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RESUMO 
 

O ensino crítico surgiu, no contexto da Linguística Aplicada, como um projeto político que 

busca questionar práticas hegemônicas de modo que as pessoas sejam encorajadas a participar 

ativamente dos debates públicos e a buscar mudanças sociais no que tange assuntos como 

opressão, sofrimento, injustiça, desigualdade e marginalização. Trata-se de um projeto amplo 

que almeja abstrair a teoria por meio dos contextos de práxis. Com base nesses preceitos, 

delimitei meu projeto de mestrado, que se baseou em um estudo sobre as contribuições de 

discussões críticas para a formação de professores de línguas. Esta pesquisa justifica-se pela 

necessidade de compreender processos de formação profissional com base em teorizações 

críticas sobre ensino e formação de professores.  O objetivo principal deste trabalho foi 

investigar o processo de reflexão crítica e de tomada de consciência de sete professoras e de 

dois professores participantes da disciplina “Reflexão crítica na formação do professor de 

língua estrangeira”, oferecida pelo curso de Pós-Graduação da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Também objetivei analisar: 1) as concepções de 

reflexão e reflexão crítica dos participantes e 2) se as reflexões sobre os estudos críticos 

tiveram consequências para as teorias pessoais e identidades dos docentes. Tendo em vista os 

objetivos apresentados, os princípios que nortearam minha análise foram: as teorizações sobre 

reflexão crítica e formação de professores (CONTRERAS, 2002; SMYTH, 1991a, 1991b, 1991c; 

ZEICHNER; LISTON, 1996a, 1996b, 1996c; CELANI 2001; MOITA LOPES, 2008b; PESSOA, 2003; 

BORELLI, PESSOA, 2011b); as teorizações sobre discurso como prática social e sobre 

consciência discursiva crítica (FAIRCLOUGH, 1999, 2001a, 2001b); as teorizações da 

Linguística Aplicada Crítica (MOITA LOPES, 1996, 2003, 2008a, 2008b; PENNYCOOK, 1998, 

1999, 2008; RAJAGOPALAN, 2003; FABRÍCIO, 2008); as teorizações da pedagogia crítica 

(CONTRERAS, 2002; FREIRE, 2009; GIROUX, 1997; HOOKS, 1994; ELLSWORTH, 1992, 

PENNYCOOK, 1999); as teorizações dos Estudos Culturais (HALL, 2006, 2011; WOODWARD, 

2011; SILVA, 2006, 2011) e as teorizações dos estudos feministas (LOURO, 2000; HOOKS, 

1994; BUTLER, 2000). O presente trabalho foi um estudo de caso ancorado nos pressupostos 

metodológicos da pesquisa qualitativa crítica (DENZIN; LINCOLN, 2005, 2006a, 2006b). Os 

dados foram coletados entre março e junho de 2010. Os resultados indicaram algumas 

mudanças pessoais e possíveis mudanças na prática docente dos participantes. Eles também 

apontaram para um maior engajamento no processo de reflexão crítica por parte dos 

participantes no decorrer do curso, para a tomada de consciência e posicionamento discursivo, 

para o fortalecimento dos professores, para o engajamento político dos docentes, para a 

desconstrução de histórias únicas, bem como, para a afirmação de identidades outrora veladas. 

 

Palavras-chave: formação de professores; reflexão crítica; pedagogia crítica; problematização.  
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ABSTRACT  
 

Critical thinking education emerged in the Applied Linguistics context as a political project 

which aims at questioning hegemonic practices. In this teaching perspective, teachers and 

students are encouraged to actively take part in the public debate and also to engage in the 

social changing actions connected to any subject regarding oppression, suffering, injustice, 

inequality, and marginalization. It is a wide project that seeks to theorise from praxis contexts. 

Based on these principles, I defined my master project, which was based on a study about the 

contributions of critical debates to language teacher education. This research is justified by 

the need of understanding professional education processes based on the critical theorizations 

about teaching and teacher education. It aimed at investigating the process of critical 

reflection and awareness of seven female and two male teachers who attended the course 

“Critical reflection in foreign language teacher education”. This course was offered by the 

post-graduation program at Faculdade de Letras of the Universidade Federal de Goiás. It also 

aimed at analyzing: 1) the participants’ conceptions of reflection and critical reflection and 2) 

if the reflections about critical thinking education implicated in the participants’ personal 

theories and identities. The analysis made in this research was based on the following 

theorizations: critical reflection and teacher education (CONTRERAS, 2002; SMYTH, 1991a, 

1991b, 1991c; ZEICHNER; LISTON, 1996a, 1996b, 1996c; CELANI 2001; MOITA LOPES, 2008b; 

PESSOA, 2003; BORELLI, PESSOA, 2011b); discourse as social practice and critical awareness 

of language (FAIRCLOUGH, 1999, 2001a, 2001b); Critical Applied Linguistics (MOITA LOPES, 

1996, 2003, 2008a, 2008b; PENNYCOOK, 1998, 1999, 2008; RAJAGOPALAN, 2003; FABRÍCIO, 

2008); Critical Pedagogy (CONTRERAS, 2002; FREIRE, 2009; GIROUX, 1997; HOOKS, 1994; 

ELLSWORTH, 1992, PENNYCOOK, 1999); Cultural Studies (HALL, 2006, 2011; WOODWARD, 

2011; SILVA, 2006, 2011); and Feminists Studies (LOURO, 2000; HOOKS, 1994; BUTLER, 

2000). This work was a case study and it followed the methodological assumptions of critical 

qualitative research (DENZIN; LINCOLN, 2005, 2006a, 2006b). The data was collected between 

March and June, 2010. The results indicated that there were some personal changes and there 

were also some possible changes in the participants’ teaching practices. They also pointed to a 

greater engagement in the critical reflection process by the participants’ throughout the 

course, to some awareness raising and discursive positioning, to some empowerment of 

participants, to some political engagement of participants, to the deconstruction of personal 

theories, and to the assumption of new identities.  

 

Key words: teacher education, critical reflection, critical pedagogy, problematization. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Só, na verdade, quem pensa certo, mesmo que, às vezes, pense 

errado, é quem pode ensinar a pensar certo. E uma das 

condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado 

certos de nossas certezas. [...] O professor que pensa certo 

deixa transparecer aos educandos que uma das bonitezas de 

nossa maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres 

históricos, é a capacidade de, intervindo no mundo, conhecer o 

mundo. (FREIRE, 2009, p. 27, 28) 

   

 Este trabalho tem como força motriz os imperativos da consciência crítica dos 

processos ideológicos do discurso (FAIRCLOUGH, 1999). Aguçar a percepção sobre as formas 

de hegemonia
1
 presentes nos discursos parece ser o ponto de partida para a agência crítica

2
 e 

o fortalecimento daqueles que se encontram em posições desprivilegiadas (FREIRE, 2009; 

FAIRCLOUGH, 2001a, 1999; GIROUX, 1997). Dessa forma, procuro, com esta pesquisa, 

percorrer os caminhos por meio dos quais o poder, a linguagem e o conhecimento 

interseccionam-se na pedagogia, fazendo paradas nas trincheiras desse percurso para observar 

a que paisagens diferentes a criatividade, a resistência e a transgressão
3
 podem nos levar. 

Começo nossa jornada, elucidando as motivações que me conduziram à escolha do tema desta 

pesquisa. 

 Desde pequena, minha mãe foi motivo de grande orgulho e exemplo de superação e de 

resistência para mim, por ter adotado uma postura transgressiva para os moldes de sua época, 

mesmo constituído uma família tradicional em vários aspectos. Residindo em uma pequena 

cidade do interior de Minas Gerais e encantada com sua primeira e única escola, mamãe 

vislumbrou, na educação, um meio pelo qual sua tão almejada independência e aquisição de 

conhecimento pudessem ser cultivadas; afinal, a educação representa um discurso de 

“possibilidades”
4
 que reforça “a nossa capacidade de ser livre”

5
 (HOOKS

6
, 1994, p. 4, tradução 

                                                 
1
 Fairclough (2001a, p. 123) define hegemonia como a “liderança tanto quanto dominação nos domínios 

econômico, político, cultural e ideológico de uma sociedade”. 
2
 Esse termo é creditado a Paulo Freire (2009) e abarca a noção de que as pessoas devem refletir criticamente 

sobre suas realidades social, histórica e cultural de modo que essa reflexão possa levá-las a ações que 

transformem essas realidades, promovendo sua autonomia e a emancipação. 
3
 Adoto, neste trabalho, o ponto de vista de Pennycook (2008, p. 82) sobre transgressão que define esse termo 

como a “[n]ecessidade crucial de ter instrumentos tanto políticos como epistemológicos para transgredir as 

fronteiras do pensamento e da política tradicionais”. 
4
 Versão original: “possibilities”. 

5
 Versão original: “our capacity to be free”. 

6
 O nome próprio bell hooks é escrito com letra minúscula neste trabalho, pois a própria autora assina suas obras 

dessa forma. Tal escolha deve-se ao fato de que hooks (nascida Gloria Watkins) considera que suas obras devem 

ser lidas pelo seu conteúdo e não por causa do nome que as assina. hooks também considera que ela não se reduz 

apenas a um nome. 
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minha
7
). Mas, logo cedo, mamãe viu seu sonho de se formar interrompido, pois a única escola 

de sua cidade contava apenas com as quatro séries primárias e ela só pôde estudar até a quarta 

série.  

 No entanto, esse fato, tão sofrido e marcante para mamãe, não a impediu de se tornar 

uma mulher independente, inteligente e de pulso forte. Não quero dizer, com isso, que a 

educação não tenha um papel importante na construção da independência das pessoas; penso 

exatamente o contrário, mas refiro-me ao fato de que o conflito também pode ser um 

leitmotiv
8
 para o desenvolvimento dessa característica, desde que passemos a “agir 

criativamente”, reposicionando práticas e estruturas (FAIRCLOUGH, 2001a), assim como fez 

mamãe. 

 Essa mulher guerreira casou-se cedo e sempre assumiu o setor administrativo e 

financeiro de uma pequena empresa que ela e papai abriram e que, em pouco tempo, 

prosperou. Ela aprendeu a dirigir carros aos dezoito anos e, quase sempre, assumia a direção 

em rodovias, muitas vezes com o meu pai sentado ao banco do passageiro, e também viajava 

sozinha e trocava pneus, práticas nada comuns para a maioria das mulheres de nosso convívio 

na época. Somando-se a isso, mamãe adotava posições de liderança no trabalho, na família, 

nas pescarias, que costumeiramente empreendia com papai e seus amigos, e em tantas outras 

instâncias sociais. Lembro-me de ouvir minhas amigas dizerem: “Deve ser muito legal ter 

uma mãe independente e segura!” Os parentes e amigos de nossa família também diziam: 

“Sua mãe é uma mulher de fibra e sabe correr atrás daquilo que quer. Ela é uma mulher 

admirável”.  Todos esses discursos que, de certa maneira, trazem uma afirmação e 

representação positiva de transgressão, e o exemplo vivo de mamãe me fizeram ver que é 

possível agir de maneira diferente e resistir à opressão. Refletindo o exemplo dessa mulher, 

desde bem pequenina, eu já me opunha ao machismo, participando das brincadeiras e das 

conversas dos meninos e também tentando incentivar minhas amigas a não aceitarem 

imposições machistas e, sem perceber, envolvia-me na luta pelos direitos das mulheres. Pelos 

fatos expostos acima, considero que mamãe foi, mesmo que indiretamente, a primeira 

                                                 
7
 Todas as traduções feitas neste trabalho foram feitas por mim. Esclarecida a autoria das traduções, a partir deste 

momento, omitirei a informação “tradução minha” nas citações para facilitar a leitura do texto. 
8
 Segundo o Dicionário Aurélio, “leitmotiv” significa: “motivo condutor. 1. Mús. Tema associado, no decurso de 

todo o drama musical, a uma personagem, uma situação, um sentimento, ou um objeto. 2. Liter. Repetição no 

decurso de uma obra literária, de determinado tema, a qual envolve uma situação especial” (FERREIRA, 1986, p. 

1019). O uso deste termo não foi aleatório, pois, como essa palavra é muito usada na literatura e na música e 

como a vida é imitada pela arte, seu sentido, no contexto desta introdução, me remete à criatividade (termo usado 

por Fairclough , 2001a com relação à linguagem e bastante recorrente neste trabalho), fundamental para a arte e 

para a vida e sempre necessária para transformar uma situação negativa em uma situação positiva de sorte que se 

possa superar as adversidades e agir de maneira diferente. 
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motivação para a realização deste trabalho, por ter me feito ser uma pessoa interessada por 

temas e ações que levem à emancipação e por ter me ensinado a “cruzar fronteiras” 

(PENNYCOOK, 2008).  

 Ademais, quando eu tinha meus quinze ou dezesseis anos, recordo-me bem, um 

professor de história me fez enxergar o mundo de uma maneira bem diferente da qual eu 

estava acostumada. Até essa idade, fui criada e educada por uma família e escola bastante 

tradicionais em termos de religião. Estudei em um colégio confessional e lá assimilei várias 

teorias maniqueístas, de certo e errado, de bem e mal, e fui introduzida à ideologia cristã 

católica e, consequentemente, a todos os seus conceitos de céu, inferno e pecado. Esses 

dogmas, sem que eu percebesse, pareciam me dominar e oprimir, sobremaneira, em vários 

aspectos de minha vida.  

 Ao entrar no ensino médio, conheci um professor que era ateu. Ele não negava a sua 

crença, ou melhor, sua falta de crença. Ao contrário, ele fazia questão de expor a sua aversão 

às religiões e utilizava os temas das aulas de história para nos mostrar um possível lado 

obscuro e cruel de certas igrejas, principalmente a católica (lado completamente desconhecido 

por mim), e fazia-nos refletir sobre como as religiões podem manipular as pessoas e deixá-las 

cegas. Não perdi, digamos, a minha forte tendência metafísica e crença em Deus por causa 

disso. Entretanto, consegui resolver vários conflitos internos por meio das discussões feitas 

durante as aulas de história, que me ajudaram a desvendar ideologias que pareciam me 

sufocar. Também não quero dizer, com isso, que ser crítico é sinônimo de ser ateu, mas 

acredito que essas aulas foram importantes e marcaram-me profundamente por terem me 

mostrado que as religiões podem representar “histórias únicas” e que conhecer outras histórias 

pode ser uma maneira de promover o senso crítico das pessoas. 

