e dois homens de mãos dadas). 

Wyads 13 Mother and mother. 

Mulan 14 Mother and mother? 

Professora-

pesquisadora 
15 Here, how many mothers? 

Wyads 16 Two mothers. 

Meninage 
17 

18 

Como é que duas mães vai ser mãe de uma pessoa?  

(risos) 

DeathWarriorDark 19 Mae adotiva. 
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Velocispider 20 Uai, ado::ta, fia. 

Professora-

pesquisadora 
21 Two mothers, is it possible? 

Alunos/alunas 22 (Turma silencia). 

Alaska 23 It’s normal. 

Professora-

pesquisadora 
24 It’s normal (sic)? 

Snow White 25 Uma mãe e uma tia. 

Professora-

pesquisadora 
26 A mother and an aunt. 

Velocispider 
27 

28 

Oh professora, pode ser assim, uma já tinha uma filha e a outra não  

tem filha. 

Professora-

pesquisadora 
29 Aí elas criam a filha juntas? 

Alaska 30 Porque elas são casadas, namoradas sei lá. 

Velocispider 31 A mãe ficou viúva, aí a tia foi ajudar a cuidar das crianças. 

Professora-

pesquisadora 

32 

33 

Many possibilities, mother and mother. A gente vê esse tipo de  

formação hoje? 

Snow White 34 Mais ou menos, mais família normal. 

Professora-

pesquisadora 
35 E o que é uma família normal? 

Snow White 36 Uai, pai, mãe e filhos. 

Professora-

pesquisadora 
37 Se sair desse tipo de formação, não tem mais família, não tem amor? 

Snow White 38 Pode até ter, mas é estranho. 

Professora-

pesquisadora 
39 And what about this one here? 

Alaska 40 Two fathers. 

Professora-

pesquisadora 
41 Father and father. Outras possibilidades? 

Wyads 42 Pode ser três irmãos. 

Lulu Pink 43 Um mais velho, um do meio e um novo. 

Dedé Chocolate 44 A::i todo mundo de mão dada (em tom debochado). 

Lulu Pink 
45 

46 

Os pais deixaram eles sozinhos, aí os mais velhos cuidaram dos  

mais novos. 

Alaska 
47 

48 

E isso acontecia muito antigamente, os irmãos mais velhos vão  

cuidando dos mais novos. 

Professora-

pesquisadora 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

Today we have different kind of families, we have big families and  

small families, for example. E além do tamanho, temos famílias  

formadas por jeitos diferentes do tradicional. Por exemplo, quando  

os meus pais se separaram, eu fiquei morando só com minha mãe,  

minha irmã e irmão. Citem outros exemplos, como esses que estão  

aqui no quadro ou diferentes, pode ser da sua realidade. 

Alaska 55 Tem mulher com mulher, homem com homem. 

Professora-

pesquisadora 
56 Como a gente tem que encarar essas formações? 

Alaska 

57 

58 

59 

60 

Normal né, não é que vou ver uma pessoa que namora outro mesmo  

sexo que vou julgar ela, em primeiro lugar, eu não posso julgar ela  

porque eu não conheço, em segundo lugar, quem sou eu pra julgar  

uma pessoa. 

Velocispider 

61 

62 

63 

Acho isso de julgar muito errado, porque elas não sabem da vida  

da pessoa, pode ser que teve um imprevisto e morreu a mãe e só o  

pai teve que cuidar. 
Fonte: Transcrição da autora com base nas gravações em áudio do dia 20/11/2014. 
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No excerto anterior, percebemos que vários/as alunos/as tentam naturalizar as famílias, 

buscando adequá-las a um modelo normativo (linhas 25, 31 e 42). Entretanto, a fala do aluno 

Alaska na linha 30 pode configurar-se como um reposicionamento discursivo em relação aos 

colegas, assim como em relação a algumas de suas falas anteriores. Logo na sequência, na linha 

31, Velocispider mais uma vez tenta normalizar a situação, levantando a possibilidade da família 

discutida ser de uma mãe e uma tia. Tais movimentos discursivos, ora reforçando o padrão 

hegemônico, ora propondo reelaborações, demonstram que as desestabilizações são momentâneas 

e fluidas. No entanto, demonstram certo abalo nas sociabilidades que se calcificaram. 

Quando pergunto se esse tipo de formação é visto nos dias atuais (linhas 32 e 33), 

considero que essa pergunta coloca em xeque a norma da família nuclear, o que normalmente não 

acontece no ensino tradicional. Em resposta, a aluna Snow White (linhas 34 e 36) reitera o modelo 

padrão da família, talvez porque esse seja o tipo de estrutura familiar vivenciada por ela, que mora 

com o pai, a mãe e uma irmã. Questiono então o fato de que, se uma família estiver fora desse 

padrão, não poderá ser considerada “família”, não haverá amor (linha 37)? Considero que esse 

posicionamento pode sinalizar uma tentativa de desestabilização de sociabilidades calcificadas 

no que diz respeito à estrutura familiar padrão. No entanto, reconheço que faltou problematização 

nesse sentido, porque após a resposta da aluna (linha 38), prossegui a aula, já enfatizando outro 

tipo de família. Nas linhas 49 a 54, instigo os/as alunos/as a refletirem acerca dos diversos tipos 

de formação familiar, citando um exemplo pessoal. Nas falas finais do excerto, Alaska (linhas 57 

a 60) e Velocispider (linhas 61 a 63) demonstram certa maturidade no que diz respeito ao 

julgamento de pessoas, haja vista o fato de os dois considerarem o ato de julgar errôneo. Tais 

comportamentos podem indicar também uma postura transgressiva em relação ao assunto tratado. 

O excerto seguinte foi gravado depois que apresentei a imagem de dois homens com 

uma criança chorando. Algumas falas demonstram, mais uma vez, tentativas de naturalização 

da imagem: 

 

Excerto 14 - aula do dia 20/11/2014 

Professora-

pesquisadora 
1 So, look at this situation, what is going on? What can you see? 

Velocispider 2 Two mans. 

Professora-

pesquisadora 
3 Two men (escrevendo no quadro). 

Alaska 4 And one children. 

Professora-

pesquisadora 

5 

6 

One child, singular, remember? One child, two children, so, one child,  

two men in this picture. So, is this child happy? What is he doing? 

Wyads 7 Chorando. 

Alaska 8 Crying. 
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Professora-

pesquisadora 

9 

10 

Yes, he is crying. What do you think about these two men, what is the  

relationship with this boy here? Qual a relação? 

Wyads 11 Dad. 

Professora-

pesquisadora 
12 Dad? 

Alaska 13 Two dads. 

Velocispider 14 Nã::o, parece que um é pai e o outro é irmão. 

Professora-

pesquisadora 
15 Maybe...two dads or two uncles? 

Meninage 16 Podem ser dois pais, dois tios, dois irmãos. 

Lulu Pink 17 Como é que uma criança vai ter dois pais? 

Professora-

pesquisadora 
18 Two dads, two uncles, possibilities. 

Velocispider 19 Não, not two uncles…one dad and one uncle. 

Professora-

pesquisadora 
20 Luana, what did you say? 

Lulu Pink 
21 

22 

Como que uma criança vai ter dois pais? A não ser que um é pai  

legítimo e o outro é pai de criação.  

Alaska 23 Ou eles são gays e adotaram uma criança. 

Alunos/as 24 (Risos). 

Professora-

pesquisadora 
25 E o que ocorreu aqui? Por que o choro do menino? 

Ghost Lol 
26 

27 

Os dois pais podem ser gays, aí o menino foi para escola e os amigos dele  

falaram que ele era adotado e os pais eram gays, aí ele começou a chorar. 

Professora-

pesquisadora 

28 

29 

Será que po:de ser essa situação? He was bullied because he has two  

dads. Is it possible? Lulu Pink, is it possible? 

Lulu Pink 30 É. 

Professora-

pesquisadora 
31 E o que você acha? 

Lulu Pink 32 Eu não tenho preconceito, mas eu acho que fica meio estranho, não? 

Professora-

pesquisadora 
33 Mas e aí? 

Velocispider 

34 

35 

36 

37 

38 

Duas mulheres não fica tão estranho assim. Meio que diferente, melhor  

dizendo, porque assim, dois homens não têm a mesma relação que têm duas  

meninas, tipo duas meninas seguram na mão, dão abracinho. Homem é meio  

que, pode se dizer, diferente dessas coisas. É difícil ter homem na mente,  

abraçando com aquele amor todo. Mas tipo eu abraço meu pai. 

Professora-

pesquisadora 
39 Então hoje tem vários formatos de família. 

Velocispider 40 Mas mesmo assim é diferente. 

Professora-

pesquisadora 
41 Casal homossexual de mulheres? 

Alaska 
42 

43 

Hoje em dia todo mundo acha esquisito dois homens ficarem juntos e  

quando vê duas mulheres quase ninguém fala alguma coisa. 

Velocispider 44 Porque mulher é diferente. 

Ghost Lol 
45 

46 

Eu não achava cer:to, os estudos na bíblia falava que não podia casar  

com mesmo sexo. 

Mulan 47 Eu acho errado as pessoas serem assim, mas a escolha é deles. 

Professora-

pesquisadora 

48 

49 

Será que um casal homossexual não tem o direito de adotar ou ter um filho,  

será que ia ter menos amor que num casal hetero? O que vocês acham? 

Alunos/as 50 (Silêncio) 

Wyads 

51 

52 

53 

Não, porque na novela eles tinham o desejo de ter um filho, aí eles  

convidaram uma mulher para ter um filho. Aí deu tudo errado, mas tem  

possiblidade. 
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Professora-

pesquisadora 

54 

55 

56 

57 

Ai, gente, tem que pensar, será que a gente pode ligar a questão da  

orientação sexual com o caráter? Porque é homossexual não tem  

caráter? E casais hetero? Tem tantos que maltratam, espancam os  

filhos. Então a gente não pode ligar caráter com orientação sexual. 

Alunos/as 58 (Silêncio). 

Fonte: Transcrição da autora com base nas gravações em áudio do dia 20/11/2014. 