  Adichie (2009), em sua conferência The danger of a single story
9
, chama a atenção 

para o fato de que as histórias contadas tendo por base de um único ponto de vista estão 

centradas no poder e são cheias de estereótipos. Para ela, “poder é a habilidade não só de 

contar a história de uma pessoa, mas de fazer dessa história a única daquela pessoa”
10

 e 

estereotipar algo não significa dizer que o objeto em questão é falso, mas que ele é 

apresentado de maneira incompleta. No texto African “Authenticity” and the Biafran 

Experience, os estereótipos também são definidos como construções sócio-históricas que 

                                                 
9
 Tradução: “O perigo da história única”. A referida conferência foi pronunciada pela escritora nigeriana 

Chimamanda Adichie, em ocasião do evento Tecnology, Entertainment and Design (TED) em 2009 e 

disponibilizada em vídeo no site do evento. As citações feitas neste texto e que são referentes a essa conferência 

não apontarão citação de página por se tratar de informação verbal. 
10

 Versão original: “Power is the ability not just to tell the story of another person, but to make it the definitive 

story of that person”. 
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“restringem a nossa maneira de pensar de maneira complexa”
11

 (ADICHIE, 2008, p. 43). Nesse 

sentido, a autora (2009) diz que “as histórias são utilizadas para despossuir e caluniar, mas as 

histórias também podem ser usadas para empoderar e humanizar”
12

.  Acredito que a última 

opção aconteceu comigo; ouvir o outro lado da história das religiões foi uma forma de 

empoderamento para mim. 

 Aos 35 anos, já na graduação, tive o grande prazer e a oportunidade de ter contato com 

os escritos de Paulo Freire, os quais pregavam que “a superação e não a ruptura se dá na 

medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, 

continuando a ser curiosidade, se criticiza” (2009, p. 31). Seus ideais de liberdade, de 

autonomia, de respeito ao alunato, de solidariedade e, principalmente, de criticidade tocaram-

me imensamente e, naquele momento, pensei: quero ser uma professora com essas 

características. A educação freiriana, tida como “prática libertadora”, fez-me vislumbrar a 

possibilidade de construir uma prática pedagógica revolucionária que almejasse um futuro 

mais promissor para a educação, para os educandos e para os educadores.  

 Aos 37 anos, no início do meu mestrado, além de Freire, outros teóricos, como Giroux 

(1997), Fairclough (1999, 2001a, 2001b), Moita Lopes (1996, 2002, 2003, 2006), hooks 

(1994), Pennycook (1998, 1999, 2001), dentre outros, foram responsáveis por me fazer 

perceber que é necessário e urgente que nós professores reconheçamos as relações desiguais 

de poder que operam em nossos contextos educacionais e que também assumamos uma 

postura política com relação aos possíveis constrangimentos os quais essas relações podem 

suscitar.  

 Desde esses dois episódios – a experiência com o meu inesquecível professor de 

história e o contato com as reflexões de Paulo Freire e dos autores da teoria crítica – e 

também por causa da já citada motivação advinda de mamãe, o interesse pelo despertar da 

consciência tornou-se meta para minha vida. Reconheço que recuperar da memória duas 

situações tão distantes no tempo, como a história de minha infância e adolescência pode 

parecer, a princípio, fora de propósito; afinal, esses fatos aconteceram em um passado bem 

remoto, então, como podem influenciar em uma decisão atual como um projeto de mestrado? 

No entanto, acredito que aquilo que somos, pensamos e aquilo que nos motiva hoje não 

pertencem apenas ao presente. Tudo isso faz parte de um processo vivencial construído por 

                                                 
11

 Versão original: “Straitjacket our ability to think in complex ways”. 
12

 Versão original: “Stories are being used to dispossess and to malign, but stories can also be used to empower 

and to humanize”. 
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meio de nossas histórias de vida e são, exatamente, essas histórias que determinam nossas 

escolhas, pois: 

[t]odas essas práticas e linguagens [...] foram — e são — produtoras de "marcas". 

Homens e mulheres adultos contam como determinados comportamentos ou modos 

de ser parecem ter sido "gravados" em suas histórias pessoais. Para que se efetivem 

essas marcas, um investimento significativo é posto em ação: família, escola, mídia, 

igreja, lei participam dessa produção. Todas essas instâncias realizam uma 

pedagogia, fazem um investimento que, frequentemente, aparece de forma 

articulada, reiterando identidades e práticas hegemônicas enquanto subordina, nega 

ou recusa outras identidades e práticas; outras vezes, contudo, essas instâncias 

disponibilizam representações divergentes, alternativas, contraditórias. 

(LOURO, 2000, p. 16, grifo meu) 

 

 Ao pensar no projeto de mestrado, não tive dúvida de que eu deveria investigar algo 

que se relacionasse ao desenvolvimento da criticidade dos alunos e dos professores. 

Somando-se a isso, comecei a me interessar pelas teorizações que apontavam para um 

possível “imperialismo linguístico”, o qual preconizava a tentativa de instauração, em todo o 

mundo, de uma hegemonia da língua inglesa fortemente arraigada no colonialismo e que tinha 

como objetivo promover os interesses capitalistas por meio do ensino da língua no mundo 

(PHILLIPSON, 1992). Por esse motivo, elaborei o projeto intitulado Língua, cultura e a 

construção de significados, que tinha por objetivos promover reflexões críticas e 

colaborativas com duas professoras de inglês acerca da maneira como a abordagem cultural 

ocorria durante as aulas de língua inglesa e propor ações para serem desenvolvidas pelas 

professoras, numa tentativa de despertar a consciência dos alunos com relação a uma possível 

hegemonia colonialista nos discursos dos materiais didáticos de inglês e na mídia e a 

influência desses discursos no nosso modo de ser e agir.  

 Entretanto, o projeto não pôde ser desenvolvido, pois as professoras-colaboradoras 

estavam trabalhando em três períodos e não consegui encontrar um dia no qual nós três 

pudéssemos fazer os estudos e realizar as sessões reflexivas. Nessa altura, comecei a observar 

que os colegas de uma disciplina da pós-graduação denominada “Reflexão crítica na 

formação do professor de língua estrangeira (RCFPLE)”, que focalizava a reflexão crítica na 

formação de professores de língua estrangeira, estavam muito empolgados com as teorizações 

e discussões feitas durante as aulas. Notei também que eles declaravam observar mudanças 

em suas vidas pessoais e profissionais em função das reflexões feitas durante essas aulas. Eu, 

pessoalmente, também vislumbrei, naquelas teorizações e reflexões colaborativas, um meio 

para que a criticidade tão almejada por mim pudesse ser desenvolvida.  

Dessa maneira, mudei o meu projeto e, consequentemente, o tema de pesquisa, que 

passou a ser uma investigação sobre as contribuições de discussões críticas para a formação 
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de professores de línguas. O título do projeto passou a ser Confrontando e reconstruindo 

teorias pessoais e identidades: uma pesquisa sobre reflexão crítica na formação de 

professores de língua estrangeira. Essa mudança foi motivada não apenas por minha 

expectativa e postura com relação ao curso, mas também pela expectativa e postura dos meus 

colegas. 

 Com a motivação de pesquisa já apresentada, gostaria, a partir de agora, de 

compartilhar as consequências e o que representou desenvolver esta pesquisa de mestrado. 

Esse período foi marcado como uma fase de transformações profundas para mim. Durante 

este mestrado, passei pela vida e pela morte em seus sentidos mais profundos. Passei pela 

expectativa de continuidade da vida com a minha mãe, que estava à beira da morte ao ser 

submetida a um transplante de medula óssea em função de uma leucemia. Passei pelo milagre 

de vê-la sair dessa mais firme, forte e viva do que nunca. A aluna tradicional, “caxias”, que 

seguia à risca as regras, passou a se permitir ser uma mulher de carne e osso, que chora, que  

sorri, que faz o máximo possível, mas que respeita os próprios limites. Limites físicos, éticos, 

emocionais e intelectuais.  

 Várias vezes, não consegui escrever uma linha sequer. Ora a ansiedade e a pressa de 

ter uma dissertação pronta e acabada, que era fruto de um tempo delimitado e, diga-se de 

passagem, curtíssimo, bloqueavam-me o pensamento e impediam-me de produzir. Ora o 

pensamento jorrava como o sangue jorra de uma artéria rompida. No entanto, a pressa desses 

pensamentos não permitia que as palavras se articulassem em frases. Às vezes, os conflitos 

pessoais instalavam-se. Nesses momentos, assumia-me momentaneamente frágil, 

desprotegida e incapacitada para pensar em nada mais do que em mim mesma, nas minhas 

fraquezas, no que sou, no que quero ser e, enfim, envolvia-me em momentos de reflexão 

íntima. Em outras circunstâncias, os conflitos familiares desviavam o meu foco e, então, as 

minhas novas regras diziam-me que eu deveria ser mãe, filha, esposa, irmã, amiga.  

 Passei pela morte das teorias tradicionais positivistas, cartesianas e opressoras e nasci 

para as teorias humanistas, fluidas, libertadoras, que se interessam pela justiça, pela 

solidariedade, pela aceitação das diferenças e pela (re)articulação de poderes e saberes. 

Escrever desse jeito novo, para mim, não foi nada fácil, pois minha mente, meu corpo, meu 

ser estavam acostumados a ter uma preocupação enorme com a forma, com a retórica em 

detrimento do conteúdo. Aliás, acho que, por mais que eu tenha tentado, o meu jeito de 

escrever não mudou muito. Por isso, às vezes, leio o que escrevi e percebo contradições 

enormes entre o que eu procuro demonstrar em termos de libertação e a maneira como 

organizo as ideias e, então, vejo que continuo escrevendo na opressão. Meu padrão de 
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exigência, que antes era elevado ao quadrado, elevou-se à terceira potência, porque eu queria 

escrever de uma maneira simples e acessível, que pudesse transmitir todos os novos 

conhecimentos de possibilidades, de criticidade, e isso só seria possível se eu pudesse passar 

os meus sentimentos e percepções e os sentimentos e percepções dos participantes para o 

papel. Mas eu só sabia escrever sobre ciência de maneira mecanicista e acadêmica.  

 Passei pela morte de muitas identidades pessoais e pelo nascimento de várias outras. 

Esse foi um período de avaliação e reflexão em todos os sentidos: pessoais, profissionais, 

acadêmicos, metafísicos e sociais e, por conseguinte, de crescimento em todos eles. Talvez eu 

não tenha contribuído com a elevação da média do programa de pós-graduação ao qual eu 

estava vinculada, por ter extrapolado todos os prazos. Contudo, ao me dar o direito de ter o 

tempo necessário para me dedicar à minha mãe, à reflexão, à assimilação de novas teorias e à 

pesquisa, tive a oportunidade de crescer em todos os sentidos. Tive a oportunidade também de 

ver meus colegas, professores participantes da pesquisa, mudarem e crescerem também como 

eu e de registrar aqui, neste texto, nossas percepções sobre essas transformações.  

Gostaria de salientar e antecipar o fato de que este texto pode, porventura, causar 

estranheza ao leitor, que, talvez, depare-se com algumas contradições metodológicas e 

epistemológicas, as quais são fruto do meu livre trânsito, consciente ou não, entre ideias e 

paradigmas, digamos, convencionais e transgressivos e do meu esforço em transformar meus 

conceitos e identidades. Como bem adverte Fabrício (2008, p. 49): 

 
“[t]oda idéia de reconstrução de conhecimentos consagrados implica persistências e 

descontinuidades, pois, ao longo da nossa história, quebras de moldes e derretimento 

de grilhões tendem a coexistir com cânones, às vezes revestidos de outras 

roupagens, configurando um território multifacetado no qual convivem múltiplas 

vozes”.  

 

 Por fim, espero que este trabalho, assim como as minhas reflexões e percepções e as 

reflexões e percepções dos participantes, possa despertar, de alguma maneira, a vontade e a 

necessidade de reflexão e de engajamento político e social nos leitores que se interessarem em 

se aventurar, junto conosco
13

, na (des)construção desses saberes e poderes e na transformação 

social. 

 

Fundamentação teórica 

 

 Este trabalho insere-se em um ramo da ciência denominado Linguística Aplicada 

Crítica e apresenta-se como um projeto interdisciplinar. Portanto, assumo, neste estudo, a 

                                                 
13

 Incluo aqui, além de mim, os participantes da pesquisa, os colegas do curso RCFPLE e minha orientadora. 
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figura do “bricoleur teórico”
14

 (DENZIN; LINCOLN, 2008), pois trago, como pressupostos 

teóricos, conceitos de diferentes correntes teóricas para fundamentarem a minha análise. 

Dessa forma, tento estabelecer um diálogo entre as seguintes teorizações e correntes: reflexão 

crítica e formação de professores, Análise do Discurso Crítica, Linguística Aplicada Crítica, 

pedagogia crítica e Estudos Culturais. 

 As teorizações sobre a reflexão crítica e a formação de professores (CONTRERAS, 

2002; SMYTH, 1991a, 1991b, 1991c; ZEICHNER; LISTON, 1996a, 1996b, 1996c; CELANI 2001; 

MOITA LOPES, 2008b; PESSOA, 2003; BORELLI; PESSOA, 2011b) e sobre a pedagogia crítica 

(CONTRERAS, 2002; Freire, 2009; GIROUX, 1997; ELLSWORTH, 1992; HOOKS, 1994; 

PENNYCOOK, 1999) deram-me suporte para que eu pudesse analisar o processo de reflexão 

crítica dos participantes. As teorizações da Análise do Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 1999, 

2001a, 2001b), da Linguística Aplicada Crítica (MOITA LOPES, 1996, 2003, 2008a, 2008b; 

PENNYCOOK, 1998, 1999, 2008; RAJAGOPALAN, 2003; FABRÍCIO, 2008), da pedagogia crítica 

(CONTRERAS, 2002; Freire, 2009; GIROUX, 1997; ELLSWORTH, 1992; HOOKS, 1994; 

PENNYCOOK, 1999), dos Estudos Culturais (HALL, 2003, 2011; WOODWARD, 2011; SILVA, 

2006, 2011) e dos Estudos Feministas (LOURO, 2000; HOOKS, 1994; BUTLER, 2000) 

possibilitaram-me analisar as implicações da reflexão crítica para a (des)construção das 

identidades e para a prática docente. 