 

Na linha 14, Velocispider tenta naturalizar a imagem do casal homossexual, buscando inseri-

los numa estrutura familiar tradicional. Esta postura foi bastante recorrente entre os/as alunos/as do 

grupo. Cabe ressaltar que esse comportamento foi também observado entre os participantes da 

pesquisa conduzida por Fernandes (2012), que focalizou o ensino crítico com alunos/as iniciantes de 

inglês num centro de língua de uma universidade. Na maioria das vezes em que a estudiosa 

apresentava imagens ou discussões que envolviam estruturas familiares consideradas fora do padrão, 

o grupo focal buscava adequá-las aos padrões tradicionais da sociedade hegemônica. Na linha 18, 

diante das possibilidades levantadas sobre o tipo de relacionamento que os dois homens tinham com 

a criança, Lulu Pink questiona a possibilidade de uma criança ter dois pais. Já nas linhas 21 e 22, 

quando questionada novamente, Lulu Pink reflete acerca da possibilidade de um pai ser o legítimo e 

o outro ser de criação, o que pode ser tido como uma nova reflexão da aluna, desestabilizando seu 

próprio discurso anterior. Alaska (linha 23) menciona que podem ser “gays” e que adotaram uma 

criança, inaugurando uma nova possibilidade de estrutura familiar, trazida para sala e confrontada 

com posicionamentos anteriores, que, apenas pressupunham novas formações. Também a fala de 

Ghost Lol (linhas 26 e 27) ratifica a possibilidade de um relacionamento homossexual, quando 

questionei acerca do que houve com a criança.  

Velocispider (linhas 34 a 38) sinaliza estranhamento no que diz respeito ao relacionamento 

entre dois homens. No entanto, entre mulheres considera aceitável. Por essa razão, penso que o 

fato de o aluno não visualizar a relação entre homens, mas, conseguir fazê-lo quando se trata de 

mulheres, remete a uma sociabilidade construída por uma masculinidade herdada de posturas 

tradicionais, que afasta qualquer possibilidade de relações homoafetivas e também de amizade 

entre homens. Essa não aceitação é sugerida no excerto 1, quando Ghost Lol se posiciona em 

relação a pessoas que o chamam de gay por andar com outros meninos, e fica claro que 

Velocispider é um dos “acusados” dessa prática. Este aluno ratifica as diferenças entre homens e 

mulheres na linha 44, quando afirma que “mulher é diferente”. Ghost Lol, apesar de se apoiar nos 

estudos da bíblia acerca da impossibilidade do casamento entre sexos iguais, sinaliza um novo 

posicionamento nas linhas 45 e 46. Esse olhar mais tolerante está refletido no tempo verbal 

empregado no passado, quando o aluno diz “eu não achava certo”.  
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Tomo o turno colocando o seguinte questionamento nas linhas 48 e 49: “Será que um casal 

homossexual não tem o direito de adotar ou ter um filho, será que ia ter menos amor que num casal 

hetero?” O silêncio se instaurou; a turma, por um momento, não respondeu nada. Considero que a 

falta de respostas possa ser vista como um momento de desestabilização. O fato de os/as alunos/as 

não terem argumentos prontos em relação àquele questionamento pode demonstrar que novas 

formas de se posicionar estejam sendo organizadas, repensadas ou até mesmo rejeitadas. A 

ausência de respostas também ocorreu na última parte do excerto, quando levei os/as alunos/as a 

refletir acerca de questões de caráter vinculadas às escolhas sexuais (linhas 54 a 57). Tentei 

desestabilizar a visão de que somente casais hetero são capazes de criar ou adotar filhos. Como 

poderia ser interpretado o silêncio diante dessa provocação? Resistência ao lidar com assuntos 

estabelecidos fora dos padrões tradicionais? Acomodação diante das novas alternativas que a vida 

social têm apresentado? De qualquer forma, e como já foi colocado, penso que tais provocações, 

mesmo não sendo respondidas, movimentam os pensamentos e causam reorganizações ou mesmo 

rejeições nas sociabilidades dos/das participantes. 

Ainda em relação ao questionamento das linhas 48 e 49, acerca de filhos para casais 

homossexuais, destaco o posicionamento de Wyads. O aluno sinaliza uma resposta um pouco 

confusa citando um exemplo visto em uma novela (linhas 51 a 53). Moita Lopes e Fabrício (2002) 

mencionam a TV como o principal meio de letramento contemporâneo. Nesse sentido, é possível 

perceber a força exercida pela mídia no posicionamento de Wyads. Ao expor a alternativa “barriga 

de aluguel” buscada por um casal homossexual, provavelmente o aluno ultrapassa os limites de 

sua vivência local. Em relação aos meios de comunicação, o autor e a autora estabelecem que esses 

“discursos tornam possíveis outras experiências identitárias que diretamente influenciam nossa 

construção discursiva ou, pelo menos, tornam possível compreender outras formas de 

sociabilidade” (FABRÍCIO; MOITA LOPES, 2002, p. 24). Ao longo da análise, outros/as 

alunos/as também citaram a mídia como meio de ratificar o que estava sendo discutido. 

 

3.3 Reflexão sobre a minha prática com o ensino crítico 

 

Ao longo da pesquisa, enfrentei vários desafios. Alguns deles, de ordem estrutural, são 

enfrentados por nós, professores/as do ensino público, rotineiramente. Outros foram concernentes 

à minha prática, já que, ao tentar seguir o propósito crítico do estudo, em muitos momentos 

percorri um caminho inverso a esta finalidade. Uma reflexão mais cuidadosa será dispensada a 

esses momentos posteriormente. Considero importante falar sobre alguns aspectos estruturais, já 
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que este estudo pauta-se por uma contextualização que leva em conta os/as participantes, os 

temas, os locais e também os espaços onde ocorre o processo de ensino-aprendizagem. 

Início com os problemas da ordem estrutural. Penso que seja relevante salientá-los, pois 

tais aspectos têm sido elencados por alguns professores como motivos de frustração para o 

ensino na rede pública. Segundo Jordão (2010, p. 434), os efeitos desse sentimento “nos 

professores e alunos de inglês das escolas públicas é, como se pode imaginar, destrutivo [...]”. 

Alguns excertos do meu diário descrevem alguns problemas dessa ordem: 

 

EXCERTO DE DIÁRIO 6 

Nas segundas-feiras, as aulas de inglês acontecem no 2º horário, logo após a 

aula de Educação Física. Os alunos adentram a sala de aula agitados; demanda 

certo tempo até que eles/as consigam se organizar nos lugares. O horário tornou-

se para mim um verdadeiro desafio. As aulas naquela turma ocorriam duas vezes 

por semana. Nas segundas, após uma aula de educação física; e nas quintas, 

após o recreio. A coordenação mostrou-se pronta para troca de salas, conforme 

minhas sinalizações. No entanto, percebendo que poderia constituir certo 

transtorno devido ao grande número de aulas que seriam pesquisadas, resolvi 

permanecer naquela sala (exatamente ao lado da quadra). (Diário, 06/10/2014). 

 

Outro aspecto que merece ser considerado é que nós, professores/as do ensino 

fundamental da escola pública, lidamos com estudantes de diferentes trajetórias de 

aprendizagem. Não são poucas as vezes em que recebemos alunos/as na faixa etária de 

aproximadamente 11 anos, como é o caso de Jack, com um visível déficit de aprendizagem em 

relação aos seus pares. Tendo em vista o sistema de Ciclos de Formação Humana, que se pauta 

pelas idades de vida dos/as aprendizes, esses/as novos/as alunos/as são agrupados/as com seus 

pares, supostamente já alfabetizados. Nesse sentido, os diferentes mundos que alunos/as de 

grupos minorizados trazem para sala de aula não devem ser vistos como fontes de privação 

linguística e cultural. Prova disso foi o envolvimento do aluno Jack, mostrado na seção da 

produção da história em quadrinhos sobre o bullying. Entretanto, não deixa de ser um desafio, 

pois na maioria das vezes as turmas são numerosas, o que impede um acompanhamento 

individualizado dos/as alunos/as com defasagem no aprendizado. 

 

3.3.1 Desafios advindos da minha prática 

 

Ao tentar desestabilizar as sociabilidades numa sala de aula, deparei-me com vários 

desafios para a construção desses momentos. Com base nas atividades executadas pelos/as 

participantes e em cada momento da geração de dados, acredito que o trabalho crítico deve ser 

mesmo iniciado no ensino básico, haja vista as potencialidades de agir discursivamente 
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apresentadas pelo grupo acerca dos temas tratados. Confesso que, nos estágios iniciais da 

pesquisa, pensei nas desestabilizações como grandes abalos nos posicionamentos dos/as 

aprendizes. Todavia, os dados gerados me mostraram que tais reposicionamentos ocorriam de 

forma discreta e aconteciam em meio aos movimentos discursivos da turma. Tais movimentos, 

que ora reproduziam os discursos cristalizados, ora faziam emergir posturas mais reflexivas, 

confirmam a urgência desse trabalho já em séries iniciais. 

Monte Mór (2007) defende o tratamento de temas críticos no sistema escolar desde os 

níveis primários. Ao investigar como jovens universitários dos cursos de Literatura e Línguas 

de universidades de São Paulo reagiam a temas críticos, a autora constatou que a maioria não 

tinha consciência sobre aspectos que se apresentavam como “verdades”. Tais alunos/as não 

tinham consciência, por exemplo, da manipulação que a TV exercia sobre as pessoas. Haja vista 

o fato de que muitos/as desses/as universitários/as possam se tornar futuros professores/as, a 

estudiosa põe em xeque um dos aspectos fundamentais do ensino-aprendizagem: a formação 

precária de profissionais. Assim, Monte Mór (2007) aponta a gravidade dessa ausência de senso 

crítico em algumas universidades, o que invariavelmente será perpetuada nas escolas primárias 

e secundárias. Diante de suas reflexões, a estudiosa conclui: 

 

Se conscientização, criticidade, e um senso crítico de cidadania devem se tornar o foco 

da prática pedagógica no nível básico de escolaridade, o desenvolvimento do letramento 

crítico e da educação de estudantes universitários que virão a ser professores/as no 

sistema escolar pode fazer toda a diferença.25 (MONTE MÓR, 2007, p. 50). 

 

Mesmo considerando o fato de que meus estudos na graduação não tenham se direcionado 

para uma formação crítica, a minha experiência no ensino público me conduziu para essa direção. 

Diante das demandas trazidas pelo meu trabalho no município, senti a necessidade de construir 

com os/as alunos/as oportunidades para que se posicionassem criticamente em práticas sociais. O 

desejo de percorrer esse caminho foi ampliado durante os estudos no curso do mestrado, ao me 

deparar com teorizações que iam ao encontro de muitas das minhas reflexões. Entretanto, as 

reflexões acerca da minha prática, proporcionadas por este estudo, revelaram um caminho nada 

simples no que concerne ao trabalho com o ensino crítico. Mesmo tendo consciência dos 

princípios que desejava implantar em minha sala de aula, em alguns momentos acredito ter 

perpetuado padrões hegemônicos de raça, classe, gênero etc. Nesse sentido, compartilho as 

reflexões de Hooks (1994, p. 180): 

                                                 
25  Texto original: If awareness, critique, and a critical sense of citizenship are to become the focus of pedagogical 

practice at the basic levels of schooling, the development of critical literacy and education of university students 

who are to be future teachers in the school system may make all the difference.  
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Mesmo aqueles/as professores/as que abraçam os princípios da pedagogia crítica 

(muitos/as dos quais são brancos/as e do sexo masculino) ainda conduzem suas salas 

de aula de uma forma que só reforça os modelos burgueses de decoro. Ao mesmo 

tempo, o conteúdo ensinado nessas aulas pode refletir a consciência docente de 

perspectivas intelectuais que criticam a dominação, que enfatizam a compreensão das 

políticas da diferença, de raça, classe, gênero, embora a dinâmica de sala de aula 

permaneça convencional, a mesma de sempre.26 

 

Partindo dessas considerações, acredito que os assuntos abordados neste estudo 

refletiram a minha consciência em relação a discursos essencializados que envolvem temas 

sociais. No entanto, acredito ter reforçado padrões hegemônicos em determinados momentos, 

mesmo naqueles em que tentava desestabilizar os discursos cristalizados. Houve momentos 

também em que deixei de problematizar questões, ou mesmo em que os objetivos linguísticos 

se sobrepunham aos discursivos. Acredito, entretanto, que a presença da língua-alvo é 

fundamental nessa proposta de ensino crítico.  