 Tais pressupostos teóricos proporcionaram-me conhecimentos mais aprofundados 

sobre determinados assuntos e, mediante essa visão mais ampla, pude delimitar e definir os 

principais conceitos do meu estudo, que são: crítica, problematização, reflexão crítica, e 

consciência discursiva crítica. Com base nas teorizações da Linguística Aplicada Crítica 

(PENNYCOOK, 1998, 1999, 2008), entendo a crítica como uma postura transgressiva e 

contestadora que busca reconhecer as bases ideológicas de nossas ações, dos discursos 

hegemônicos aos quais somos submetidos e, dessa maneira, tenta promover justiça e 

transformação sociais. Também tomando por base a Linguística Aplicada Crítica 

(PENNYCOOK, 2001), defino o termo problematização como o ato de sempre questionarmos e 

refletirmos sobre as nossas próprias concepções de modo que nunca as tomemos por 

assentadas e imutáveis.  Já os pressupostos sobre reflexão crítica (CONTRERAS, 2002; SMYTH, 

1991b, 1991c) permitiram-me definir a reflexão crítica como uma prática emancipatória e 

dialógica, de caráter político, que se assenta na necessidade de problematizar os próprios 

conceitos, possibilitando o entendimento das contradições e incoerências da prática social, de 

                                                 
14

 Versão original: “theoretical bricoleur”. 
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maneira que seja possível reconstruir os próprios significados e, consequentemente, a própria 

prática. Por fim, apoiando-me nas teorizações da Análise do Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 

1999, 2001a, 2001b), entendo a consciência discursiva crítica como o processo de trazer à 

consciência ou de reconhecer os investimentos ideológicos que permeiam os discursos e como 

esses discursos podem contribuir para a dominação de umas pessoas sobre outras. 

 

Objetivos e perguntas de pesquisa 

 

 O objetivo geral desta pesquisa foi investigar as implicações da abordagem crítica para 

a formação de professores de línguas estrangeiras. Com base nesse objetivo mais amplo, 

delimitei os seguintes objetivos específicos: 

 

 Analisar as concepções de reflexão e reflexão crítica dos participantes. 

 Analisar se as reflexões sobre os estudos críticos tiveram consequências para os 

docentes. 

 

 Com o intuito de tentar atingir os objetivos acima descritos, elaborei as seguintes 

perguntas de pesquisa: 

1. Quais as percepções dos participantes sobre formação/formação crítica de professores 

e ensino/ensino crítico de línguas estrangeiras no decorrer de suas experiências com os 

estudos críticos? 

2. Quais os desdobramentos das aulas, leituras e reflexões colaborativas sobre as 

teorizações críticas para os professores-alunos?  

 

 Com esses objetivos em mente, além de buscar respostas para essas perguntas, 

pretendo levantar questões e reflexões sobre a relevância da inclusão de disciplinas que 

abordem os estudos críticos no currículo de cursos de formação de professores e sobre a 

importância da reflexão crítica como ferramenta que fomente ações voltadas para a 

reconstrução das interações entre a escola e as estruturas sociais mais amplas (CONTRERAS, 

2002). 

 

Metodologia 

  

 A abordagem qualitativa ressalta a natureza complexa e socialmente construída da 

realidade e objetiva buscar “soluções para o modo como a experiência social é criada e 
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adquire significado” (DENZIN; LINCOLN, 2006a, p. 23). Essa é uma atividade naturalista, que 

situa o pesquisador como um ser ativo e político, que traz para o campo a sua história de vida, 

os seus interesses e anseios. Esse pesquisador estuda um determinado contexto, tentando 

interpretar as descobertas por meio dos significados que os colaboradores da pesquisa 

conferem a elas, de maneira artística e política.  

 Ao contrário da pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa é indutiva, visto que não 

parte de hipóteses que serão confirmadas ou negadas (SERRANO, 1998a). O pesquisador 

qualitativo vai a campo com o intuito de conhecê-lo de perto primeiramente e, por intermédio 

dos problemas observados in loco e das várias questões que o contexto suscita, ele define seus 

objetivos e elabora o seu plano de pesquisa. Trata-se de uma situação aberta de pesquisa, que 

não tem um planejamento prévio nem um fim previsível (open-ended), mas que é pautada no 

desdobramento de um processo (CELANI, 2005).  

 Nessa perspectiva, defino este trabalho como um estudo de caso qualitativo, pois ele 

não parte de uma visão pré-determinada da realidade, mas tenta apreender os aspectos ricos e 

imprevisíveis de uma determinada situação a fim de que o conhecimento gerado pelo estudo 

possa servir como comparativo para outros casos particulares, fazendo com que o leitor 

estabeleça suas próprias generalizações e desenvolva novas ideias, compreensões e 

significados (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

 A pesquisa foi realizada durante o curso Reflexão crítica na formação do professor de 

língua estrangeira (RCFPLE), que foi oferecido pelo programa de Pós-Graduação da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás no primeiro semestre de 2010. O meu 

papel nesta pesquisa foi de analista documental. 

 O estudo contou com a colaboração de nove participantes, sete do sexo feminino e 

dois do sexo masculino. Além de pesquisadora, fui também uma dessas participantes. Foram 

utilizados quatro documentos de pesquisa, que se referem aos dados gerados durante o curso 

RCFPLE: um questionário inicial, uma avaliação final, os textos críticos elaborados pelos 

professores-alunos sobre os textos lidos e uma sessão reflexiva final. Também foi utilizado, 

como instrumento de pesquisa, um questionário final, aplicado um ano e três meses após o 

término da disciplina. 

 Acredito que seja de suma importância considerar o contexto e as percepções dos 

participantes da pesquisa em educação. Como o ser humano é construído socialmente e é um 

ser complexo, é necessário que o compreendamos como um todo e tentemos abarcar essa 

complexidade em nossas pesquisas. Além disso, é necessário que as pesquisas em educação 

estejam ligadas à ação social, ao diálogo, à emancipação e à transformação (DENZIN; 



24 
 

 

LINCOLN, 2006a, 2006b, GUBA; LINCOLN, 2006, VIDICH; LYMAN, 2006). Nesse sentido, as 

ações colaborativas promovidas por meio do diálogo e da reflexão do grupo RCFPLE tinham 

como objetivo discutir temas relacionados à formação crítica de professores, e o objetivo 

desta pesquisa foi investigar se houve consequências dessas reflexões para esses professores e 

também se houve mudanças advindas dessa reflexão. Por isso, optei pelo estudo de caso 

qualitativo com enfoque crítico como metodologia orientadora de minha pesquisa.  

 

Organização do trabalho 

 

 Este trabalho está dividido em quatro capítulos. Inicialmente, apresento a 

fundamentação teórica, que traz os pressupostos teóricos que embasam este estudo.  Dividi 

esse capítulo em cinco seções. Na primeira, exponho as teorizações sobre a Linguística 

Aplicada Crítica. Na segunda, abordo os construtos linguagem, ideologia e discurso. Na 

terceira seção, exponho as teorizações da pedagogia, da pedagogia crítica e da formação de 

professores. Na quarta, focalizo as teorizações que apresentam os problemas relacionados 

com a pedagogia crítica. A última parte traz algumas reflexões sobre identidades na época 

atual. 

 No segundo capítulo, apresento a metodologia da pesquisa. Nele, descrevo as bases 

epistemológicas que fundamentam o estudo, o método, o contexto da pesquisa, as 

características dos participantes, o meu papel como pesquisadora, os instrumentos de coleta 

de dados e a metodologia de análise e de interpretação dos dados. 

 No terceiro capítulo, apresento a análise dos dados. Para melhor organização e clareza, 

esse módulo foi dividido em duas partes relacionadas às categorias de análise. Em primeiro 

lugar, analiso e descrevo o processo de reflexão dos participantes, observando suas 

percepções nas diferentes etapas da pesquisa. Na segunda parte, analiso se houve implicações 

da reflexão para a desconstrução de teorias pessoais e identidades dos participantes. 

 No quarto e último capítulo, retomo as perguntas de pesquisa, tentando respondê-las e 

aponto as implicações do estudo para o processo de formação de professores. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 Apresento, nesta seção, as teorizações que fundamentam a análise deste estudo. O 

capítulo está dividido em cinco seções. Na primeira, abordo as questões que incorporam o 

avanço dos estudos na área da Linguística Aplicada, fazendo, em seguida, uma síntese sobre 

os temas e as preocupações da Linguística Aplicada Crítica.  

 Na segunda parte, teço as considerações sobre a concepção de língua adotada neste 

estudo, buscando analisar como a língua, a ideologia e o discurso relacionam-se e as formas 

pelas quais o discurso está ligado ao poder.  

 Em seguida, discorro sobre as teorizações da pedagogia, da pedagogia crítica e da 

formação de professores, trazendo para o foco as principais tendências pedagógicas modernas 

e contemporâneas, a polêmica sobre a responsabilidade pelo fracasso escolar em nosso país, 

tentando relacionar esses assuntos com as possibilidades de mudança apresentadas pela 

pedagogia crítica e pela reflexão crítica.  

 Na quarta seção, falo sobre as contrariedades e contradições da pedagogia crítica e as 

possíveis alternativas de contornar tais obstáculos.  

 Por fim, oriento meu olhar para as questões relacionadas à identidade na 

contemporaneidade. 

 

1.1 A Linguística Aplicada e a Linguística Aplicada Crítica 

 
Se a educação quer fazer pensar ou talvez pensar para 

transformar o mundo de modo a se poder agir politicamente, é 

crucial que todo professor – e na verdade todo cidadão – 

entenda o mundo em que vive e, portanto, os processos sociais, 

políticos, econômicos, tecnológicos e culturais que estamos 

vivendo. Não se pode transformar o que não se entende. 

(MOITA LOPES, 2003, p. 31) 

 

 Inicialmente, a Linguística Aplicada era considerada uma subárea da Linguística 

teórica e configurava-se como um projeto que tinha dois domínios: o estudo de línguas 

estrangeiras ou de segunda língua em seus contextos de prática e o estudo dos problemas 

relacionados à língua nas mais diversas áreas nas quais a língua/linguagem desempenha um 

papel principal. Ambos os domínios preconizavam a aplicação dos conhecimentos advindos 

da Linguística teórica – principalmente aqueles alinhados com as concepções de linguagem 

estruturalista e gerativista – a diferentes contextos (MOITA LOPES, 1996, PENNYCOOK, 2001).  
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 Posteriormente, a Linguística Aplicada passa a ser considerada como um campo de 

investigação autônomo e assume um projeto mais amplo, que envolve pesquisas de natureza 

aplicada às ciências naturais, de maneira que o conhecimento produzido pudesse atravessar 

fronteiras interdisciplinares e transdisciplinares. Além disso, a linguagem passa a ser 

examinada de maneira processual, tendo como foco a perspectiva do usuário (MOITA LOPES, 

1996). No entanto, Moita Lopes (2008a) declara que as pesquisas feitas nessa abordagem 

ainda tradicional de Linguística Aplicada situam as práticas em um “vácuo social”, por 

manifestarem uma tendência, acentuadamente, positivista e estruturalista – que supõe um 

sujeito “descorporificado” e “homogêneo”, não levando em consideração a “fragmentação” e 

a “mutabilidade” do sujeito social – ao desprezarem os processos ideológicos e históricos que 

constituem as práticas e os sujeitos envolvidos nelas.  

 Outros Linguistas Aplicados compartilham o mesmo olhar com relação à Linguística 

Aplicada tradicional e clamam por novas orientações para a Linguística Aplicada; orientações 

essas que possam criar inteligibilidade para o mundo social (MOITA LOPES, 2008a) ao 

destacar a história, os microcontextos sociais, as minorias, as vozes subalternas e o caráter 

socialmente constitutivo da língua/linguagem. Por esse motivo, a Linguística Aplicada passa a 

ser entendida e definida como crítica (PENNYCOOK, 1998, 1999, 2001, 2004; RAJAGOPALAN, 

2003), transdisciplinar, INdisciplinar (MOITA LOPES 2008a), híbrida, mestiça (MOITA LOPES 

2008b) e transgressiva (PENNYCOOK, 1998, 1994, 2004, 2008, HOOKS, 1994). 

 Adoto, neste trabalho, um olhar sobre a Linguística Aplicada que resulta da 

intersecção dessas novas correntes de pensamento. Desse modo, assim como Moita Lopes 

(2008b), acredito que a Linguística Aplicada contemporânea deve ser uma área na qual “a 

ética” e o “poder” sejam “os novos pilares” (p. 103) e que ela deve ser “híbrida ou mestiça” 

(p. 97), ou seja, torna-se necessário trabalhar de maneira interdisciplinar
15

 com outras áreas, 

como a sociologia, a antropologia e a história de maneira que possamos “pensar o mundo por 

um olhar não ocidentalista” (p. 87).   

 Dentro dessa perspectiva, Pennycook (1999) sugere que o ensino de línguas deve estar 

conectado com o mundo e focado em questões de poder, desigualdade, discriminação, 

resistência e luta. Todavia, essa proposta não deve ser vista apenas sob um ponto de vista 

esquerdista ou como a adição de uma dimensão crítica à Linguística Aplicada; é preciso 

também adotar uma postura cética, problematizar e questionar a ética e a política daquilo que 

                                                 
15

 Interdisciplinaridade para Pennycook (2008, p. 73) “tem a ver com movimento, fluidez e mudança”.  
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fazemos, evitando uma visão estreita e normativa sobre os aspectos políticos e, como sugere 

Foucault (1980, p. 190), “imaginar e criar novos esquemas de politização”
16

. 