Quanto aos momentos em que perpetuei padrões hegemônicos, primeiramente cito a 

escolha da fotografia para a aula com o tema Free time activities. A imagem, que retratava 

crianças brincando de bonecas, traz como destaque um menino de cor branca e cabelos loiros. 

As outras duas crianças, não tão expostas quanto este, parecem também ser de cor branca. No 

entanto, o quadro que mostra o perfil dos/as alunos/as informa que, dos/as 18 participantes, 10 

alunos/as declararam ter cor parda, 6 alunos/as afirmaram ser de cor branca,1 aluno declarou-

se indígena e 1 aluno declarou ser de cor preta. Assim, para buscar uma maior aproximação 

dos/as alunos/as do contexto em que atuo, eu poderia ter trazido uma imagem de crianças não 

brancas, pois, desse modo, estaria também fugindo do modelo eurocentrista de caracterização 

física. Pennycook (2001 citado por PESSOA, 2014, p. 361) advoga que 

 

os/as professores/as devem ser cautelosos/as em suas escolhas pedagógicas relativas ao 

desenvolvimento curricular, conteúdo, materiais, processos de sala de aula e uso da 

língua, uma vez que essas escolhas são inerentemente de natureza ideológica, com 

implicações significativas para os papéis socioeconômicos dos/as alunos/as.27 

 

Para analisar tais momentos de perpetuação da norma, considerarei as seguintes 

perguntas: 

                                                 
26  Even those professors who embrace the tenets of critical pedagogy (many of whom are white and male) still 

conduct their classrooms in a manner that only reinforces bourgeois models of decorum. At the same time, the 

subject matter taught in such classes might reflect professorial awareness of intellectual perspectives that 

critique domination, that emphasize an understanding of the politics of difference, of race, class, gender, even 

though classroom dynamics remain conventional, business as usual. 
27  Texto original: teachers should be careful about their pedagogical choices concerning curriculum development, 

content, materials, classroom processes, and language use, since they are inherently ideological in nature, with 

significant implications for learners' socioeconomic roles. 
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O que tornou este momento crítico? 

Como lidei com este momento? 

Quais foram os resultados? 

Como eu poderia ter agido de forma diferente? 

 

Valendo-me dessas perguntas, ao considerar a aula com o tema Free time activities, 

acredito que o que tenha tornado o momento crítico foi a escolha da fotografia, material que 

geralmente não seria trabalhado em contextos tradicionais. Usei a imagem conversando com 

os/as alunos/as acerca da situação mostrada. Paradoxalmente, considerei dois fatores negativos 

em relação à proposta deste estudo. O primeiro diz respeito à comparação das crianças com 

futuros pais de família. O segundo foi que esse discurso de naturalização foi abraçado pelo 

grupo, ao elaborarem a frase “The boys are the dolls’ fathers” durante a produção coletiva, 

como já foi problematizado. Em relação à última pergunta proposta, acho que o final do excerto 

do meu diário mostra como eu poderia ter agido de forma diferente: 

 

EXCERTO DE DIÁRIO 7 

Somente hoje, dias após as aulas que retrataram o tema Free time actvities, 

me dei conta do quanto fui infeliz na escolha da figura que retrata crianças 

brancas brincando de bonecas. Há tantos estudos acerca das reproduções 

eurocentristas em materiais didáticos, e com essa minha escolha, sinto ter 

caído numa armadilha que venho tentando desarmar há tempos. Pensei em 

problematizar com eles novamente a figura. Como não poderia apagar 

aquela imagem das cabeças dos/as alunos/as, me veio à mente a ideia de 

perguntá-los/as sobre diferentes raças (ou etnias) fazendo aquela atividade. 

Questões como: e se fossem crianças indígenas brincando de bonecas? E se 

fossem crianças negras brincando de bonecas? E se fossem crianças 

mulçumanas brincando de bonecas? (Diário, 20/11/2014). 

 

A ideia de questioná-los/as ocorreu; a ação não. Infelizmente, minhas preocupações com 

o tempo de aula e o desejo de cumprir tudo que havia proposto para a pesquisa não me deixaram 

atuar nesse sentido. 

Outro momento que, em princípio, pensei que se encaixaria numa perspectiva 

desestabilizadora, refere-se à aula com o tema Daily activity. Mais uma vez, caminhei 

contrariamente ao que havia idealizado. O intuito era problematizar a rotina de um menino que 

trabalhava em rodovias vendendo água, discutindo as atividades do dia-a-dia de uma maneira 

diferente daquelas usualmente propostas por materiais didáticos de língua inglesa: 
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Excerto 15a – aula do dia 02/10/2014 

Professora-

pesquisadora 
1 
2 

Ok. So, look at this picture. 
A boy or a girl? 

Alunos/as 3 A boy. 

Professora-

pesquisadora 
4 What’s he doing? 

Lulu Pink 5 Ele está vendendo água. 

Professora-

pesquisadora 
6 
7 

Ele está vendendo água. He is se::lling bottles of water. But he’s just a  

boy. Imagine, class...how is his routine? Como é a rotina dele?  

Alaska 8 Wake up. 

Professora-

pesquisadora 
9 So, let’s see, he: (apontando para a estrutura da 3ª pessoa no quadro). 

Fonte: Transcrição da autora com base nas gravações em áudio do dia 02/10/2014. 

 

No entanto, perpetuo padrões hegemônicos quando questiono se o menino da imagem 

tomava ou não café da manhã, induzindo-os/as a reforçar o binarismo rico/pobre, sendo rico 

aquele que tem o que comer e pobre o que não tem o que comer: 

 

Excerto 15b – aula do dia 02/10/2014 (continuação) 

Alunos/as 10 Wakes up, wakes. 

Professora-

pesquisadora 
11 He wakes up, at what time? What time does he wake up? 

Alunos/as 12 Six, five. 

Professora-

pesquisadora 
13 

14 

Five. Five o’clock? Because he works here [apontando para a figura] on the  

road…so…he wakes up at five; and then? Do you think he has breakfast? 

Alunos/as 15 No. 

Professora-

pesquisadora 
16 So, he:: (apontando para o quadro). 

Alaska 17 He don’t. 

Professora-

pesquisadora 
18 He doesn’t. 

Alunos/as 19 He doesn’t have breakfast. 
Fonte: Transcrição da autora com base nas gravações em áudio do dia 02/10/2014. 

 

Ao fazer este questionamento (linha 14), o meu objetivo era o de direcionar os/as 

alunos/as para uma resposta negativa. Imaginei que, dessa forma, estaria permitindo a 

problematização de um sentido calcificado pelas inúmeras vezes em que o conteúdo “rotina” é 

trabalhado linearmente, com ações sempre afirmativas e encadeadas. Assim, considerei que a 

sinalização negativa da maioria da classe já poderia ser tida como um discreto momento de 

desestabilização. No entanto, ao levar para o grupo um questionamento desse tipo, reforcei um 

estereótipo de que pessoas pobres não tomam café da manhã. Percebi que, durante minha 

prática, devo me atentar para o fato de que, ao problematizar algumas concepções, eu não 

termine promovendo sua perpetuação. Lidar com o ensino crítico de línguas estrangeiras requer 
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do/a professor/a uma postura dialógica, mas que ao mesmo tempo se contraponha aos discursos 

que reforçam a exclusão (CONTRERAS, 2002), o que nem sempre é um caminho simples. 

Poderia ter agido de maneira diferente se, a partir daquele questionamento sobre uma 

refeição matinal, problematizasse: o que ele come de manhã? O que vocês comem antes de vir para 

escola? E como é o café da manhã na sua casa aos sábados e domingos? Como é essa refeição nas 

diferentes classes sociais? Afinal, um café da manhã pode ser uma xícara de café, um copo de café 

com leite, ou até mesmo acontecer na escola, durante o momento da merenda escolar. Como 

relatado na introdução deste trabalho, é provável que algumas crianças frequentem a escola por 

causa da merenda. Além do mais, poderia ter discutido o fato de que, há pessoas que tomam só uma 

xícara de café, não pelo fato de serem pobres, mas por falta de tempo ou porque não querem comer. 

Quanto à atividade Wrinkled Wanda, considerei como sendo uma atividade crítica, pois 

os/as alunos/as foram levados/as a pensar quais efeitos o bullying pode causar nas pessoas, já que 

o papel amassado representa as marcas deixadas pela ação dessa prática. Entretanto, acredito que 

eu deveria ter solicitado que os/as alunos/as se posicionassem não só como quem sofre ação do 

bullying, mas também como quem a comete. Ao posicionar os/as alunos somente como vítimas, 

posso ter impossibilitado reposicionamentos discursivos e mudanças de comportamento. 

No que concerne à atividade de produção visual com o tema Countries and nationalities 

(segunda etapa), acerca dos momentos de desestabilização, faço algumas considerações. 

Primeiramente, penso que posso categorizar a atividade como crítica, pois tentei demonstrar para 

os/as participantes que a África não se encerra em aspectos geográficos, haja vista a importância 

da história e da cultura da região. Entretanto, é preciso atenção em relação ao fato de que, ao 

lançar mão de frases positivas para a execução dessa segunda etapa, posso ter direcionado a 

ressignificação feita pelos/as participantes, anulando possíveis tensões e contradições. Meninage, 

em seu posicionamento na página 100, dá pistas de uma possível substituição de significados: 

“Depois ela falou da África, nós conversamos e de novo eu desenhei o que acho, mas foi diferente, 

não foi um safari, mas uma caverna de diamantes”. A julgar pelo lócus de enunciação deste 

trabalho, ao invés de instalar uma possível lógica da substituição, seria importante direcionar os 

esforços para o adiamento de sentidos (DERRIDA, 2002 citado por DUBOC 2012). Ainda 

segundo Duboc (2012), “o simples constatar da diferença acaba sendo tão restrito e problemático 

quanto um currículo canônico, uma vez que não chega a ressignificar o cânone” (DUBOC, 2012, 

p. 64).  

Durante as aulas, vários foram os momentos em que deixei de problematizar aspectos 

importantes devido às preocupações relativas ao curto horário da aula, término das produções, 

preenchimento de questionários etc. Isso se evidencia no seguinte trecho do meu diário: 
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EXCERTO DE DIÁRIO 8 

As problematizações aconteciam, mas, a meu ver, algumas de forma rasa, 

superficial. Os afazeres são muitos e em vários momentos deixei de sinalizar 

pontos importantes com o intuito de a aula ganhar mais fluidez, dando tempo 

para tudo que eu havia sido planejado. Assim, ouvir os/as alunos/as, 

problematizar as questões, terminar as produções, preencher os questionários 

etc., em muitas ocasiões me impediram de problematizar pontos relevantes. 

(Diário, 10/11/2014).  

 

No entanto, devo admitir que em alguns momentos a falta de problematização ocorreu 

por não me sentir preparada para lidar com os temas. Felizmente, este meu receio também é 

compartilhado por outros/as estudiosos/as da área. Digo felizmente, pois acredito que a reflexão 

sobre possíveis impasses no ensino crítico contribuem para que tal perspectiva seja sempre 

trabalhada como um processo, com vistas a discussões profícuas para o ensino-aprendizagem. 

Em um de seus estudos, Pessoa e Urzêda Freitas (2012) colocam a problematização de temas 

críticos como um dos desafios enfrentados por professores/as no ensino crítico. Nesse sentido, 

o depoimento de um professor pesquisador de um centro de línguas (turmas de Inglês 5 e 8) 

trazido no mesmo estudo reflete tal receio: 

 

Eu me pergunto se as discussões podem ser limitadas a "eu acho". É dialógica? O que 

resulta disso se não há nenhuma teoria subjacente a essas discussões? E se nenhuma 

teoria é levantada, é melhor não falar sobre isso. Vamos usar um livro ao invés disso. 

Todo mundo diz o que quer, o que pensa, mas quais foram os resultados da aula? É 

semelhante à banalização de um tema sério em sala de aula.28 

 

A partir do depoimento anterior, a estudiosa e o estudioso concluem que o professsor 

acreditava ser fundamental que os/as docentes tivessem um entendimento contra-hegemônico 

dos temas em pauta (PESSOA; URZÊDA FREITAS, 2012). Avaliam também que o 

posicionamento do professor estava em consonância com as reflexões de Ferreira (2007 citado 

por PESSOA; URZÊDA FREITAS, 2012), que acredita que a educação linguística tem a 

responsabilidade de lidar com as questões de promoção da igualdade em termos de raça e etnia 

e defender a importância de estudá-los. 

Para ilustrar um dos momentos sobre a falta de problematização devido à falta de 

conhecimento teórico, cito os momentos de questionamento da aula com o tema Personal 

information. Tentei provocar movimentos de desestabilização em relação à África, mas senti que 

não tinha a devida fundamentação para fazê-lo. Por isso, em vários momentos o silêncio se 

                                                 
28  I wonder if discussions can be limited to “I think.” Is it dialogic? What results from it if there is no theory 

underlying these discussions? If some theory is not brought up, we’d better not talk about it. Let’s use a textbook 

instead. Everybody says what they want, what they think, but what were the lesson outcomes? It is similar to 

trivializing a serious topic in class.  
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instaurava ou rapidamente eu desviava o assunto para outra direção. Desses eventos, abalizada 

pelas reflexões dos estudiosos citados anteriormente, concluo que o trabalho com tais temas 

requer um estudo cuidadoso deles, o que exige que recorramos não apenas teorizações na área da 

Linguística Aplicada Crítica (NELSON, 1993, 1999, 2004; FERREIRA, 2006, 2007; PESSOA, 

2014; PESSOA; URZÊDA FREITAS, 2012; FERNANDES, 2012), mas também teorizações de 

outras áreas, tais como a Educação (HENNING, 2009; LOURO, 2007; SILVA, 2000). 

Outro momento em que tive a sensação de estar sendo omissa foi em relação às tarefas 

de casa. Quando as enviava, geralmente era com conteúdos gramatiqueiros, isentos do foco 

social que estava sendo trabalhado em sala. Talvez se tivesse enviado algumas produções para 

serem realizadas em casa, ganharia tempo em sala para as discussões. Rocha (2013) também 

expõe suas preocupações em relação às expectativas geradas pelo letramento institucional. Ao 

conduzir seu estudo, argumenta que a urgência de “colocar em crise as performances “bem 

comportadas” (Silva, 2009 [1999]: 107, citado no capítulo 3) entrava em constante embate com 

o medo de ser mal interpretada pela turma ou por seus(suas) responsáveis”. O excerto a seguir 

retirado do meu diário também traduz o meu receio: 

 

EXCERTO DE DIÁRIO 9 

No final da aula de hoje, um aluno me questionou sobre a “homework”. Adiei, 

disse que na próxima aula talvez. Na verdade, tenho medo de que os pais, ou 

os/as responsáveis por eles/as, percebendo o teor das discussões, se oponham 

de alguma forma à pesquisa. Apesar de estar com o termo de consentimento, 

e também o de assentimento, sempre fico insegura em relação a possíveis 

reações de estranhamento (e consequente desistência) dos pais em relação ao 

projeto. (...) Mas, enfim, acho que pelo fato de já ter presenciado reações de 

repúdio de alguns/mas responsáveis por comemorações como o “Dia das 

Bruxas”, por exemplo (especialmente por causa de questões religiosas), 

carrego comigo esse receio. Mas o negócio agora é espantar os fantasmas dos 

discursos calcificados (risos). (Diário, 17/11/2014). 

 

Nesse sentido, penso que uma das alternativas seja o estabelecimento de um diálogo 

com os pais ou responsáveis, por meio de reuniões na escola ou mesmo pedindo para que o/a 

participante os mantenham informados/as sobre o que tem sido trabalhado. Dessa maneira, é 

possível ampliar a participação dos responsáveis ao longo da pesquisa, sem restringir tal 

momento à assinatura do termo de consentimento antes do início do estudo. Apesar de não ter 

mantido esse diálogo, seja por receio ou inexperiência, acredito que esse constituiria um 

importante passo para que o ensino crítico seja implantado nas escolas. 

O sentimento de não possuir arcabouço teórico suficiente para problematizar determinados 

aspectos me perseguiu durante todo período de geração de dados. Esse anseio pode estar ligado ao 
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fato de que me propus a analisar vários temas sociais, como classe, raça, gênero, sexualidade etc., 

o que, a meu ver, abriu muito o campo de análise, impedindo discussões aprofundadas. Estudos 

como o de Silva (2009), que refletiu sobre raça e racismo em sala de aula, ou o de Fernandes 

(2012), com o foco em gênero e sexualidade, parecem possibilitar uma discussão mais 

verticalizada, direcionando as pesquisadoras para os “alvos” que elas pretenderam atingir. Por 

outro lado, considerando que a fluidez dos assuntos é inseparável de um contexto real de sala de 

aula, entendo que consegui captar desafios e possibilidades do trabalho crítico no ensino básico da 

rede pública. Somado a este fato, ressalto ainda que o presente estudo pauta-se por pressupostos 

pós-modernistas, o que traz à tona o caráter multifacetado e descentrado das identidades. Nesse 

sentido, somos atravessados por múltiplas identidades (gênero, raça, classe social, religião) a todo 

instante, e essa interseccionalidade também é refletida no ensino-aprendizagem. Especialmente no 

que concerne a esse entrelaçamento de assuntos numa proposta desestabilizadora, apoio-me nas 

reflexões de Fabrício e Moita Lopes (2010). O autor e autora sustentam que 

 

não faz sentido trabalhar com a perspectiva da desestabilização de abordagens 

essencialistas de forma aditiva, restrita a temas específicos (como sexualidade e 

gênero) e a certos momentos de ação pedagógica, sob o risco de criar obstáculos às 

visões que se quer inaugurar. Estereótipos de sexualidade e de gênero obedecem a um 

mesmo paradigma fundacional que compreende os fenômenos sociais da linguagem, 

identidade, cultura, raça, etnia, religião etc. como sendo unos, isomórficos e 

universais, independentes dos atores e contextos envolvidos. (FABRÍCIO; MOITA 

LOPES, 2010, p. 294-295). 

 

Ademais, ainda que a sala de aula de língua estrangeira constitua um importante espaço 

para reflexões críticas, as preocupações com a formação de um cidadão crítico devem ser 

abraçadas por todas as matérias obrigatórias do currículo. Diante deste trabalho com temas 

críticos, acredito estar construindo uma postura política envolta por desafios, que necessitam 

de reflexões constantes. 

 

3.3.2 Desafios sobre língua 

 

Ao longo deste estudo, mesmo tentando afastar o aprendizado da língua inglesa de 

objetivos instrumentais (JORDÃO, 2010), uma das minhas inquietudes foi a preocupação com 

a gramática normativa. Especialmente pelo fato de a pesquisa visar à formação dos/as alunos/as 

e não somente aos fins metodológicos, minha preocupação em relação ao desenvolvimento 

linguístico do grupo foi uma constante. Nesse sentido, busquei levar materiais extras que 

focalizavam usos gramaticais e/ou lexicais ligados aos assuntos tratados. Entretanto, em alguns 
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momentos parecia estar mais preocupada com objetivos linguísticos, fazendo com que minhas 

solicitações aos/às alunos/as confrontassem os objetivos discursivos. Assim sendo, um evento 

que merece reflexão é aquele em que solicitei informações pessoais e aspectos sobre rotina 

numa carta que seria uma mensagem de apoio a Michael Morones. Fazendo isso, pretendia que 

os/as alunos/as utilizassem estruturas vistas em aulas anteriores. Essa minha atitude também 

pode estar ligada a fatos que vão além da minha formação profissional. Antes de ingressar no 

curso de Letras da Universidade Federal de Goiás, por um longo período frequentei institutos 

de idiomas – como aluna e mais tarde como professora –, os quais enfatizavam prioritariamente 

os aspectos instrumentais da língua.  

Urzêda Freitas (2013), ao discorrer acerca dos entraves à implementação do ensino 

crítico de línguas, cita como um deles o uso do português em sala. Por meio dos relatos de duas 

professoras pesquisadas, o estudioso mostra que ambas lidam com esse aspecto de forma 

distinta. Enquanto uma delas não sabe como agir em relação à questão, a outra vê nas tentativas 

de discussão dos/as alunos/as um ato “louvável”, entendendo que a “necessidade de dizer tem 

que ser valorizada” (URZÊDA FREITAS, 2013, p.134). Ademais, esta professora sugere que 

o que foi dito na língua portuguesa sirva de base para o planejamento de aulas posteriores, 

praticando-se estruturas e vocabulário na língua inglesa. 