 Assim sendo, Pennycook (2001, 2004, 2008) e Moita Lopes (2008b) asseguram que a 

Linguística Aplicada deve se comprometer com a “prática problematizadora”, colocando-se 

sempre em posição de reflexão, tentando observar as incoerências internas e os resquícios de 

práticas coloniais, modernas, iluministas, opressoras e hegemônicas que, porventura, possam 

continuar presentes em seus discursos e práticas. Essa “prática problematizadora” vai além da 

conscientização crítica, pois nos conduz a novas possibilidades de romper com a 

marginalização por meio da inclusão e do desejo de transformação. Isso significa que 

“precisamos assumir posturas morais e críticas a fim de tentar melhorar e mudar um mundo 

estruturado na desigualdade” (PENNYCOOK, 1998, p. 42). 

 Pennycook (1999) também discorre sobre as mudanças ocorridas no ensino crítico. 

Inicialmente, segundo o autor, o trabalho crítico tinha seu foco apenas em temas como classe, 

raça e gênero, nos quais as relações de poder e desigualdade estavam relacionadas às 

diferenças sociais e estruturais, como o acesso a empregos, que tinham sua causa estabelecida 

por aspectos culturais e ideológicos. Recentemente, o domínio dos assuntos foi ampliado e 

volta o seu olhar para áreas como sexualidade, etnia e representação do outro, tentando 

entender como esses domínios são interligados. Essa reorientação explora múltiplas maneiras 

pelas quais o poder opera na sociedade e tenta trazer à tona a complexa intercessão entre 

diferentes formas de identidade. Dessa forma, a Linguística Aplicada Crítica tenta mostrar 

como a cultura e o discurso exercem papéis cruciais na maneira como as diferenças são 

entendidas, perpetuadas, reproduzidas ou mudadas, pois: 

 
[as] teorias críticas incorporam a noção de resistência segundo a qual as pessoas não 

são apenas passivas àquilo que ditam a estrutura social e a ideologia. Elas são 

agentes sociais que resistem à opressão. A noção de reprodução orientada é 

substituída por uma perspectiva de resistência. Nesse sentido, os mais fracos que 

vivem nas comunidades pós-coloniais podem encontrar maneiras de negociarem, 

alterarem ou se oporem às estruturas políticas, reconstruindo suas línguas, culturas e 

identidades de maneira vantajosa para eles próprios. (PENNYCOOK, 2001, p. 65) 

 

 Fabrício (2008), inspirando-se em Foucault, adverte para o fato de que os regimes de 

verdade produzem as relações de poder, pois eles “normalizam e normatizam a vida social” 

(p. 55), estabelecendo e moldando nossa maneira de ser e agir no mundo. Nesse sentido, a 

Linguística Aplicada Crítica está “reinventando-se, em termos de regime de não verdade” 

(FABRÍCIO, 2008, p. 52), criando maneiras de fazer com que as pessoas pertencentes aos 

                                                 
16

 Versão original: “to imagine and to bring into being new schemas of politicization”. 



28 
 

 

“territórios subestimados” (p. 52) experimentem processos de invenção ainda não pensados 

pelos discursos hegemônicos.  

 Corroborando essa ideia, Pennycook (2008) salienta que o grande foco da Linguística 

Aplicada Crítica não se encontra na escolha de uma posição política definida, mas na 

assunção de uma postura criativa, que produza outros modos de pensar a política, de forma 

que possamos “transgredir”, “atravessar fronteiras proibidas” (p. 73), “pensar o que não 

deveria ser pensado e fazer o que não deveria ser feito” (p. 82). Dessa maneira, a transgressão 

incorpora a noção de instrumentalizar-se política e epistemologicamente para ultrapassar os 

limites do pensamento e da ação tradicionais, visando a enxergar para além daquilo que se 

pode imediatamente conceber. 

 Essas novas perspectivas da Linguística Aplicada Crítica, que pressupõem uma prática 

interrogadora, têm suas bases na virada linguística e cultural, na virada crítica, na virada 

somática e na virada performativa que estão ocorrendo na contemporaneidade (FABRÍCIO, 

2008; PENNYCOOK, 2008, MOITA LOPES, 2008b). A virada linguística ocorre em função de 

um novo paradigma que define a linguagem como um produto social (FAIRCLOUGH, 2001a) e 

que pressupõe uma interdependência entre cultura, sociedade e linguagem. A virada crítica 

relaciona-se à forma como a ideologia e o poder são naturalizados e/ou contestados nos 

discursos. A virada somática sugere uma virada em direção ao corpo e está ligada aos 

processos de identificação e desejo que, por sua vez, relacionam-se à virada performativa, a 

qual sugere que as identidades são construídas pelos e nos discursos. 

 Todas essas viradas estão diretamente ligadas a uma postura crítica no campo dos 

estudos linguísticos. Fabrício (2008) destaca, como traços relacionados a essa postura, o 

desenvolvimento de uma “agenda política” que visa a novos rumos para as práticas sociais, 

pessoas e comunidades, de uma “agenda transformadora/intervencionista” e de uma “agenda 

ética” que pressupõem que nossas escolhas apresentam repercussões no mundo social no qual 

nos inserimos. Para tal, é necessário termos uma atitude reflexiva que leve em consideração 

os processos constitutivos do discurso e as relações entre discurso e poder, discurso e 

mudança social. Assim sendo, passo a discutir, a seguir, essas questões. 

 

1.2 Língua, discurso e ideologia: luta e resistência  

 

Como o desejo, a língua rompe, recusa-se a ser contida entre 

fronteiras. Ela fala por si mesma, contra a nossa vontade, em 

palavras e pensamentos que invadem, até mesmo, violam o 
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espaço mais privado de nossa mente e corpo. 
17

 (HOOKS, 1994, 

p. 167) 

 

 Abordo, nesta seção, alguns pressupostos da Análise do Discurso Crítica, tomando por 

base as teorizações feitas por Fairclough (1999, 2001a, 2001b) a fim de delimitar o conceito 

de língua e discurso como “prática social”, que ancora este trabalho. Em primeiro lugar, faz-

se necessário ressaltar que o significado do termo crítica, utilizado por Fairclough (1999, 

2001a, 2001b), difere-se em certos pontos da concepção de crítica adotada neste trabalho, que 

se apoia nas teorizações de Pennycook (1998, 1999, 2001, 2004). Para Fairclough (2001b), “o 

estudo crítico da língua” objetiva revelar as conexões entre língua, poder e ideologia, as quais 

podem não ser percebidas pelas pessoas. Pennycook (1998, 1999) acredita que esse 

reconhecimento do discurso como esfera ideológica é apenas o primeiro passo que direciona 

para o fim último da crítica que é a transformação das realidades sociais.   

 Segundo Fairclough (2001b, p. 17), “o uso da língua é socialmente determinado”
18

 e a 

língua está diretamente envolvida com o poder e com os processos de disputa pelo poder. 

Dessa maneira, pressupõe-se que os aspectos formais dos textos e dos discursos são sempre 

investidos de ideologia. Vale ressaltar que o conceito de ideologia não é único. Há várias 

correntes de pensamento que definem o termo de forma diferente. Fairclough (2001a; 2001b), 

apesar de basear-se na concepção de Thompson (1995) sobre ideologia – maneiras como o 

sentido (significado) serve, em circunstâncias particulares, para estabelecer e sustentar 

relações de poder que são sistematicamente assimétricas (p.16) –, aborda a concepção de 

Althusser sobre o tema com o intuito de problematizar algumas de suas propostas. O conceito 

de Althusser sobre ideologia deriva de uma tradição Marxista e pode ser traduzido como: 

“idéias que surgem de um conjunto dado de interesses materiais no curso da luta pelo poder” 

(FAIRCLOUGH, 2001b, p. 78)
19

. Para elaborar sua teoria sobre o “discurso como prática 

social”, Fairclough (2001a) parte de duas teses definidas por Althusser.  

 A primeira refere-se ao caráter material da ideologia. Procede que a ideologia provém 

do inconsciente, no entanto ela é material pelo fato de se manifestar sempre em um contexto 

performativo (ALTHUSSER, s.d.). O sujeito é dotado de certas crenças que pertencem ao plano 

das ideias, mas essas são sempre materializadas através de suas práticas sociais, como 

indicado na seguinte proposição: 

                                                 
17

 Versão original: “Like desire, language disrupts, refuses to be contained within boundaries. It speaks itself 

against our will, in words and thoughts that intrude, even violate the most private spaces of mind and body.”  
18

 Versão original: “language use is socially determined”. 
19

 Versão original: “ideas which arise from a given set of material interests in the course of the struggle for 

power”. 
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Diremos, portanto, considerando apenas um sujeito (tal indivíduo), que a existência 

das idéias da sua crença é material, porque as suas idéias são actos materiais 

inseridos em práticas materiais, reguladas por rituais materiais que são também 

definidos pelo aparelho ideológico material de que revelam as idéias desse sujeito. 

(ALTHUSSER, s.d., p. 88) 

 

 A segunda tese elaborada por Althusser (s.d, p. 76) é a de que a ideologia não tem 

história, haja vista o fato de que ela pode ser relacionada ao inconsciente de Freud. Logo, 

como o inconsciente, a ideologia é eterna, ou seja, “omnipresente, sob a sua forma imutável, 

em toda a história (história das formações sociais compreendendo classes sociais)”. Além 

disso, “a ideologia interpela os indivíduos como sujeitos” (ALTHUSSER, s.d., p. 93), ou 

melhor, toda ideologia constitui os indivíduos concretos em sujeitos. Há uma dupla 

constituição do sujeito e da ideologia. A categoria de sujeito é constitutiva da ideologia e a 

ideologia é constitutiva do sujeito. 

 Todavia, segundo Fairclough (2001a), há certa contradição na teoria de Althusser, pois 

ela pressupõe que a ideologia age como um “cimento social universal” que molda as pessoas e 

assegura a reprodução de uma ideologia dominante. Ao mesmo tempo, ele afirma que os 

Aparelhos Ideológicos de Estado
20

 são um marco delimitador de uma constante luta de 

classes, cujo resultado está sempre em equilíbrio.  Fairclough (2001a, p. 117) acredita que as 

ideologias são muito eficazes para os Aparelhos Ideológicos de Estado e agem de maneira 

opressora, “quando se tornam naturalizadas e atingem o status de ‘senso comum’”. Entretanto, 

o autor aponta para o fato de que essa propriedade estável e estabelecida das ideologias não 

deve ser muito enfatizada, pois nosso foco deve estar na luta, na contradição e na 

transformação
21

. 

 Ademais, Fairclough (2001a) alega que a “prática discursiva” reproduz a sociedade, 

mas também a transforma. Os sujeitos são posicionados ideologicamente, porém são capazes 

de reposicionar as práticas e estruturas posicionadoras e agir criativamente contra essas 

ideologias, por meio da “mudança discursiva”. Nesse sentido, a “consciência discursiva 

crítica” possibilita a luta e também a resistência às posições ideológicas estabelecidas por 

                                                 
20

 Althusser (s.d., p. 43) definiu os Aparelhos Ideológicos de Estado como “certo número de realidades que se 

apresentam ao observador imediato sob a forma de instituições distintas e especializadas como a Igreja, a 

família, a escola etc.”. 
21

 Vale a pena ressaltar que a “transformação” sugerida por Fairclough, assim como o termo “crítica”, não tem a 

mesma conotação atribuída pela Linguística Aplicada Crítica. A transformação, em Fairclough, está relacionada 

ao discurso e não diretamente ao meio social como na Linguística Aplicada Crítica e pressupõe a 

conscientização sobre os processos ideológicos do discurso que, por sua vez, leva a contradiscursos que podem 

alterar as ordens de discurso vigentes. Essas alteração das ordens de discurso podem, consequentemente, alterar 

as realidades sociais, mas o foco de estudo maior está na transformação discursiva e não na transformação social 

como na Linguística Aplicada crítica. 
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esses sujeitos. Logo, Fairclough (2001a) prima pela premissa de que nem todo discurso é 

irremediavelmente ideológico. Para isso, ele parte do pressuposto de que 

 
[a] ideologia está localizada tanto nas estruturas (isto é, ordens de discurso) que 

constituem o resultado de eventos passados como nas condições para os eventos 

atuais e nos próprios eventos quando reproduzem e transformam as estruturas 

condicionadoras. É uma orientação acumulada e naturalizada que é construída nas 

normas e nas convenções, como também um trabalho atual de naturalização e 

desnaturalização de tais orientações nos eventos discursivos. (FAIRCLOUGH, 2001a, 

p. 119) 

 

 Há que se ressaltar que Fairclough (2001a, p. 117), inspirando-se em Thompson, 

entende as ideologias como “significações/construções da realidade” que podem apontar para 

a reprodução das relações de dominação, mas também para a sua transformação. Tal 

transformação está intrinsecamente ligada à luta ideológica, e esta relaciona-se à rearticulação 

das ordens de discurso como um marco delimitador da luta hegemônica. O discurso, nesse 

sentido, tem um papel essencial nos estudos sobre a linguagem e a ideologia. 

 Pensando no discurso como “o uso da linguagem como forma de prática social”, 

Fairclough (2001a, p. 91) chama a atenção para duas implicações do discurso que resumem o 

que foi abordado anteriormente: 1) ele é um modo de ação e representação do mundo; 2) há 

uma relação dialética entre o discurso e a estrutura social, entre a prática social e a estrutura 

social, na qual a estrutura social é tanto uma condição como um efeito da prática social. Dessa 

relação dialética entre a prática social e a estrutura social surge uma terceira implicação: 3) o 

discurso é socialmente constitutivo, ele é moldado e restringido pela estrutura social e, ao 

mesmo tempo, contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura social, 

constituindo e construindo o mundo em significados. Essa última implicação parece ter sido o 

pilar de todas as proposições feitas por Fairclough (2001a) no que se refere à “mudança 

discursiva”, que será discutida adiante. 

 Segundo o autor (2001a), a interpelação dos indivíduos como sujeitos na teoria 

Althusseriana sugere a existência de um sujeito posicionado na ideologia de tal maneira que 

ele mesmo não tenha consciência de sua subordinação e tenha uma autonomia imaginária. 