Jordão, Martinez e Halu (2014), ao relatarem uma experiência colaborativa vivenciada 

em 2011 com um grupo de professoras de inglês da rede pública do Paraná, também abordam 

o uso do português nas aulas durante a discussão de temas sociais. O grupo pesquisado foi 

unânime ao reconhecer que o uso do português em sala é imprescindível, haja vista o fato de 

que o tratamento de temas sociais poderia ficar prejudicado. Além disso, também admitiram 

que elas próprias teriam dificuldades para discuti-los.  

Nos estudos de Ribeiro (2013), ao examinar o trabalho com a perspectiva crítica em 

uma escola pública municipal de Goiânia, a estudiosa sinaliza o fato de que o grupo apresentou 

desenvolvimento linguístico também na compreensão oral. A estudiosa atribui tal resultado ao 

uso intercalado que a professora faz da língua portuguesa com a língua inglesa em sala de aula.  

Isso me leva a crer que a postura do/a professor/a diante da implementação do trabalho 

crítico no ensino de línguas é decisiva para o processo. Entretanto, não me surpreende o fato de 

que muitos/as professores não saibam o que fazer diante dos entraves advindos da 

implementação de uma proposta crítica, já que tal perspectiva muitas vezes não é tratada 

durante sua formação acadêmica. Esse aspecto esbarra-se ainda na questão da competência 

linguística dos/as docentes na língua inglesa, que, como admitiu o grupo de professoras do 

Paraná, não se sentia seguro para discutir tais temas na língua-alvo.  
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Devem ser consideradas também as circunstâncias em que tal ensino é implementado. 

Em turmas iniciais de língua inglesa num contexto de escola pública, por exemplo, seria um 

contrassenso “desejar” que os/as alunos/as façam uso exclusivo da língua inglesa durante as 

discussões, sem contar que os objetivos de ensino devem ser adequados à competência 

linguística dos níveis trabalhados. É certo que, ao longo da pesquisa, busquei instigar o grupo 

com questionamentos na língua-alvo. E em muitos momentos, alguns/mas alunos/as valeram-

se de palavras e até mesmo frases para se expressar em inglês. Avalio tais tentativas como 

louváveis, considerando o fato de que a maioria dos/as alunos/as não traz para escola os 

letramentos fundamentais para o aprendizado de línguas. Isto sem falar em outros fatores que 

inviabilizam um acompanhamento mais próximo dos/as aprendizes, como a assiduidade e o 

curto período da aula. Apesar de não ter ocorrido durante as aulas pesquisadas, cito outro fato 

que venho presenciando durante este percurso de 15 anos de escola pública. O caso é que os/as 

alunos/as que apresentam maiores dificuldades são normalmente retirados/as das aulas de inglês 

e/ou educação física, para fazer aulas de reforço ao longo do ano letivo. Tal postura comprova 

a não valorização do ensino de línguas no contexto da rede pública. 

Sempre, em minhas aulas, utilizei as línguas inglesa e portuguesa nas discussões de 

temas sociais. Confesso que, para conduzir a pesquisa, a preocupação com o uso da língua 

inglesa nas discussões orais me atormentou em alguns momentos, pois tive receio quanto aos 

resultados que seriam mostrados. Entretanto, com os estudos teóricos e especialmente com o 

trabalho etnográfico desenvolvido dia pós dia, percebo que, ao intercalar o uso da língua 

portuguesa com o da língua inglesa, o/a docente amplia as possibilidades de os/as alunos/as 

agirem discursivamente sobre os temas sociais tratados, especialmente durante as discussões 

orais. Assim, entendendo língua como discurso e as aulas de inglês como espaço para 

(des)construção de sentidos, o uso simultâneo das duas línguas reafirma a função social e 

política da Língua Inglesa, ao invés de valorizar exclusivamente regras e técnicas. Ainda sobre 

a pesquisa colaborativa conduzida com professoras de inglês, Jordão, Martinez e Halu (2014, 

p. 43) ponderam que, a partir da compreensão da língua como discurso, as docentes  

 

legitimam o uso de português em suas aulas, uma vez que dele depende o trabalho 

efetivo com o desenvolvimento educacional dos alunos: as discussões de temas sociais 

de interesse dos alunos, com a finalidade de educar a sociedade e formar para a vida, 

apesar de precisarem acontecer em português, são justificadas na aula de inglês por 

atrelarem-se a um objetivo educativo mais amplo do que a instrumentalização da 

língua. 
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Nessa direção, os/as alunos/as da turma pesquisada compartilhavam seus discursos, seus 

posicionamentos, deixando transparecer em muitos momentos como suas realidades foram 

culturalmente construídas. Muitos desses relatos permitiram que eu ousasse desestabilizar 

significados calcificados quando eram percebidos durante os discursos. Assim, tais histórias de 

vida, compartilhadas na língua materna durante a aula de inglês, me possibilitaram, como 

diriam Moita Lopes e Fabrício (2013, p. 291), provocar nos/nas alunos/as “o hábito de exame 

e do estranhamento dos modo usuais de nomeação, construção, classificação e hierarquização 

das diferenças”.  

Nesse sentido, e considerando o escopo deste estudo, acredito que os relatos trazidos 

viabilizaram momentos de desestabilização, bem como de colaboração entre o grupo. Além de 

possibilitar a performatividade local, o uso do português intercalado ao inglês permitiu que 

posicionamentos limitadores fossem detectados, o que certamente não aconteceria se a língua 

inglesa fosse condição para a discussão. Nessa direção, acredito que, independente da 

competência linguística em língua inglesa, houve reflexões colaborativas no grupo.  

Como foi sinalizado na metodologia deste estudo, procurei trabalhar a gramática de 

acordo com as necessidades discursivas que surgiam. Assim, durante as discussões orais na 

língua materna, ficava atenta para estruturas e vocabulário recorrentes em cada aula, buscando 

trabalhá-los posteriormente em língua inglesa, acatando assim a mesma sugestão de uma das 

professoras pesquisadas por Urzêda Freitas (2013).  

Entretanto, se por um lado reconheço que o uso do português e do inglês nas atividades 

orais seja imprescindível, penso que seja possível lidar com a língua inglesa quase de maneira 

integral durante os momentos de produção escrita individual. Devo enfatizar, entretanto, que 

para que tais momentos sejam consolidados, o curto período da aula é o grande vilão. Outro 

aspecto a ser enfatizado é que, a julgar pela proposta desestabilizadora deste trabalho, durante 

essa etapa geralmente trabalhada após as discussões, os/as alunos/as já mostravam “rearranjos 

discursivos” em relação a sentidos cristalizados performados antes das discussões. Considero 

que as etapas individuais, seja de produção de desenhos, ou de atividades escritas, sejam um 

momento de reflexão individual. E mesmo que o/a aluno/a, no momento da oralidade, não tenha 

sido capaz de se expressar – por timidez ou por falta de subsídios – durante a produção 

individual ele/a parece ter tempo para reorganizar os sentidos apreendidos. A maneira como 

os/as estudantes se engajariam nas atividades foi uma preocupação ao longo do estudo, e foi 

responsável pela primeira pergunta de pesquisa: “Como se dá o engajamento de alunos/as de 6º 

ano em aulas críticas de Língua Inglesa de uma escola pública?” 
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3.3.3 Percepções dos/as alunos/as 

 

Ao longo do estudo pude perceber certo amadurecimento dos/das alunos/as em relação 

à abordagem dos temas sociais. Esse crescimento foi especialmente observado ao comparar os 

questionários iniciais com os questionários e/ou entrevistas finais. A julgar pela análise dos 

questionários iniciais, que foram respondidos por todos/as os/as participantes, percebi que a 

maioria dos/as alunos/as apresentou uma visão de que a disciplina deveria ser ministrada de 

forma lúdica, de modo que eles/as pudessem aprender técnicas e regras. Em outras palavras, 

os/as aprendizes apresentaram claras impressões acerca da instrumentalização da disciplina.  

Entretanto, depois das 25 aulas trabalhadas ao longo do semestre, os depoimentos 

ganharam um tom mais maduro e a maioria considerou relevante a abordagem dos temas sociais 

em sala. No questionário inicial constaram três perguntas: a) Você gosta de inglês? Por quê? b) 

O que você espera das aulas de inglês na escola em que estuda? c) Qual é o seu papel no 

desenvolvimento das aulas, ou seja, como você acredita poder contribuir? Assim, para traçar 

um paralelo entre o questionário inicial e o questionário (e/ou entrevista) final, priorizei as 

respostas concernentes à segunda pergunta do questionário inicial, acerca das expectativas 

dos/as alunos/as em relação à língua inglesa. Já em relação ao questionário (entrevista) final, o 

grupo se posicionou diante da seguinte indagação: “Como você descreveria as aulas de inglês 

do semestre?”  

Dos 18 alunos/as participantes, 12 responderam ao questionário final e 14 foram 

entrevistados/as. As 12 respostas, mesmo aquelas respondidas de maneira breve, foram 

unânimes ao demonstrar a satisfação pelo aprendizado da língua inglesa e pela discussão dos 

temas críticos. Desse total, 5 alunos/as ressaltaram o fato de que os temas tratados não são 

abordados em outras aulas. Em relação às entrevistas, as respostas foram similares a dos 

questionários. No entanto, pude perceber que foram mais espontâneas, possibilitando que 

alguns/mas alunos/as tivessem a chance de se expressar melhor. A seguir, apresento alguns 

posicionamentos dos/as alunos/as coletados nos momentos iniciais e finais da pesquisa.  

 
Alaska  

Eu acho que elas são fáceis, pois nunca tive dificuldade. (Questionário inicial)  

 

As aulas de inglês desse semestre foram muito boas. Nessas aulas abordamos 

fatos e assunto que normalmente não são dialogados. As aulas desse semestre 

foram muito interessantes por, nelas conseguimos aprender diversas palavras 

diferentes em inglês. Também conseguimos observar as rotinas de outras 

pessoas com mais dificuldades e também ver que não devemos julgar as 

pessoas, não importa a cor, os gostos, os estilos de vida.  (Questionário final) 

 



132 

Mulan  

Espero que eu aprenda essa língua brincando, fazendo dinâmicas. 

(Questionário inicial) 

 

Ótimas, pois além de aprendermos um pouco mais sobre inglês, debatemos 

sobre o bullying, sobre a situação da África, do trabalho infantil, vimos a 

história de Michael Morones, e a situação das pessoas hoje em dia nas 

famílias. Estas aulas foram muito boas porque entendemos mais sobre estas 

situações, para tentarmos ajuda-los. (Questionário final) 

 

Princesa do Rímel Borrado 

Que melhore, aliás, já é bom só precisa melhorar um pouco. Ter mais 

brincadeiras com palavras em inglês. (Questionário inicial) 

 

As aulas de inglês são muito boas, pois falamos de coisas que não é dito em 

outras aulas. Pois falamos sobre o bullying que é uma questão muito delicada. 