Confrontando essa ideia, Fairclough (2001a) aponta para a existência de uma “interpelação 

contraditória”, na qual o indivíduo opera em um quadro institucional único e é interpelado de 

várias posições. Essa “interpelação contraditória” dificulta a naturalização das ideologias, pois 

gera no sujeito certa confusão e incerteza que o levam a problematizar as convenções. Para 

que haja a transcendência ideológica dos discursos, é necessário que haja uma  

 



32 
 

 

educação linguística que enfatize a consciência crítica dos processos ideológicos no 

discurso, para que as pessoas possam tornar-se conscientes de sua própria prática e 

mais críticas dos discursos investidos ideologicamente a que são submetidas. 

(FAIRCLOUGH, 2001a, p. 120) 

 

 Como o discurso é constituinte das estruturas sociais, mas é também constituído por 

elas, Fairclough (2001a) também propõe que a prática social pode ser tanto um local de 

reprodução de discursos como um local de desconstrução e produção de novos discursos, ao 

salientar que 

 
[a] prática discursiva é constitutiva tanto de maneira convencional como criativa; 

contribui para reproduzir a sociedade (identidades sociais, relações sociais, sistemas 

de conhecimento e crença) como é, mas também contribui para transformá-la. 

(FAIRCLOUGH, 2001a, p. 92) 

 

 Nesse sentido, os membros de uma determinada sociedade podem ser moldados de 

forma inconsciente pelos discursos como defendia Althusser (1971), mas podem também agir 

criativamente dentro dos discursos, criando “novas configurações de elementos de ordens de 

discurso
22

 e novos modos de intertextualidade manifesta” (FAIRCLOUGH, 2001a, p. 115). Para 

o autor (1999), a criatividade é mais importante do que a habilidade comunicativa, pois o 

discurso configura-se como uma complexa interligação de modelos comunicativos que se 

misturam e produzem necessidades imediatas que não se aplicam da mesma maneira em 

contextos diversos.  

 Feitas as considerações sobre o discurso, discuto, na próxima seção, como a pedagogia 

crítica também está inserida nesse projeto de “conscientização linguística” e de “discurso 

como prática social”. 

 

1.3 A pedagogia, a pedagogia crítica e a formação de professores 

  

Tornar o político mais pedagógico significa utilizar formas de 

pedagogia que incorporem interesses políticos que tenham 

natureza emancipadora; isto é, utilizar formas de pedagogia 

que tratem os estudantes como agentes críticos; tornar o 

conhecimento problemático, utilizar o diálogo crítico e 

afirmativo; argumentar em prol de um mundo qualitativamente 

melhor para todas as pessoas. (GIROUX, 1997, p. 163) 

 

 A pedagogia foi definida no ocidente como correlato de educação; é “entendida como 

o modo de apreender ou de instituir o processo educativo” (SAVIANI, 2007, p. 100) e 

constituiu-se como teoria ou ciência da prática educativa. Saviani (2007) agrupa as 

                                                 
22

 Para Fairclough (2001b) uma “ordem de discurso” é um conjunto de práticas discursivas de um grupo ou 

instituição social. 
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concepções pedagógicas em duas grandes tendências: a tradicional ou teoria do ensino – que 

se baseia nos métodos de ensino concebidos por meio de fundamentos filosóficos e didáticos 

e que tem como questionamento norteador “como ensinar” – e a pedagogia nova, ou da 

aprendizagem – que se traduz pela pergunta “como aprender” e fundamenta-se nos processos 

psicológicos da educação e da aprendizagem. Segundo Saviani (2007), a pedagogia nova cria 

um novo modelo de formação docente e tem Dewey como precursor.  

 O foco dessa pedagogia está na experiência do aluno e na interação entre alunos e/ou 

entre professor/aluno, na qual o professor é também aluno e o aluno é também professor, ou 

seja, a construção do conhecimento ocorre de maneira social, dinâmica e mútua. Como a 

aprendizagem é gerada na ação, por meio do pensamento e do diálogo com outros 

participantes, ela constitui um “movimento criativo de transformação de si e das realidades 

nas quais os sujeitos existem” (MATEUS, 2009, p. 313). Interessa, para esta pesquisa, essa 

última tendência e, como o foco de nossa observação é a formação docente continuada, 

interessa-nos também compreender como o processo de formação crítica de professores pode 

contribuir para essa construção mútua do conhecimento. Para tal, abordarei, a seguir, os 

aspectos da pedagogia crítica que também fazem parte desse processo de formação por 

oferecerem caminhos alternativos para a prática docente. 

 

1.3.1 Revisitando as tendências pedagógicas modernas e a história do fracasso escolar 

 

 Neste momento, farei uma breve digressão para tratar das tendências pedagógicas que 

surgiram nos últimos tempos e que, de certa maneira, direcionaram a escola pública brasileira, 

tentando analisar os pressupostos de ensino/aprendizagem nos quais essas tendências 

investem, por considerar que tal compreensão é imprescindível para o entendimento das 

conquistas e também das contradições e contrariedades da pedagogia crítica que serão 

abordadas nas próximas sessões. Com esse intuito, tentarei, sumariamente, definir os aspectos 

das duas principais tendências, tomando por base as teorizações de Libâneo (1990) acerca 

desse tema e também analisar como essas tendências podem estar ligadas ao fracasso escolar 

ou à sua superação. 

 O autor (1990), didaticamente, divide essas tendências em “liberal” 
23

 e “progressista”. 

É necessário ressaltar que essas tendências surgiram ao longo da história e uma não 

                                                 
23

 O termo “liberal” é usado neste trabalho como sinônimo de “neoliberal”. Na realidade, não existe uma escola 

“neoliberal”. Esse termo é usado por alguns teóricos para diferenciar a tendência que surge no Brasil a partir da 

década de 1970 do liberalismo clássico. Libâneo (1990) usa o termo “liberalismo”, Fischman e Sales (2010) 

usam o termo “neoliberalismo”, mas ambos abordam a mesma tendência filosófica que propõe, grosso modo, a 

defesa dos princípios capitalistas, a livre concorrência, a competitividade e a diminuição da interferência do 
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necessariamente exclui a outra, o que torna difícil suas categorizações. Percebe-se que essas 

duas vertentes coexistem nas práticas educativas atuais e ora divergem, ora convergem. 

Libâneo (1990) assegura que a pedagogia brasileira tem sido marcada, nos últimos cinquenta 

anos, pelas tendências liberais, e os professores, mesmo que inconscientemente, reproduzem 

essas tendências em suas práticas pedagógicas.  

 A verdade é que a pedagogia liberal deriva de uma concepção filosófica capitalista, 

segundo a qual a liberdade e os interesses individuais devem ser assegurados e incentivados 

por meio de uma política baseada na propriedade privada dos meios de produção ou sociedade 

de classes. Nessa vertente filosófica, o papel da escola deve ser o de preparar os alunos para 

que desempenhem “papéis sociais” que são requeridos pela sociedade de classes, por meio da 

promoção das “aptidões individuais”.  Assim sendo, a pedagogia liberal também é 

denominada de acrítica, por não se interessar pelos fatores socioestruturais que sustentam a 

educação. Libâneo (1990) subdivide a pedagogia liberal em: “tradicional”, “renovada 

progressista”, “renovada não diretiva” e “tecnicista”. Focarei a atenção apenas na “pedagogia 

liberal tecnicista”, por ser essa a que mais fortemente influência as críticas apontadas neste 

trabalho.   

 A tendência pedagógica “liberal tecnicista” tem seu foco no treinamento e no 

desenvolvimento de técnicas profissionalizantes para que os indivíduos tornem-se 

competentes para assegurar a demanda do tão exigente mercado capitalista. Seu objetivo é 

preparar recursos humanos, ou seja, mão de obra, para ocuparem os espaços exigidos pelas 

indústrias ou pelo comércio. Nesse cenário, a educação passa a ser um “recurso tecnológico 

por excelência”, e a escola torna-se “modeladora do comportamento humano” (LIBÂNEO, 

1990). A prática educativa, nesse contexto, está voltada para a aplicação de técnicas 

cientificamente descobertas que garantam a eficiência do ensino, deixando de lado a 

preocupação com o conteúdo da realidade. Tudo aquilo que pode ser medido – por meio de 

avaliações – e observado de maneira objetiva passa a ser foco das aulas, que têm como guia 

os livros didáticos e os materiais sistematicamente elaborados com a finalidade de obter 

sucesso
24

. A relação professor/aluno é bem delimitada: o professor tem a função de transmitir 

o conhecimento por meio de técnicas supostamente sistemáticas e eficientes, em termos de 

resultado da aprendizagem, e o aluno “recebe, aprende e fixa a informação” (LIBÂNEO, 1990).   

                                                                                                                                                         
estado na economia e na educação, que é encarada como mais um bem vendável nessa concepção (FISCHMAN e 

SALES, 2010). Usarei os dois termos para preservar a escolha dos autores. 
24

 É importante salientar que a noção de sucesso é subjetiva, mas se configura, dentro dos princípios liberais 

como um resultado positivo em termos mensuráveis de aquisição de conhecimento, que está diretamente 

relacionado à aprovação escolar e à liberação, no mercado de trabalho, de mão obra tecnicamente especializada 

que atenda às demandas da economia capitalista. 
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 Como a escola é um reflexo do mundo social, a tendência liberal tecnicista foi 

incorporada pelas escolas brasileiras, reafirmando a necessidade de desenvolvimento 

tecnológico e de mão de obra capacitada para atender à acelerada expansão industrial 

capitalista de um país em franco crescimento como o Brasil pós-guerra. Cox e Assis Peterson 

(2008) advertem para o fato de que as Leis de Diretrizes e Bases 5692, promulgadas na 

década de 1970 e que vigoraram até 1996, apontavam para um ensino de cunho 

profissionalizante e tecnicista e, a partir de então, “a educação se guiava pelo objetivo 

imediato de produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho, alicerçada no 

princípio da otimização: racionalidade, eficiência e produtividade” (COX e ASSIS PETERSON, 

2008, p. 22). Entretanto, segundo as autoras, a ênfase nas técnicas e nos procedimentos 

veiculados como neutros pela política liberal favoreceu a despolitização do cidadão brasileiro, 

pois o ensino profissionalizante tinha “o propósito de educar para o conformismo, para a não 

resistência à manipulação dos poderes instituídos e para a aquiescência ao status quo” (COX e 

ASSIS PETERSON, 2008, p. 22). 

 As Leis de Diretrizes e Bases (LDB) 9394, promulgadas em 1996 e que vigoram até 

hoje, acrescentaram informações e obrigações às Leis de Diretrizes e Bases (LDB 5692) e têm 

como finalidade “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Art. 2º). Mas, na prática, esse desenvolvimento 

pleno parece não acontecer nas escolas públicas brasileiras, e a política neoliberal e seus 

pressupostos de eficiência e competitividade parecem continuar intactos na educação de nosso 

país, pois:  

 
[c]ontrárias aos constantes desafios da escola, recorde misto de sucessos e fracassos, 

e favoráveis à insistente associação da noção de “público” com autoritarismo, 

burocracia, ineficiência e escassez de escolas verdadeiramente democráticas, as 

perspectivas neoliberais reforçam o senso comum dos educadores sobre seu papel 

individual e a necessidade de manter a política fora da sala de aula. Em resumo, o 

neoliberalismo constitui um poderoso discurso educacional, porque alguns dos 

elementos associados à percepção da “falência pública” são também reais e sentidos 

por inúmeros alunos e professores. (FISCHMAN e SALES, 2010, p. 11) 

 

 Segundo Forgiarini e Silva (2007), muitas explicações para o fracasso escolar estão 

respaldadas em mitos construídos de maneira ideológica e que já foram desmantelados pela 

literatura, mas que ainda continuam presentes no imaginário das pessoas e nas práticas 

escolares. Grande parte desses mitos responsabilizam professores, alunos e família pelo 

insucesso educacional, desconsiderando qualquer influência externa ao contexto imediato de 

sala de aula, como o currículo e as políticas educacionais. No entanto, essa tendência à 

culpabilidade por parte de pais, educandos e educadores, além de prejudicial e irreal ou, no 
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mínimo incompleta, não pode, por si só, inverter o quadro de pessimismo escolar em que nos 

encontramos. Como alega Barroso (2008, p. 35), 

 
[a] apontada crise dos sistemas educativos não reside em um lugar único, claramente 

visível, à espera de ser descrita 'tal como é'. Trata-se de uma construção, uma 

produção de olhares que se debruçam sobre a educação pública e elegem, no 

conjunto complexo sobre a qual ela está fundada, 'alvos' que expressam desejos e 

intenções relativos àquilo que a educação escolar não é e deveria ser. É, portanto, 

um campo aberto a disputas em torno de seus sentidos. 

 

 A busca pelo sentido da crise na educação, de acordo com Barroso (2008), não pode 

ficar restrita apenas a ela mesma, pois não se trata apenas de uma crise na educação, mas 

também nos “processos educativos societais”, o que fez Barroso (2008, p. 33) levantar o 

seguinte questionamento: “Crise da escola ou na escola?”. Essa pergunta sugere-nos que essa 

crise pode ter sido originada em instâncias outras que não a própria escola e pode estar ligada, 

por exemplo, à globalização, às mudanças nos sistemas produtivos, no papel dos Estados-

Nação – haja vista que essa crise não é apenas nacional, mas mundial – e, principalmente, no 

desenvolvimento das tecnologias de informação. De acordo com Pérez Gómez (2001, p. 13), 

“[...] entender a cultura institucional da escola requer um esforço de relação entre os aspectos 

macro e micro, entre a política educativa e suas correspondências nas interações peculiares 

que definem a vida da escola”. 

 Nesse sentido, Barroso (2008) alega que, para pensarmos sobre essa crise, é preciso 

analisar a história da educação, tentando observar as raízes ou fatores que nos auxiliem a 

dimensionar o problema atual. Seguindo o mesmo raciocínio, Forgiarini e Silva (2007) 

propõem que, para que o fracasso escolar possa ser enfrentado e superado, é necessário que se 

faça uma “historicização” e “contextualição” desse fracasso. Apenas mediante o entendimento 

dos mecanismos econômicos, políticos e culturais que integram a realidade escolar é que 

podemos propor ações para inverter o quadro de fracasso escolar. 

 Dentro dessa perspectiva histórica da busca pelo significado, Giroux (1997) esclarece 

que uma das grandes ameaças à profissão docente encontra-se no modelo tecnocrático de 

educação, que é encontrado tanto nos cursos de formação de professores quanto nas práticas 

de sala de aula. Essa abordagem pressupõe uma pedagogia na qual os professores devem 

seguir a cartilha daquilo que foi definido como salutar por alguns profissionais do currículo e, 

para que a eficiência seja garantida, o trabalho do professor deve ser constantemente 

submetido a avaliações e supervisões. Nessa lógica, cria-se um vácuo, uma fronteira, entre 

teoria e prática. As pesquisas sobre educação são feitas “sobre ou para professores”, não 

levando em conta a voz e a experiência dos docentes, reduzindo o contexto de prática a 
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simples “pano de fundo” e o desenvolvimento a “capacidades individuais”. Dessa forma, 

essas pesquisas acabam responsabilizando os professores pelo insucesso na educação, ou seja, 

tendem a “culpar os marginalizados pela marginalização” (MATEUS, 2009). Esse tipo de 

“racionalidade técnica” (GIROUX, 1997; CONTRERAS, 2002) cria a necessidade de 

instrumentalização do professor, que, mesmo a partir da graduação, começa a se preocupar 

com os métodos e modelos de educação que “dão certo”, que “funcionam”, para serem 

posteriormente qualificados como competentes e, assim, a reflexão sobre as práticas 

ideológicas que sustentam a educação ficam em segundo plano.  

 Tal atitude faz com que os professores enfraqueçam-se, cada vez mais, pois suas vozes 

não têm amplitude nas decisões sobre o futuro da educação. Eles não participam da 

elaboração do material didático e nem das discussões sobre o currículo, posto que essas 

funções ficam restritas aos especialistas em currículo (SMYTH, 1991c, GIROUX, 1997, 

MATEUS, 2009, CONTRERAS, 2002). Cabe ao professor apenas a implementação dos 

instrumentos e das técnicas predeterminadas.  Como consequência, a pedagogia torna-se um 

modo de administração completamente controlado, o que faz com que os professores deixem 

de seguir o ideal de livremente usar seus intelectos para formar cidadãos críticos.  

 Somando-se a isso, Contreras (2002), inspirando-se em Ortega (1992) e Smyth (1987), 

esclarece que as funções atribuídas aos professores são cada vez maiores em nossa sociedade. 

Toda essa cobrança aumenta ainda mais a responsabilidade dos professores, fazendo com que 

se sintam culpados por não solucionarem problemas que, no fundo, são complexos e têm sua 

origem, principalmente, na ordem institucional e social. 

 A tendência progressista, ao contrário da liberal, pressupõe uma análise crítica da 

realidade social que dê ênfase aos aspectos sociopolíticos da educação. Libâneo (1990) divide 

essa tendência em três vertentes: a “progressista libertadora”, a “progressista libertária” e a 

“crítico-social dos conteúdos”. Não me aterei aos detalhes dessas tendências, pois não 

interessa, para este trabalho, as características distintivas entre elas, mesmo porque essa 

divisão é apenas didática, visto que as práticas de sala de aula revelam intercessões entre essas 

vertentes. O que nos interessa é o ideal comum de crítica social que elas sustentam, por 

instaurarem uma perspectiva reacionária, emancipatória e política para a educação, que será 

mais detalhadamente explicitada na próxima seção. 
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1.3.2 A pedagogia crítica: um discurso de possibilidades 

 

 Fishman e Sales (2010) referem-se à pedagogia crítica como um agrupamento de 

perspectivas que trazem princípios das teorizações de John Dewey, da Escola de Frankfurt, da 

Teoria Crítica, de Antônio Gramsci, de Paulo Freire, das perspectivas feministas, dos modelos 

antirracistas e até da educação popular, aplicando-os às análises das instituições educativas. 

Essa vertente pedagógica não se estabelece como uma ciência bem delineada em termos 

metodológicos, talvez porque esse não tenha sido seu objetivo principal, mas seus 

representantes estão envolvidos com o mesmo fim de “fortalecer aqueles sem poder e 

transformar desigualdades e injustiças sociais existentes” (MCLAREN, 1997, p. 192).  

 Trata-se de uma pedagogia que assume um compromisso de tentar aliviar o sofrimento 

e promover a autonomia daqueles que ocupam posições subalternas e marginais. Termos 

como pedagogia do oprimido, da autonomia (FREIRE, 2009), libertadora (FREIRE, 2009; 

HOOKS 1994), progressista (FREIRE, 2009; HOOKS 1994), holística, engajada (FREIRE, 2009; 

HOOKS,1994) e radical (HOOKS, 1994) também são usados para definir essa abordagem 

pedagógica. A preocupação da pedagogia crítica é com a democracia, a solidariedade, o bem 

estar comum, o acesso livre e democrático aos bens materiais e simbólicos.  

 Paulo Freire foi o maior idealizador da pedagogia crítica no Brasil. No entanto, suas 

teorizações sofrem a resistência de vários educadores, principalmente em seu próprio país, por 

serem consideradas utópicas. Assim, como advoga Pennycook (1999), ironicamente a 

pedagogia crítica, que sempre foi vista como algo que emergiu do Brasil por meio do trabalho 

desse grande educador reentra no país como um discurso acadêmico desconectado de suas 

raízes populares originais. Apesar de tudo, os ideais de Freire são também admirados e 

seguidos por outros tantos educadores brasileiros e principalmente estrangeiros que veem em 

suas aspirações um meio de perseguir e de colocar em prática o sonho da educação de 

qualidade. Todavia, poderíamos nos perguntar: afinal, o que é uma educação de qualidade?  

 Começarei a análise dessa indagação, voltando às origens da pedagogia crítica. De 

acordo com Freire (2009), uma educação de qualidade é aquela que se compromete com o 

desenvolvimento da “consciência crítica” do educando, que respeita os “saberes dos 

aprendizes”, estabelecendo uma relação entre esses saberes e os saberes curriculares de modo 

que se possa “superar” a ingenuidade advinda da experiência pura, que, gradativamente, pode 

se tornar “criticidade” ou “curiosidade epistemológica”. Os fins da educação de qualidade 

devem ser o desenvolvimento da autonomia profissional, da ética, do respeito ao próximo, do 

sentimento de solidariedade e a preparação para o embate político, qualidades tão necessárias 
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para todo e qualquer cidadão que queira fazer a diferença e tentar mudar um país tão 

estruturado em desigualdades como o nosso.  

 Freire (2009) acreditava que o educador não pode simplesmente impor a sua 

“verdade” e ignorar o saber advindo da experiência dos alunos, que, sendo ingênuo ou não, 

revela a sua “presença no mundo”. Por isso, para ele, a “leitura do mundo” deve sempre 

preceder a “leitura da palavra”, ou seja, é preciso primeiro entendermos a cultura e o mundo 

social no qual os alunos estão inseridos para, depois, construirmos o conhecimento. Essa 

construção também deve ocorrer de maneira natural, pois o diálogo desafiador, feito na 

perspectiva progressista crítica, que questiona a própria história dos grupos envolvidos na 

educação, por si só, pode despertar a necessidade de superar certos saberes que passam a se 

apresentar como insuficientes ou ineficazes para explicar os fatos. 

 Acredito que, além das contribuições palpáveis, que podem diretamente ser aplicadas 

em sala de aula, o grande diferencial de Paulo Freire encontra-se em suas palavras embebidas 

de revolução, o que é entendido por muitos como ativismo vazio ou utopia. Claro que os 

professores sozinhos não poderão mudar o mundo, mas concordo com Freire (2009, p. 77) 

quando ele diz que “[n]inguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma 

neutra” e que “adaptar-se” ao mundo e agir de maneira passiva é “imoral”. Logo, cabe a nós, 

por meio da constatação dos fatos e da história, “decidir”, “escolher”, “intervir” no mundo, o 

que vai ao encontro da necessidade de assumir uma posição política como sugere Pennycook 

(2008). 

 Uma das grandes seguidoras do trabalho e das teorizações de Freire é a feminista 

americana bell hooks (1994, p. 6), que mostra sua admiração através da fala: “quando eu 

descobri o trabalho do pensador brasileiro Paulo Freire, quem primeiro me introduziu a 

pedagogia crítica, encontrei um mentor, um guia, alguém que entendia a educação como 

libertadora.”
25

 hooks (1994) afirma que os pensamentos de Freire deram-lhe suporte e 

coragem para “desafiar o sistema bancário de educação”
26

 e para criar estratégias que  

pudessem contribuir para o processo de “conscientização”
27

 dos alunos.  

 A autora advoga por uma educação holística, transgressiva, que conceba professores e 

alunos como seres integrais, que só podem ser educados se forem consideradas as três 

                                                 
25

 Versão original: “When I discovered the work of the Brazilian thinker Paulo Freire, my first introduction to 

critical pedagogy, I found a mentor and a guide, someone who understood that learning could be liberatory”. 
26

 Versão original: “challenging the ‘banking system’ of education”. O “sistema bancário de educação” foi uma 

denominação que Freire (2009) atribuiu ao tipo de ensino que preconiza que os alunos precisam ser alimentados 

por informações através de um professor e também ser capazes de memorizar e armazenar essas informações 

para usá-las posteriormente. 
27

 Versão original: “conscientization”. 
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dimensões do ser: corpo, mente e alma. A estrutura educacional burguesa ou liberal – que até 

os dias atuais tem forte influência na educação –, ao “objetificar”
28

 o professor, cria uma 

mácula na noção do indivíduo como uma totalidade, separando corpo e mente e elegendo a 

mente como fonte privilegiada do saber. Como consequência, essa compartimentação do 

saber intelectual “reforça a separação dualística entre o público e o privado, fazendo com que 

alunos e docentes não consigam perceber nenhuma conexão entre suas práticas de vida, 

hábitos de ser e o papel dos professores”
29

 (HOOKS, 1994). 

 hooks (1994) exemplifica essa ideia de educação holística em seu livro Teaching to 

Transgress com um depoimento pessoal que relata sua história de perda de amor pela escola, 

ao deixar sua primeira instituição de ensino, em um bairro de negros, e ser transferida para 

uma “escola de brancos”
30

, como resultado do projeto de integração racial americana. A 

autora conta-nos que sua primeira escola era um “local de experiência da aprendizagem como 

revolução”
31

, de educação holística, onde havia uma preocupação por parte dos professores – 

quase todos negros – em formar “alunos negros que usassem suas mentes”
32

 por meio da luta 

antirracista e de uma “pedagogia de resistência que era profundamente anticolonial”
33

, pois, 

“para os negros, o ensino – a educação – era fundamentalmente um ato político”
34

. Em sua 

nova escola, hooks era educada por professores brancos, e o conhecimento passou a pautar-se 

apenas na transmissão de informações. A autora declara que o modelo educacional de “prática 

de liberdade”
35

 e de “comprometimento político”
36

 ao qual ela estava acostumada 

transformou-se em um regime de “obediência”.  

 Mesmo assim, sua escola primeira marcou-a profundamente, e as experiências lá 

vivenciadas serviram de modelo para a bell hooks professora, apontando para o fato de que 

uma postura pedagógica crítica pode, sim, promover a conscientização e a necessidade de 

adoção de um posicionamento político intervencionista que tente transformar práticas injustas 

ou hegemônicas. hooks é um exemplo vivo disso, pois, segundo a autora, suas práticas 

pedagógicas emergiram da seguinte maneira: 

 

                                                 
28

 Versão original: “objectification”. 
29

 Versão original: “reinforces the dualistic separation of public and private, encouraging teachers and students to 

see no connection between life practices, habits of being, and the roles of professors.”  
30

 Versão original: “white schools”. 
31

 Versão original: “location where I experienced learning as revolution”. 
32

 Versão original: “black folks who used our ‘minds’”. 
33

 Versão original: “pedagogy of resistance that was profoundly anticolonial.”  
34

 Versão original: “For black folks teaching – educating – was fundamentally political”. 
35

 Versão original: “practice of freedom”. 
36

 Versão original: “political commitment”. 
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de uma interação mutuamente esclarecedora de pedagogias anticoloniais, críticas e 

feministas. Essa complexa e única mistura de múltiplas perspectivas constituiu um 

envolvente e poderoso ponto de vista por meio do qual se pudesse trabalhar. 

Ultrapassar fronteiras possibilitou-me a imaginação e a adoção de práticas 

pedagógicas que envolvem diretamente duas preocupações: questionar vieses do 

currículo que reinscrevem sistemas de dominação (como racismo e sexismo) e, 

simultaneamente, prover novas maneiras de ensinar grupos de alunos/as marcados 

pela diversidade.
37

 (HOOKS, 1994, p. 10, grifo meu) 

 

 A experiência de hooks mostra-nos claramente a necessidade de se inserir uma 

dimensão crítica nas práticas pedagógicas, caso o professor comprometa-se em colaborar para 

a construção da conscientização dos alunos como propunha Freire (1999).  

 Hawkins e Norton (2009) alegam que o termo crítico na pedagogia não se apresenta 

tão problemático e abstrato como na teoria crítica, posto que está diretamente relacionado à 

ação social e à mudança educacional. A crítica deve ser entendida, nesse contexto, como uma 

postura de problematização, que focalize a compreensão de que: 

 

“as ideologias dominantes da sociedade direcionam a construção de entendimentos e 

significados, de maneira que alguns grupos de pessoas se privilegiem com essa 

construção enquanto outros sejam marginalizados”.
38

 (HAWKINS e NORTON, 2009, p. 

2) 

 

Logo, a pedagogia crítica “fornece direção histórica, cultural, política e ética” (MCLAREN, 

1997, p.192) para que os professores possam se inserir em ações que busquem promover a 

superação de problemas educacionais. 

 Nesse sentido, Giroux (1997) esclarece que as escolas são um local de reprodução de 

“relações e interesses sociais dominantes”, um campo ideológico que exerce “formas de 

regulação moral e política” sobre os indivíduos, ou seja, a escola constrói significados 

culturais que oferecem condições para a formação de identidades ou subjetividades. Por outro 

lado, enquanto instituição histórica e cultural, a escola produz significados que podem ser 

conformistas, mas também contestadores, pois grupos de indivíduos diferentes constroem 

significados também diferentes sobre a realidade. Assim sendo, Giroux (1997) acredita que o 

discurso produzido pelas escolas pode ser tanto constituinte como também produto do poder.  