Nas aulas de inglês falamos sobre um menino eu sofria bullying porque 

assistia My little Pony, e por causa disso tentou se matar, mas não conseguiu. 

E falamos sobre outras coisas. (Questionário final) 

 

HU3BR 

Que nos ensine mais os nomes dos objetos. (Questionário inicial) 

 

Tipo, eu achei melhores que as outras porque tipo a gente abordou temas que 

a gente não fala nas aulas normais. A gente falou sobre o bu::llying, sobre o 

Michael Morones. Não se deve julgar as pessoas pelo que ela curte e ta:l, pelo 

que ela gosta, a mente de cada um, então se você pensa uma coisa o outro vai 

pensar diferente. Porque tipo ano passado eu sempre estudei aqui na escola, 

aí ano passado no meio do ano minha mãe quis me mudar de colégio, aí ela 

mudou. Aí lá como eu curto Slip knot e tem coisas satânicas, quando eu 

chegava na sala eles ficavam me chamando de filho do capeta, macumbeiro 

satânico, aí é chato, mas depois eu fiz amigos. (Entrevista final) 

 

Ao comparar as posturas do grupo no início e no final do estudo, pude perceber que a 

maioria dos/as participantes demonstrou satisfação ao lidar com temas críticos durante as aulas 

de inglês, entendendo que “aprender” a língua alvo e “discutir” aspectos sociais podem ocorrer 

simultaneamente.  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De agora em diante, retomo as três perguntas da pesquisa, objetivando respondê-las com 

base nas análises feitas: 

a) Como se dá o engajamento de alunos/as de 6º ano em aulas críticas de Língua Inglesa 

em uma escola pública? 

Para responder a essa pergunta, considerei primeiramente o que seria engajamento em 

uma proposta de trabalho crítico. Assim, abalizada por estudiosos da área, avaliei que 

engajamento seria a construção de significados durante as atividades propostas. Nessa direção, 

propus-me a trabalhar diferentes atividades, observando como se deu o engajamento em cada 

uma delas. Para isto, considerei aquelas que envolveram a construção de significados por meio 

da produção de significados visuais, multimodais, e também a produção de significados em 

textos coletivos e individuais. 

No que concerne ao engajamento por meio da produção de significados visuais, utilizei 

dois momentos nos quais o grupo produziu atividades com imagens. No primeiro deles, 

durante a aula com o tema Countries and nationalities, os/as alunos/as retrataram em forma 

de desenho as impressões que tinham sobre a África. Posteriormente, na aula com o tema 

Bullying, solicitei ao grupo que retratasse esse assunto em forma de história em quadrinhos. 

Nas duas propostas, houve engajamento da turma como um todo. Na atividade sobre a África, 

a construção de sentidos por meio da imagem ratificou que as impressões do grupo sobre este 

continente resumiam-se, de maneira geral, a aspectos geográficos. Em seguida, foi solicitado 

que, por meio de consultas ao dicionário, os/as alunos escrevessem palavras relacionadas a 

imagens. Tal atividade ganhou menos adesão do grupo, confirmando a preferência da turma 

por atividades que envolvam imagens. Em relação à produção de histórias em quadrinhos, 

também houve ampla participação. É importante enfatizar que, neste caso, além das imagens, 

o grupo reproduziu também o diálogo das personagens. Concernente à utilização do código 

escrito em atividades com imagens, ao compararmos o uso da escrita nesta atividade com a 

escrita das palavras na atividade sobre a África, percebi uma participação mais espontânea 

em relação à confecção dos quadrinhos e das falas das personagens. Um fator que pode ter 

contribuído para esse engajamento geral diz respeito ao tema Bullying, que foi escolhido 

quase de maneira unânime como favorito do grupo. Assim, considero que, numa proposta de 

trabalho crítico, as imagens produzidas pelos/as alunos/as podem ser grandes aliadas na 
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produção de significados, impulsionando (ou não) a utilização simultânea de outra 

modalidade, como a escrita. Penso que a escolha do tema que será reproduzido em forma de 

desenhos também influencie na participação dos/as aprendizes, e na consequente produção 

de sentidos.  

No que concerne ao engajamento por meio da produção de significados multimodais, 

a atividade feita com os/as alunos/as foi Wrinkled Wanda. A junção de vários modos – como 

a observação do traçado do corpo em papel pardo, a exploração das palavras escritas nesse 

espaço e a ação de amassar o papel – proporcionou que o significado fosse construído em 

mais de uma maneira, possibilitando o envolvimento dos/das alunos/as em diversas etapas. 

Além disso, ao lançar mão de várias modalidades em uma mesma atividade, abrem-se 

possibilidades para que alunos/as que não consigam construir sentidos de uma determinada 

maneira o façam melhor de uma outra. No contexto da escola pública, penso que trabalhar 

atividades multimodais seja uma saída para promover a participação de alunos/as que 

apresentem dificuldades no processo de aprendizagem ou que ainda não estejam 

alfabetizados/as. 

No que diz respeito à produção de significados em textos coletivos, duas produções 

foram analisadas: a primeira na aula com o tema Personal information e a outra na aula com 

o tema Free time activities. Durante tais atividades, onde produzíamos textos de maneira 

colaborativa, percebi que alguns/mas alunos/as que não se manifestavam durante outras 

ocasiões das aulas demonstraram engajamento na construção de significados de maneira 

coletiva. Tal fato sugere que, durante momentos como esses, os/as alunos se sintam mais à 

vontade para emitir opiniões, compartilhar histórias etc. Na primeira produção coletiva, a 

partir da fotografia de uma criança negra, as interações de alguns/mas alunos/as confirmaram 

as mesmas impressões sugeridas pelos desenhos: uma África abandonada e carente. Por meio 

das produções, pude perceber, entre outros aspectos, pistas de contextos sócio-históricos 

dos/das participantes. Em relação à produção Free time activities, feita a partir da fotografia 

de meninos que brincavam de bonecas, também percebi a participação de alunos/as que não 

haviam se manifestado anteriormente. Por meio dessa produção coletiva, a construção de 

significados pautou-se especialmente em tentativas de naturalização da imagem ou de reforço 

ao estereótipo de que só meninas brincam com bonecas. 

Em relação à produção de significados por meio das produções individuais, duas 

atividades foram solicitadas. Na primeira, com o tema Daily routine, a produção escrita 

trouxe, em grande parte, aspectos negativos relacionados à história de vida da criança que 

vendia água, o que pode ser reflexo da falta de segurança nos arredores da escola, ou mesmo 
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influenciada por histórias de violência e tragédia das crianças que moram na rua. A outra 

atividade, trabalhada na segunda aula do tema bullying, foi a carta a Michael Morones. Muitas 

produções de significados vistas nas cartas fundamentavam-se nas vivências dos/das 

educandos/as. No que concerne às produções escritas individuais, penso que estas constituam 

um momento importante para que o/a aluno/a retome e registre o que foi discutido. Percebi 

um amplo engajamento da turma no que concerne ao uso da língua inglesa numa perspectiva 

de trabalho crítico. É evidente que, como já foi dito neste estudo, o curto período da aula 

constitui um impasse para que o/a professor auxilie os/as alunos/as durante esse momento. 

Saliento também o fato de que, na execução da atividade Daily Routine, tive a ajuda da 

professora substituta. 

b) Há momentos de desestabilização nas interações impulsionadas pelas atividades 

propostas? 

Para respondê-la, retomo alguns momentos de interações gravadas em áudio realizadas 

em três aulas: com o tema Personal information (a partir da figura de uma criança negra); com 

o tema Free time activities (a partir da figura que mostrava meninos brincando com bonecas) e 

com o tema Families (a partir da análise da figura de dois homens e uma criança triste). Retomo 

também a segunda etapa da atividade com produção de significados visuais da aula Countries 

and nationalities (acerca do continente africano).  

Concernente ao tema Personal Information, as gravações em áudio me mostraram que 

as desestabilizações ocorridas inicialmente foram feitas por mim, como por exemplo nos 

momentos em que questiono sobre a “África como berço da humanidade” (p. 99, linhas 7 e 8), 

sobre a formação do Brasil ser de maioria negra (p. 99, linhas 10 e 11) e também quando faço 

uma provocação questionando se os negros vieram para o Brasil “por livre e espontânea 

vontade” (p. 99, linha 15). Considero como desestabilizações, pois tentei abalar alguns 

posicionamentos dos/das alunos/as que demonstraram-se calcificados em relação a esses 

aspectos. Também a partir dos questionários pude perceber que, ao serem indagados sobre o 

que aprenderam com a atividade, 10 das 15 respostas sinalizaram reflexões como: “não 

devemos fazer julgamentos considerando as aparências”, “os conhecimentos sobre esse 

continente não poderiam ser resumidos só com aspectos ruins”, “há grande influência da África 

no Brasil”, entre outras. Tais construções de significados, relatados especialmente na seção 

sobre o engajamento nas atividades, podem também constituir pequenas desestabilizações por 

parte dos/as alunos/as, a julgar pela postura anterior demonstrada em relação à África como um 

país que refletia apenas problemas financeiros, com dificuldades. Além disso, pude perceber 
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que as sociabilidades performadas pelos/as alunos/nas no início das discussões não sinalizaram 

aspectos da formação do Brasil, tão influenciada pelo povo africano. Nesse sentido, acredito 

que discursos calcificados em relação ao tema sofreram ressignificações.  

Em relação aos temas Free time activities e Families, alguns/mas alunos/nas 

expressaram tentativas de naturalizar as imagens, buscando inseri-las em padrões normativos 

da sociedade. Como foi relatado na seção sobre a produção de significados durante a produção 

coletiva, a frase “Different boys plays with dolls” pode ilustrar tal tentativa, haja vista que 

meninos “normais” não brincariam com as bonecas. No que diz respeito ao segundo tema, a 

tentativa de adequar a imagem dos dois homens à normatividade pode ser vista, por exemplo, 

em uma das falas do grupo ao alegar que as pessoas da foto são irmãos (p. 114, linha 16). Diante 

desses contextos, em vários momentos tentei desestabilizar tais posicionamentos. Em relação à 

discussão acerca da imagem dos meninos que brincavam de boneca, questionei, por exemplo, 

de onde partira o posicionamento que menino devia brincar de carrinho e menina de boneca ou 

quem havia estipulado se as escolhas eram certas ou erradas. Houve também, por parte de 

alguns/mas alunos/as, posicionamentos que desestabilizaram algumas de minhas posturas. Cito 

como exemplo o momento em que digo que, se o menino da foto brinca de boneca, quando ele 

crescer pode se tornar um pai e brincar com os filhos. Nesse sentido, a aluna Meninage 

desestabiliza o meu posicionamento argumentando que “se a mulher brincar de carrinho durante 

a infância é porque vai dirigir caminhão?” Tais momentos, além de ratificarem um amplo 

envolvimento com o que estava sendo discutido, demonstram como nós, professores/as, além 

de tentar promover desestabilizações, também somos desestabilizados em nossas práticas. 

Percebi também que, ao longo do estudo, alguns/mas alunos/nas esboçaram momentos de 

legitimação da heteronormatividade e os/as mesmos/as participantes, em momentos posteriores, 

se reposicionavam, demonstrando posturas mais reflexivas. Nessa direção, acredito que houve 

momentos de desestabilização, ainda que discretos, abrindo caminhos para novas 

sociabilidades. Importante falar também das experiências pessoais compartilhadas pelos/as 

alunos/as. Percebi que tais momentos foram imprescindíveis, pois, por meio de construções 

locais, as vivências dos/as alunos/as suscitaram possibilidades de discussões, situando as 

produções de significados ao pertencimento sócio-histórico (MENEZES DE SOUZA, 2011) 

dos/as participantes. 

Nesta mesma linha, durante as discussões com o tema Families, encenei possíveis 

momentos de desestabilização ao questioná-los/las acerca da existência do amor em famílias 

fora do modelo nuclear ou acerca da existência de mais ou menos amor na criação de filhos por 

casais homossexuais ou heterossexuais. Como no tema anterior, também pude perceber 
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reposicionamentos discursivos de alguns/mas alunos/as, o que pode demonstrar a presença de 

desestabilizações de sociabilidades calcificadas. A partir de um exemplo retirado da TV, um 

dos alunos expõe a possibilidade da barriga de aluguel, solução muitas vezes buscada por casais 

homossexuais. Nesse sentido, entendo que algumas situações expostas pelos meios de 

comunicação podem se tornar grandes aliadas para que novas sociabilidades venham à tona, 

especialmente se tais exemplos forem compartilhados numa sala de aula.  

Pude notar também que em muitos momentos o silêncio se instaurava. Entendo que o 

silêncio possa ser uma forma de resistência. Entretanto, levando em conta o critério 

desestabilizador deste estudo, acredito também que o silêncio possa ter sido um momento de 

reflexão individual, onde o sujeito tem a chance de reorganizar seus pensamentos, refletindo 

sobre novas possibilidades ou até mesmo rejeitando-as.  

Analisando as imagens retratadas pelo grupo na segunda etapa do tema Countries and 

nationalities, é possível perceber o quão forte são as impressões dos/as participantes sobre a 

África como uma região carente e excêntrica. Ainda que tenha havido desestabilizações em 

relação à construção de sentidos, a julgar pela ocorrência de elementos como cultura, 

exploração, riquezas minerais etc., nas imagens da segunda etapa, muitas ilustrações ainda 

trouxeram elementos que remetiam a aspectos rudimentares. Outra, como a do aluno H3UBR, 

trouxe a ideia da África como berço da humanidade representada por uma espécie de templo 

grego. Nesse sentido, assim como muitas vezes o padrão heteronormativo é legitimado em 

discussões que lidam com gênero e sexualidade, ideias ligadas ao ocidente europeu, deixando 

para outros povos ideias de déficit e selvageria, permeiam de forma ampla o universo escolar. 

Diante disso, busco respaldo nas considerações de Henning (2009, p. 48) quando esta afirma 

que o currículo “seleciona conteúdos, valores, culturas reveladoras das marcas de uma 

sociedade que privilegia o homem branco, cristão, da classe dominante”. Entretanto, mesmo 

havendo momentos em que o grupo legitimou normas padrões, também houve momentos em 

que significados tradicionais foram contestados e novos sentidos foram construídos. Seguindo 

esta linha de raciocínio, apoio me nas reflexões de Moita Lopes e Fabrício (2013). Ao relatarem 

os resultados de uma pesquisa conduzida em uma turma de 5ª série do Ensino Fundamental, o 

autor e a autora argumentam que “uma série de embates intersubjetivos rearranjou a rede 

discursiva habitualizada desses participantes, constituindo outro mosaico de sentidos que, 

mesmo frágil e momentâneo, sinaliza um alto grau de perfomatividade local” (MOITA LOPES; 

FABRÍCIO, 2013, p. 297). Assim, com esta proposta de desestabilização de sentidos 

calcificados na sala de aula de língua inglesa, acredito que este ambiente constitua um 

importante local de embates performativos e de (re)construção de subjetividades.  
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c) Como eu percebo essa experiência com o trabalho crítico?  

Inicio minhas considerações afirmando que a condução de um trabalho na perspectiva 

crítica é sinônimo de grandes desafios. Dentre eles, retomo as reflexões sobre a minha prática 

e cito: a perpetuação de padrões hegemônicos de raça, classe, gênero; a falta de problematização 

de determinados assuntos; os momentos em que os objetivos linguísticos pareciam mais 

importantes que os objetivos discursivos e a sensação de não possuir argumentos para discussão 

dos temas propostos.  

Ainda assim, acredito ter desenvolvido uma postura política, pois busquei contemplar 

os pressupostos do letramento crítico estabelecidos no início deste estudo. Nessa direção, creio 

que, ao eleger os temas propostos para a condução da pesquisa, pautei-me pelas orientações de 

Cevetti et al. (2001 citado por IFA, 2014), ao postularem que tal abordagem focaliza questões 

de raça, gênero, sexualidade etc. Creio também que, por meio da proposta de desestabilização 

de sentidos naturalizados, abri caminhos para que novas sociabilidades fossem construídas 

localmente (JORDÃO, 2010). Nesse percurso, foi possível perceber que os momentos de 

reflexão aconteciam permeados por posturas que ratificavam normas e, simultaneamente, por 

posicionamentos que inauguravam novos sentidos. Assim, acredito que tais oscilações são 

inseparáveis do contexto do ensino crítico. 

Ao refletir acerca de alguns significados com os/as alunos/as, procurava buscar suas 

origens históricas, numa tentativa de demonstrar que não existem verdades universais. Os 

significados são construídos em determinados momentos históricos, são temporais e passíveis 

de receber outras acepções. Obviamente executei tal tarefa tentando adequar as discussões ao 

nível inicial da turma, questionando-os/as, por exemplo, de onde surgira o fato de que meninos 

brincam só de carrinho e meninas só de boneca. As histórias de vida compartilhadas em sala 

ratificam a necessidade de que mais pesquisas abordem como tais experiências podem ser 

aproveitadas nos processos de escolarização. Faço tal consideração, com base no fato de que 

tais vivências, especialmente numa proposta de letramento crítico, abriram espaço para 

discussões importantes, possibilitando que situações consideradas “delicadas” fossem 

abordadas de maneira reflexiva. 

Isto posto, a minha percepção é a de que é possível trabalhar a perspectiva crítica aliada 

aos objetivos linguísticos adequados ao nível de cada turma, proporcionando atividades 

condizentes da língua como discurso. Nessa direção, penso também que tais atividades possam 

ser enriquecidas por meio de propostas multimodais, haja vista o fato de que o conceito de texto 
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foi expandido, dando espaço às mais variadas formas de expressão que proporcionam o 

engajamento discursivo. 

A meu ver, mesmo diante dos impasses relatados, este estudo aponta um caminho 

produtivo para a implementação do ensino crítico em níveis iniciais no contexto da escola 

pública. Ressalto como um desses aspectos os momentos de reflexão vivenciados tanto pelos/as 

alunos/as quanto por mim, professora pesquisadora. Deste modo, fica assinalada a importância 

da agência de docentes e discentes no ensino crítico, considerando que os dois lados são 

posicionados no discurso e agem nele, fazendo emergir novas possibilidades de mudança social 

(FERREIRA, 2006 citado por PESSOA, URZÊDA FREITAS, 2012). Nesse sentido, emerge 

também o fato de que somente as aulas de língua estrangeira seriam insuficientes para a 

consolidação do ensino crítico nas práticas pedagógicas. Portanto, este estudo sinaliza para a 

possibilidade (e necessidade) de que as escolas públicas invistam em projetos interdisciplinares 

nesta perspectiva, e que a proposta de desestabilização dos discursos essencializados torne-se 

uma ação conjunta da escola.  
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APÊNDICE A – Termo de consentimento aplicado aos pais ou responsáveis pelos/as alunos/as 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/UFG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E 

INOVAÇÃO/PRPI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 

 

 

                 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

 

Seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), em uma pesquisa 

intitulada Desestabilizando sociabilidades em uma sala de aula de Língua Inglesa de uma 

Escola Pública, sob a responsabilidade das pesquisadoras Rosane Rocha Pessoa e Maria José 

Lacerda Rodrigues Hoelzle. 

Após receber os esclarecimentos a seguir, se você aceitar que seu(sua) filho(a) faça parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias. Uma delas é sua e 

a outra pertence às pesquisadoras responsáveis.  

Esclareço que em caso de recusa na participação, seu(sua) filho(a) não será 

penalizado(a) de forma alguma. Mas, se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão 

ser esclarecidas pelas pesquisadoras responsáveis através de e-mail: pessoarosane@gmail.com 
e hoelzletras@hotmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através dos seguintes 

contatos telefônicos: (62)3521-1237/ (62)3609-5534. Ao persistirem as dúvidas, você também 

poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

no telefone (62)3521-1215.  

Esta pesquisa se justifica pela crença de que os(as) alunos(as) são capazes de se 

posicionar de maneira crítica e consciente diante de diferentes assuntos trabalhados durante as 

aulas de Inglês. Buscamos então, compreender/investigar de que maneira e em quais momentos 

acontecem esses posicionamentos. Eu, Maria José Lacerda Rodrigues Hoelzle, professora 

regente de Língua Inglesa da Escola Municipal Professor Moacir Monclar Brandão, assumirei 

as aulas da turma durante o segundo semestre de 2014. A professora substituta será convidada 

a participar.  

O material produzido pelos(as) participantes nesse período será analisado, mostrando o 

que suas falas e atividades revelam sobre essa experiência. Os dados serão gerados por meio de 

questionários respondidos pelos alunos(as) no início e final das atividades. Serão utilizados 

também relatórios, diários reflexivos, planos de aula e materiais didático-pedagógicos 

produzidos, bem como gravações em áudio das aulas. É importante dizer que, mesmo após o 

final deste estudo, esses documentos continuarão guardados sob os meus cuidados, que me 

comprometo em mantê-los em sigilo. 

Em nenhum momento seu(sua) filho(a) será identificado(a). Os dados gerados na 

pesquisa serão utilizados na dissertação de mestrado da pesquisadora, a ser defendida até março 

de 2016. Poderão ser utilizados também em artigos de revistas/livros da área de linguística 

aplicada, bem como ser apresentados em eventos dessa mesma área.  