                                                 
37

 Versão original:  “My pedagogical practices have emerged from the mutually illuminating interplay of 

anticolonial, critical, and feminist pedagogies. This complex and unique blending of multiple perspectives has 

been an engaging and powerful standpoint from which to work. Expanding beyond boundaries, it has made it 

possible for me to imagine and enact pedagogical practices that engage directly both the concern for 

interrogating biases in curricula that reinscribe  systems of domination (such as racism and sexism) while 

simultaneously providing new ways to teach diverse groups of students.” 
38

 Versão original: “how dominant ideologies in society drive the construction of understandings and meanings 

in ways that privilege certain groups of people, while marginalizing others”. 
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 Partindo desse princípio, Giroux (1997, p. 161) advoga pela necessidade de encarar os 

professores como “intelectuais transformadores”, o que encerra, além de um 

comprometimento em formar alunos críticos, um engajamento com a reflexão e com a 

transformação social. O fato é que a figura do “professor transformador” está centrada na ação 

e na construção de uma educação mais democrática, livre – que se dá por meio da assunção de 

uma postura crítica sobre a própria prática pedagógica do professor e sobre a prática dos 

outros, tentando levantar questões acerca do que ensinam, como ensinam e por que ensinam, 

levando em consideração metas mais amplas de educação. Além disso, torna-se essencial que 

esses professores façam das questões pedagógicas assuntos também de política e vice-versa. 

Ao assumirem esse papel, os professores poderão fazer das escolas “esferas democráticas” e 

de suas experiências práticas um modo de teorizar, reivindicando seus direitos de participarem 

do currículo e das decisões políticas relacionadas à educação.  

 Contreras (2002) faz uma crítica com relação às teorizações de Giroux. No seu 

entendimento, o arcabouço teórico do autor fornece uma nova orientação para os docentes, 

entretanto não estabelece como os professores – que estão passando por um processo 

educacional conflituoso, como analisado anteriormente – podem constituir a posição de 

“intelectuais transformadores”, considerando-se que enfrentarão grandes dificuldades práticas 

para modificar sua situação. Portanto, segundo Contreras (2002), falta, no trabalho de Giroux, 

um desdobramento das possibilidades elencadas, haja vista que o autor não evidencia as 

articulações dessas possibilidades com a experiência concreta dos docentes. Nesse cenário, a 

reflexão crítica apresenta-se como uma maneira de expressar os elementos necessários para se 

fazer a transição para as novas orientações propostas por Giroux. Desse modo, nosso próximo 

passo será analisar as contribuições da reflexão crítica para a formação de professores como 

“intelectuais transformadores”. 

 

1.3.3 A formação de professores: refletindo para transformar 

 

 Ao falarmos em formação de professores, estamos nos referindo a um processo amplo, 

que envolve técnica, estratégias, conhecimento específico, didático e, acima de tudo, reflexão. 

Segundo Leffa (2001, p. 335), a “formação tem sido descrita como uma preparação mais 

complexa do professor, envolvendo a fusão do conhecimento recebido com o conhecimento 

experimental e uma reflexão sobre esses dois tipos de conhecimento”. O bom professor não é 

apenas aquele que domina o conteúdo a ser ministrado e que tem certo conhecimento 

didático; é aquele que, além dessas qualidades, também reflete sobre suas ações e conceitos, 
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com o intuito de avaliar o ensino-aprendizagem, tentando resolver problemas e, 

consequentemente, melhorando a sua prática de ensino e todo o contexto escolar no qual está 

inserido. Agindo assim, o professor revisa suas práticas e atualiza-as, e, como o conhecimento 

é perecível, o processo de formação apresenta-se, para ele, como algo contínuo.  

 É importante compreendermos que a área de formação de professores, assim como a 

Linguística Aplicada, está sempre em movimento e sofre constantes mudanças de orientação. 

Borelli e Pessoa (2011b) asseguram que essa área tem se pautado por novos princípios 

intrinsicamente ligados à crítica e à reflexão. De acordo com as autoras (2010, p. 23), os 

estudos que introduzem esses princípios enfatizam: 1) “o papel da colaboração e da reflexão 

promovida em ambiente colaborativo”; 2) “a relevância do papel do professor como 

pesquisador” e 3) “a importância da criticidade no processo reflexivo do professor”. 

Nortearemos nossa análise, nesta pesquisa, principalmente nos itens 1 e 3. Para tal, 

começaremos com o estudo da importância da reflexão na formação crítica de professores, 

explicitando as diferenças entre reflexão e reflexão crítica. 

 

1.3.3.1 Reflexão: método ou prática? 

 

Zeichner e Liston (1996a), pensando na diferença entre reflexão técnica e reflexão 

crítica, trazem a distinção entre o professor como “prático-reflexivo” e “técnico”.  A “reflexão 

técnica” relaciona-se a uma análise de determinada situação problemática, visando a soluções 

práticas e imediatas para um contexto específico. Ela está relacionada ao professor técnico, 

que é aquele que pensa sobre a sua sala de aula e os problemas contidos nela, porém focaliza 

o problema como tendo uma única causa específica. Esse professor usa suposições fixas para 

tentar resolver os impasses, não questiona tais suposições e, tão pouco, questiona os objetivos 

ou valores embutidos na solução encontrada.  

O “prático-reflexivo”, ao contrário, procura maneiras distintas de focalizar um 

problema e questiona seus próprios conceitos e orientações. Para que isso ocorra, é necessário 

que a própria experiência dos professores seja levada em conta e que estes tenham um papel 

ativo, assumindo a responsabilidade e o compromisso de examinar e tentar resolver os 

dilemas de sua prática. É necessário também que eles questionem as metas e os valores que 

guiam os seus trabalhos levando em consideração o contexto institucional e cultural no qual 

se encontram. Essa concepção de professor como “prático-reflexivo” acarreta uma 

consequência muito importante: o reconhecimento de seu papel na produção de teorias sobre 

o ensino partindo de suas próprias práticas (ZEICHNER; LISTON, 1996c). 
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De acordo com Dewey (1933 apud PESSOA, 2003, p. 46), a ação reflexiva pode ser 

definida como “o exame ativo, voluntário, persistente e rigoroso de nossas crenças e ações, à 

luz dos fundamentos que as sustentam e das consequências a que conduzem”. Zeichner e 

Liston (1996b) também sugerem que, para Dewey, a ação reflexiva é holística e também 

envolve emoção, intuição e paixão, e não uma série de técnicas a serem seguidas. Segundo os 

autores, Dewey aponta como principais características dos professores reflexivos: a mente 

aberta, o senso de responsabilidade e a sinceridade (wholeheartdness), ou seja, a atitude de 

sempre examinar seus conceitos e crenças e os resultados de suas ações.  

Zeichner e Liston (1996b), baseando-se na noção de prática reflexiva adotada por 

Schön, a qual sugere que essa reflexão siga sempre um modelo espiral de apreciação, ação e 

reapreciação, definem cinco dimensões para a reflexão. A primeira refere-se à “reflexão-na-

ação” e consiste em uma reflexão rápida e automática, que ocorre durante uma ação quando 

tenta-se analisar um problema e resolvê-lo no momento em que ele ocorre. A segunda 

dimensão, a do “conserto”, ainda se encontra no plano da “reflexão-na-ação”, mas, nesse 

momento, já há uma breve pausa para o pensamento.  

 A terceira dimensão é a da “reflexão sobre a ação” e pode ocorrer antes e depois de 

uma ação. Quando ela ocorre antes da ação, seu objetivo é planejar a ação. Quando ela ocorre 

depois, representa a fase da “revisão” da ação. Nesse momento, o professor pensa ou comenta 

sobre assuntos que ocorreram em aulas anteriores, como o progresso de alguns alunos em 

particular ou grupo de alunos, ou o desenvolvimento de unidades do currículo, e, como 

resultado, alguns planos existentes podem ser modificados.  

Na quarta dimensão de reflexão, a da “pesquisa”, os pensamentos e observações dos 

professores tornam-se mais sistemáticos e focados em um problema particular. Na quinta 

dimensão, a da “reteorização e reformulação”, a reflexão é mais abstrata e rigorosa e requer 

maior tempo (meses ou anos). Nessa fase, enquanto o professor examina criticamente suas 

“teorias práticas”, ele também considera suas descobertas à luz das teorias acadêmicas 

públicas.   

Há que se ressaltar que o modelo de reflexão prática exposto acima, apesar de ter sido 

e ainda ser muito usado, apresenta alguns problemas. Smyth (1991b), Zeichner e Liston 

(1996b) e Contreras (2002) criticam o não reconhecimento no trabalho de Schön da natureza 

social do conhecimento. Segundo os autores, há uma dimensão política que é esquecida no 

trabalho de Schön, além de não haver nenhuma indicação da importância de uma dimensão 

discursiva e dialógica em seus trabalhos. Zeichner e Liston (1996b) salientam que a 

concepção de reflexão de Schön é reducionista por se basear em um processo solitário e 
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individualista, fazendo com que o sentido da reflexão fique limitado apenas aos problemas 

imediatos da sala de aula. 

Contreras (2002) afirma que a reflexão do professor restrita à sua prática não é 

suficiente para elaborar uma compreensão teórica sobre os elementos externos que 

condicionam essa prática e dos quais ele pode não ter consciência. Além do mais, acredita-se 

que a reflexão não deve ser feita levando-se em consideração apenas a sala de aula, mas 

também os contextos mais amplos nos quais o ensino está inserido. Portanto, o autor aponta 

para a necessidade de uma reflexão crítica por parte dos professores. 

 

1.3.3.2 Reflexão crítica: problematizando e transformando a história 

 

A ação reflexiva é um elemento fundamental para a formação de professores. Como 

avaliação de crenças, a reflexão pode levar a um desvendamento ou a um modo diferente de 

enxergar a realidade, abrindo nossas mentes e aprimorando nossos conhecimentos. Essa 

revisão constante de paradigmas parece ser de suma importância, principalmente nesta era 

pós-moderna em que vivemos, visto que se reconhece que o conhecimento não representa 

verdades absolutas e requer uma constante reavaliação. Além disso, cada contexto é único e, 

portanto, merece um olhar único, o que reforça a ideia de que o professor deve refletir sobre 

esses contextos em particular. Para tanto, ele precisa estar em constante revisão de valores e 

práticas. 

A reflexão crítica difere da reflexão prática, pois a primeira está intrinsecamente 

ligada a um processo de avaliação crítica sobre a natureza social, histórica, política, cultural e 

ideológica do conhecimento e da educação escolar, que pode ajudar os professores a entender 

a situação normalmente conflituosa na qual se encontram, levando-os a imaginar 

possibilidades alternativas de agir na educação. Assim sendo, a reflexão crítica tem como 

meta levar o professor a uma tomada de consciência sobre o seu fazer pedagógico e sobre o 

seu potencial como estudioso, profissional ativo, comprometido e apto a participar das 

discussões e tomadas de decisão sobre o currículo. 

Fairclough (1999) propõe quatro estágios para a crítica: 1) identificação do problema; 

2) identificação daquilo que está nas redes das práticas sociais que possibilitou o surgimento 

do problema; 3) consideração de como e se o problema é funcional na sustentação de si 

mesmo (por exemplo, se ele age ideologicamente); 4) identificação das reais possibilidades de 

questionamento e superação desses problemas dentro da vida social. Smyth (1991b), por sua 

vez, propõe as seguintes etapas e perguntas como base para o processo de reflexão crítica: 1) 
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descrever: “O que eu faço?”; 2) informar: “O que esta descrição significa?”; 3) confrontar: 

“Como eu me tornei assim?”; e reconstruir: “Como eu posso fazer o que eu estou acostumado 

a fazer de maneira diferente?”.  

Celani (2001) argumenta que o professor deve estar envolvido em um processo aberto 

de desenvolvimento contínuo que está inserido na prática e não é fruto de um método ou 

modelo teórico. Trata-se de relacionar o conhecimento aprendido na academia com as práticas 

pedagógicas contextuais e o conhecimento advindo dessas práticas. É uma maneira de “pensar 

sobre o saber” e o “saber fazer”. Sobretudo, trata-se de uma maneira de prever as ações e suas 

consequências.  Moita Lopes (2008b) fala sobre a necessidade de pensar o mundo por um 

olhar “não-ocidentalista”. O autor argumenta que as “vozes do sul”, ou seja, aqueles que 

foram marginalizados pela ciência ocidental, estão lutando para emitir suas vozes e 

reivindicar o seu papel e direito de seres capazes de construir o próprio conhecimento com 

base nas próprias realidades, desafiando o conhecimento científico tradicional e questionando 

verdades naturalizadas em todos os sentidos. 

Smyth (1991b) afirma que as práticas devem ser desafiadas e suplantadas por meio da 

reflexão crítica, que, por sua vez, leva a uma consciência crítica. Torna-se necessário, então, 

que os professores questionem criticamente as estruturas sociais e os padrões ideológicos que 

as sustentam e que também tentem entender os conflitos e as contradições da educação. Isso 

“significa não só assumirem a responsabilidade pela construção e utilização do conhecimento 

teórico, mas também o compromisso de transformação do pensamento e da prática 

dominantes” (CONTRERAS, 2002, p. 157). Essa tarefa, segundo Smyth (1987 apud 

CONTRERAS, 2002, p. 156), “requer problematizar as visões sobre a prática de ensino e suas 

circunstâncias, que normalmente se dão por assentadas, tanto sobre o papel dos professores 

como sobre a função que cumpre a educação escolar”.  

Assim sendo, Contreras (2002) declara que a autonomia profissional, a emancipação, 

deveria começar juntamente com a sensibilidade moral advinda do reconhecimento das 

diferenças e dos nossos próprios limites e parcialidades na forma de compreender os outros. 

Segundo o autor, valores como liberdade, solidariedade, justiça e igualdade poderão ser 

reivindicados, desde que não sejam transformados em significados unificados, mas mantidos 

abertos e problematizados, suscitando em nós a necessidade de construção e reconstrução de 

espaços em que a diferença seja aceita e respeitada. “Desse modo, o compromisso será com 

estes valores, em oposição ao sofrimento, à opressão, à marginalização e à exclusão” 

(CONTRERAS, 2002, p.184). 