Você não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por permitir que seu(sua) filho(a) 

participe da pesquisa. Os prováveis benefícios aos/às participantes deste estudo serão: 

mailto:pessoarosane@gmail.com
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possibilidade de que eles(as) tornem-se capazes de emitir suas opiniões diante de diferentes 

assuntos e pensem sobre a possibilidade de se tornarem cidadãos mais atuantes na sociedade. 

Não haverá risco aos participantes. Suas identidades não serão reveladas – eles(as) 

poderão escolher nomes fictícios. A análise de dados será enviada aos pais ou responsáveis para 

avaliação/conferência antes da defesa da dissertação. Mesmo assinando este termo, você tem a 

liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa sem penalidade alguma e 

sem prejuízo ao seu cuidado. 

 

 

Eu, ______________________________________________________________, inscrito(a) 

sob o RG/CPF/ nº _________________________________, abaixo assinado, concordo que 

meu(minha) filho(a) participe do estudo intitulado DESESTABILIZANDO 

SOCIABILIDADES EM UMA SALA DE AULA DE LÍNGUA INGLESA DE UMA 

ESCOLA PÚBLICA. Fui, ainda, devidamente informado(a) e esclarecido(a), pela pesquisadora 

responsável Maria José Lacerda Rodrigues Hoelzle, sobre a pesquisa, os procedimentos e 

métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da 

participação do(a) meu(minha) filho(a) no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, 

que concordo com a participação do(a) meu(minha) filho(a) no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) responsável pelo(a) participante 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Maria José Lacerda Rodrigues Hoelzle 

 

 

__________________________________________________________________ 

Rosane Rocha Pessoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

APÊNDICE B – Termo de assentimento aplicado aos/às participantes 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/UFG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E 

INOVAÇÃO/PRPI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 

 

 

                 

 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa chamada Desestabilizando 

sociabilidades em uma sala de aula de Língua Inglesa de uma Escola Pública, sob a 

responsabilidade das pesquisadoras Rosane Rocha Pessoa e Maria José Lacerda Rodrigues 

Hoelzle. 

 Depois das informações a seguir, se você aceitar fazer parte deste estudo, assine ao final 

deste documento, que está impresso em duas vias. Uma delas é sua e a outra ficará com as 

pesquisadoras responsáveis.  

Caso não aceite participar, você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas, caso 

queira fazer parte desse estudo, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelas 

pesquisadoras responsáveis através de e-mail: pessoarosane@gmail.com e 

hoelzletras@hotmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através dos seguintes 

contatos telefônicos: (62)3521-1237/ (62)3609-5534. Se ainda tiver alguma dúvida, você 

também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

Esta pesquisa busca compreender a maneira pela qual você participa das aulas de Inglês, 

e em que momento emite opiniões sobre assuntos importantes para nossa sociedade. Eu, Maria 

José Lacerda Rodrigues Hoelzle, professora regente de Língua Inglesa da Escola Municipal 

Professor Moacir Monclar Brandão, assumirei as aulas da turma durante o segundo semestre de 

2014. A professora substituta será convidada a participar. O material produzido por vocês nesse 

período será analisado, mostrando o que suas falas e atividades revelam sobre essa experiência.  

Você irá responder questionários no início e final das atividades. Serão utilizados 

também relatórios, diários reflexivos, planos de aula e materiais didático-pedagógicos 

produzidos, bem como gravações em áudio das aulas. É importante dizer que, mesmo após o 

final deste estudo, esses documentos continuarão guardados sob os meus cuidados, em sigilo.  

Sua identidade não será revelada, pois você poderá escolher um nome fictício. Não vai 

haver nenhum gasto ou ganho financeiro pela participação neste estudo.  

A pesquisa não oferece riscos; quanto aos benefícios, você terá a oportunidade de refletir 

e dar a sua opinião sobre vários assuntos, tornando-se um cidadão mais consciente. Você é livre 

para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo ou penalidade. 

 

 

 

 

 

 

Eu, ______________________________________________________________, matrícula 

escolar nº _________________________________, aceito participar do estudo chamado 
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DESESTABILIZANDO SOCIABILIDADES EM UMA SALA DE AULA DE LÍNGUA 

INGLESA DE UMA ESCOLA PÚBLICA. Fui informado(a) e esclarecido(a), pela 

pesquisadora responsável Maria José Lacerda Rodrigues Hoelzle, sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos que serão utilizados, assim como os possíveis riscos e benefícios da 

minha participação no estudo. Sei que posso deixar de participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem que isto me cause problemas. Declaro, portanto, que participarei do estudo 

descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Maria José Lacerda Rodrigues Hoelzle 

 

 

__________________________________________________________________ 

Rosane Rocha Pessoa 
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APÊNDICE C – Questionário inicial aplicado aos/às participantes 

 

 

Questionário inicial 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Pseudônimo:______________________________  Série:____________________________ 

Idade: ________         Sexo: ________________              Cor/raça: ____________________ 

 

Você gosta de inglês? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

O que você espera das aulas de inglês na escola em que estuda? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Qual é o seu papel no desenvolvimento das aulas, ou seja, como você acredita poder contribuir? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Complemento do questionário inicial aplicado aos/às participantes 

 

Complemento do questionário inicial 

Nome: 

 

Pseudônimo: 

 

Série: 

 

Idade: 

 

 

1. Sexo:                M                F 

 

2. A sua cor é:  

           a - Branca            b - Preta              c - Amarela              d - Parda                                                 

          e - Indígena   

 

3. Mora neste município desde que nasceu?                 Sim                      Não 

 

4. Há quanto tempo mora neste município?                          anos 

 

5. Nasceu neste município?                                           Sim                      Não 

 

6. Nasceu neste estado?                                                 Sim                      Não 

                                                                                                                       

7. Em qual estado você nasceu? 
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8. Estado civil dos Pais: 

            a- Casados. 

            b- Viúvo(a). 

            c- Divorciados.  

            d- Solteiros. 

            e- Separados. 

    

    

9. Qual a renda mensal do seu grupo familiar (soma do rendimento de todos que 

contribuem com a renda)? 

 

            a - Menos de 1 salário mínimo.  

            b - De 01 a 03 sal. mínimos. 

            c - De 03 a 06 sal. mínimos.  

            d - De 06 a 10 sal. mínimos. 

            e - Mais de 10 sal. mínimos. 

 

10.Tipo de domicílio: 

           a - Casa. 

           b - Apartamento. 

           c - Cômodo. 

 

11. Este domicílio é:  

            a - Próprio  (já pago). 

            b - Próprio (ainda pagando). 
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            c - Alugado. 

            d - Cedido por empregador. 

            e - Cedido de outra forma. 

            f - Outra condição.  

(especifique):____________________________________________________  

 

12. Nº de moradores residentes no domicílio/ Relação dos moradores: 

Nº Nome 
Grau de 

Parentesco 
Idade Escolaridade Profissão 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

6  

 

    

7  

 

    

8  

 

    

9  

 

    

10  
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APÊNDICE E – Questionário sobre as atividades 

 

Nome:______________________________________________________________________ 

Pseudônimo:_________________________________________________________________ 

Identificação da Atividade:_____________________________________________________ 

Série:___________ Data :_____________________________ 

 

O que você achou da atividade realizada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

O que você aprendeu com a atividade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – Questionário final 

 

 

Nome:______________________________________________________________________ 

Pseudônimo:_________________________________________________________________ 

Série:___________ Data :_____________________________ 

 

Como você descreveria as aulas de inglês do semestre? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G – Atividade referente ao tema Personal information 
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APÊNDICE H – Atividade referente ao tema Daily routine 
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APÊNDICE I – Atividade referente ao tema Countries and nationalities 
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APÊNDICE J – Atividade referente ao tema Free time activities 

 

1. Let´s talk about these activities. Name them and answer: What´s your favorite free time 

activity? 
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APÊNDICE K – Atividade referente ao tema Bullying 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO A – Carta de anuência enviada à escola onde foi realizada a pesquisa 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
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170 
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ANEXO C – Letra da música Don´t laugh at me 

 

I'm a little boy with glasses 

The one they call the geek 

A little girl who never smiles 

'Cause I've got braces on my teeth 

And I know how it feels 

To cry myself to sleep 

 

I'm that kid on every playground 

Who's always chosen last 

I’m the one slower than the 

others in my class 

You don't have to be my friend 

But is it too much to ask 

 

Don't laugh at me 

Don't call me names 

Don't get your pleasure from my pain 

In God's eyes we're all the same 

Someday we'll all have perfect wings 

Don't laugh at me 

 

I'm the beggar on the corner 

You've passed me on the street 

And I wouldn't be out here beggin' 

If I had enough to eat 

And don't think I don't notice 

That our eyes never meet 

 

I was born a little different 

I do my dreaming from this chair 

I pretend it doesn´t hurt me 

When people point and stare 

There´s a simple way to show me 

Just how much you care 

 

Don't laugh at me 

Don't call me names 

Don't get your pleasure from my pain 

In God's eyes we're all the same 

Someday we'll all have perfect wings 

Don't laugh at me 

 

I'm fat, I'm thin, I'm short, I'm tall 

I'm deaf, I'm blind, hey, aren't we all 

Don't laugh at me 

Don't call me names 

Don't get your pleasure from my pain 

In God's eyes we're all the same 

Someday we'll all have perfect wings 

 

 

 

 

 

Link: http://www.vagalume.com.br/mark-wills/dont-laugh-at-me.html#ixzz3qxNeuAAD 
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ANEXO D – Reportagem sobre Michael Morones 

 

Name: ______________________________ Date:_____________ 

Boy aged 11 attempts suicide after being bullied for 

liking My Little Pony 

 

An 11-year-old boy tried to kill himself after he was bullied at school for being fan of 

My Little Pony. Michael Morones was found hanging in his bedroom last month. The 

schoolboy, from Raleigh, North Carolina, is fighting for life in hospital after suffering severe 

brain damage. Michael's parents say he was teased because he loves the cartoon My Little Pony. 

Michael felt a connection with the character Pinkie Pie, a hyper excitable pony, his 

family said. Stepfather Shannon Suttle said: "Michael was upset because the kids were calling 

him gay for liking a girls’ TV show." His mum and I told him that it didn’t matter what other 

people think. It only matters what he thinks." 

Speaking to Chicago Now, Mr Suttle said: "He said to us that the other kids were telling 

him he was gay for loving Pinkie Pie and they were trying to make him feel ashamed for being 

gay."We said that we didn’t care if he was gay or straight; he was our son and we would love 

him." 

On Thursday January 23, Michael returned home from school and tried to take his own 

life. He was rushed to Wake Med hospital in Raleigh but his brain had already been starved of 

oxygen. His family are keeping a vigil at his bedside as doctors assess the damage to his brain, 

heart and lungs. He was due to undergo a tracheotomy on Tuesday. 

Mirror Online News
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ANEXO E – Tarefa referente ao tema Families 

 

 

 