 Há que se considerar que a língua/linguagem também exerce um papel importante na 
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reflexão crítica. A língua foi definida por Saussure como uma estrutura social, a primeira 

instituição à qual o homem tem acesso. Como instituição, ela traz consigo todas as marcas 

históricas e conjecturais de uma determinada sociedade. Nesse sentido, a língua pode ser 

opressiva, porque pensamos de acordo com aquilo a que fomos instruídos a pensar como 

membros de uma determinada sociedade. Como a língua manifesta-se nos diferentes discursos 

e é por meio dela que materializamos os nossos pensamentos e conseguimos acessar o 

conhecimento, acredito que é também por ela que conseguiremos reavaliar os nossos 

conceitos e descobrir a fonte da opressão. A verdade é que tal compreensão pode nos levar à 

construção de novos conhecimentos.  

 Celani (2001) caracteriza o professor ideal de línguas como aquele que domina o 

conhecimento e tem habilidade para lidar com ele, manuseia-o por meio de uma prática 

reflexiva construída ao longo de um processo e, além disso, desenvolve uma visão 

sociointeracional crítica da linguagem e da aprendizagem. Portanto, é fundamental que 

estejamos sempre atentos àquilo que produzimos pela linguagem, perguntando-nos por que, 

para quem e com qual motivo agimos discursivamente dentro de um determinado contexto. 

  Nas seções anteriores, tecemos as considerações acerca das possibilidades de 

educação, reflexão e embate protagonizadas pela pedagogia crítica. Abordaremos, a seguir, as 

contradições e contrariedades dessa pedagogia. 

 

1.4 Problematizando a pedagogia crítica 

 

 Apesar de fornecer bases e princípios que sustentam o papel do professor como 

“intelectual transformador” e partir de objetivos que buscam a construção de um mundo mais 

democrático, igualitário e solidário, a pedagogia crítica, assim como toda forma de educação, 

não oferece um arcabouço teórico que, ao ser colocado em prática, configura-se 

completamente isento de conflitos. Fabrício (2008, p. 50) alega que a crítica contundente à 

tradição sustenta-se sobre uma visão determinista entre “ideologia e discurso, ideologia e 

poder, discurso e estrutura social e educação/discursos empoderadores e mudança social”, o 

que faz com que novas certezas e explicações causais dos fenômenos sociais sejam suscitadas. 

 Outro apontamento desfavorável à pedagogia crítica refere-se ao seu papel “redentor” 

(FISHMAN E SALES, 2010), por trazer em si a pretensão de mudar o mundo e fazer com que as 

pessoas tornem-se autônomas e conscientes, como se a autonomia e a conscientização fossem 

fins a serem atingidos, quando, na verdade, esses atributos configuram-se como processos 

constantes e sempre inacabados. Podemos observar essa tendência no comentário de McLaren 
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(1997, p.192): “[a] pedagogia crítica ressoa com a sensibilidade do símbolo hebraico de 

tikkun, que significa ‘curar, consertar e transformar o mundo; todo o resto é comentário’”.  

Dessa forma, o professor passa a ser visto como o “super-herói pedagógico” ou o 

“superprofessor” (FISHMAN E SALES, 2010) que será responsável por salvar os alunos, 

trazendo à tona a verdade ou iluminando suas consciências.  

 Ellsworth (1992, p. 91) discorda dessa postura salvacionista deixando a entender que a 

pedagogia crítica pode ser um projeto falido, caso persista com suas “assunções 

racionalistas”
39

 (p. 96). Ela afirma que certos conceitos que são fundamentais para a 

pedagogia crítica, como o “empoderamento, a voz dos alunos, o diálogo e até mesmo a 

própria crítica são mitos repressivos que perpetuam relações de dominação”
40

 (p. 91). A 

autora (1992) assegura que é necessário estabelecer debates sobre o que realmente constitui 

uma pedagogia crítica ou radical, pois os conceitos de liberdade, justiça social, democracia, 

ação reconstrutiva e valores universais, assim como a crítica, são problemáticos, visto que 

operam em um alto nível de abstração. O termo voz do aluno deveria ser substituído por vozes 

do aluno, posto que essa voz é sempre parcial, múltipla e contraditória. Ela é uma interseção 

de vozes constituídas por gênero, classe, raça e outras posições de sujeito.  

 Corroborando o pensamento anterior, Ellsworth (1992, p. 99) afirma que “nenhum 

professor está livre de opressões aprendidas e internalizadas e nem as considerações do 

sofrimento e luta de um grupo estão imunes da reprodução de narrativas opressivas para os 

outros”
41

. Assim, o pedagogo crítico acaba reproduzindo relações de dominação em seu 

contexto escolar ao tentar colocar em prática o discurso e os preceitos da teoria crítica 

elegendo o seu próprio entendimento sobre o mundo social e suas identidades como 

referencial de verdade. Ellsworth (1992, p. 91), ao fazer a pergunta: “que diversidade nós 

silenciamos em nome da ‘pedagogia libertadora?’”
42

, sugere que, em vez de promover a 

autonomia e a justiça social, a pedagogia crítica pode promover a opressão.  

 O silêncio dos alunos também não deve ser visto como falta de voz ou falta de 

assunção de uma identidade contestadora que os permita atuar como agentes sociais, mas 

como uma forma consciente ou inconsciente de não falarem em suas vozes autênticas ou 

mesmo como uma forma de negarem-se a falar por não se sentirem seguros e confiantes com 

a posição social privilegiada ocupada pelo professor e por certos alunos, que está 
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 Versão original: “rationalist assumptions”. 
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myths that perpetuate relations of domination”. 
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 Versão original: “No teacher is free of these learned and internalized oppressions. Nor are accounts of one 
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 Versão original: “What diversity do we silence in the name of ‘liberatory’ pedagogy?”. 
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fundamentada na relação assimétrica de poder entre professor e alunos ou mesmo entre os 

próprios alunos. Nesse contexto, o próprio diálogo configura-se como um “mito repressivo”, 

pois os alunos nem sempre têm oportunidades iguais de fala, nem todos os membros sentem-

se seguros para falar, nem todos têm o mesmo poder de decisão e nem todas as ideais são 

toleradas, como pressupõe um diálogo construtivo na visão da pedagogia crítica (ELSSWORTH, 

1992). 

 A própria relação aluno-professor normalmente é problemática, posto que o professor 

nem sempre compartilha os sofrimentos dos alunos, por não assumir posições de sujeitos 

idênticas a estes. Dessa maneira, Ellsworth (1992) alega que os pedagogos críticos referem-se 

às vozes dos alunos como se aqueles pudessem compartilhar as suas experiências de 

sofrimento e opressão. No entanto, as pessoas oprimidas, ao falarem de suas experiências 

opressoras, não demonstram uma postura de partilha, mas de resistência, por meio de um 

discurso desafiador que opera como uma maneira de sobrevivência e que é construído dentro 

de comunidades de resistência.  

 Ellsworth (1992), retomando Burbules, Giroux e McLaren, afirma que os educadores 

envolvidos com a pedagogia crítica reconhecem que os professores exercem uma autoridade 

legitimada e socialmente construída sobre os alunos e que a educação, por si mesma, é um 

projeto essencialmente “paternalista” (p. 98). Os esforços dos educadores críticos 

concentram-se em “tentar transformar os efeitos negativos de desequilíbrio de poder em 

efeitos positivos”
43

 (p. 98) mediante estratégias de empoderamento e diálogo. Essas 

estratégias criam a ilusão de que não há mais hierarquia entre professor e alunos, mas, na 

verdade, a relação autoritária entre eles permanece inalterada.   

 Outro aspecto importante na crítica feita por Ellsworth (1992) com relação à 

pedagogia crítica consiste no reconhecimento de que os princípios morais não são absolutos e 

universais, mas são “intersubjetivamente estabelecidos pelos sujeitos por meio da 

interpretação e da reflexão” (ELLSWORTH, 1992, p. 108). Isso significa dizer que não há como 

ensinar princípios morais, uma vez que o professor está implicado no meio que ele procura 

mudar e também há, nesse meio, uma multiplicidade de conhecimentos e de posições de 

sujeito concorrentes, que são sempre contraditórias, parciais e irredutíveis. Ao atentarem-se 

para esse fato, 

  
[o]s pesquisadores em educação que tentam construir discursos significativos sobre 

as políticas de prática de sala de aula devem começar a teorizar sobre as 
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consequências para a educação das maneiras como o conhecimento, o poder e o 

desejo são mutuamente implicados na formação e na intervenção de cada um. 

(ELLSWORTH, 1992, p. 108)
44

 

 

 Finalmente, Ellsworth (1992) adverte para o fato de que qualquer um, 

independentemente de sua posição social ou condição de opressão, pode se tornar opressor. 

Mesmo os que também são oprimidos podem inverter seu papel. Nesse sentido, os professores 

e pedagogos críticos devem refletir sobre a própria postura como educadores, tentando 

sempre examinar seus valores, suas posturas e suas vozes. Mesmo que tenham a intenção de 

transformar o meio em que atuam, eles devem também respeitar a diversidade de gênero, 

classe, cor e também de opiniões para não correrem o risco de tornarem-se opressores.  

 Romper totalmente essa hierarquia, por mais que os professores se esforcem, parece 

ser uma utopia, pois ser professor já pressupõe ter uma bagagem ampla de conhecimento, o 

que torna difícil a contraposição de ideias do docente por parte do aluno. Mesmo que 

incorporemos a noção amplamente disseminada na educação pós-moderna de que o professor 

é um parceiro e não um ditador, esse parceiro irá sempre ocupar a posição de par mais 

competente, fazendo com que a hierarquia continue presente. No imaginário do aluno, 

discordar das ideias do professor pode ser um desafio que deve ser bem planejado para que 

esse próprio aluno não se exponha a situações constrangedoras.  

 Fischman e Sales (2010, p. 15), apesar de também criticarem o papel redencionista 

creditado aos professores pela pedagogia crítica, trazem uma concepção menos pessimista 

com relação a essa pedagogia, pois acreditam que é preciso “envolvimento” e 

“comprometimento” por parte dos professores com a educação e com a crítica, assim como 

aponta a pedagogia crítica. Para tal, faz-se necessário um reexame sobre o papel do professor 

como “superagente da mudança educacional” (p. 16). Os autores propõem que os professores 

devem assumir o papel de “intelectuais comprometidos” (p. 16), enfatizando que o 

“compromisso” é muito mais um processo do que um estado final e não deve ser visto como 

um empreendimento puramente “racional”, visto que 

 
[m]uitas vezes, educadores que se comprometem com a sua turma e com a sua 

escola podem se tornar criticamente autoconscientes e se engajar em ações político-

pedagógicas com objetivos claros de transformação – e nesse sentido podem assumir 

suas funções como intelectuais –, mas, em outros momentos, sentem-se confusos ou 

mesmo inconscientes de suas limitações ou capacidades no sentido de serem 

proponentes ativos de mudança social. (FISCHMAN e SALES, 2010, p. 16) 
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 Assim sendo, Fischman e Sales (2010) propõem que os docentes devem ser mais 

“humildes” com relação à transformação. Também salientam que é necessário que o professor 

assuma uma postura “intervencionista”, mas não “redentora” com relação à sua prática e que 

tente intervir “de maneira mais simples e menos intimidadora” (p. 16) para preservar em si 

mesmo a possibilidade de transformação, evitando, assim, a frustração. 

 Concordo plenamente com os autores e acredito que depositar nos professores a 

responsabilidade de mudar a educação seria uma atitude completamente opressora, o que vai 

de encontro aos pressupostos da pedagogia crítica. Creio que, apesar de a pedagogia crítica ter 

um discurso exaltado e contundente, sua intenção não é colocar o peso e a responsabilidade da 

educação nas mãos dos professores. Percebo que os pedagogos críticos veem no professor um 

dos meios para se promover as bases da transformação, assim como vemos nas pequenas 

formiguinhas um cupinzeiro em potencial.  

 Discutimos até o momento os aspectos que envolvem a Linguística Aplicada e a 

Linguística Aplicada Crítica, a pedagogia e a pedagogia crítica, a formação de professores, a 

reflexão e a reflexão crítica, elucidando questões referentes às viradas linguística, cultural e 

crítica. Por fim, gostaria de voltar o nosso olhar para a virada performativa para abarcar 

alguns dos principais pilares que fundamentam as práticas interrogadoras contemporâneas. 

  

1.5 O processo de construção da Identidade 

 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é 

propiciar as condições em que os educandos em suas relações 

uns com os outros e todos com o professor ou a professora 

ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se 

como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva 

porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz 

de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmos não 

significa a exclusão dos outros. É a ‘outredade’ do “não eu”, ou 

do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu eu. (FREIRE, 

2009, p. 41) 

 

 Etimologicamente, a palavra identidade advém do latim identitate, à qual é atribuída a 

qualidade de idêntico e que sugere imutabilidade ou a característica de ser sempre o mesmo. 

No entanto, será que a nossa identidade é una e mantém-se sempre estável? Como a 

identidade faz parte do ser e de que maneira ela se relaciona com a cultura, a história e as 

sociedades? Como a identidade é constituída? Para tentar responder a essas e outras 

perguntas, tomarei por base as teorizações dos estudos culturais (HALL, 2006, 2011; 

WOODWARD, 2011; SILVA, 2011). Essa escolha teórica deve-se ao fato de que os estudos 
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culturais incorporam uma postura interdisciplinar, e não ocidentalista, pois surgiram da 

necessidade de repensar a cultura sob uma ótica mais política e plural (SOVIK, 2003). Além 

disso, esses construtos trazem elementos da história, da sociologia, da psicologia e de outras 

disciplinas para o campo das identidades, de forma que as etnografias densas de Estados-

nação cedam espaço para as microetnografias de grupos locais e marginais. 

 

1.5.1 Sujeito, individualidade e vida em sociedade: as bases da construção da identidade 

 

 Para delimitarmos melhor nosso objeto de estudo, é necessário atermo-nos 

primeiramente à noção de sujeito. Segundo Hall (2006), o sujeito é socialmente constituído e 

absorve traços da cultura na qual está imerso. Como as sociedades mudam, com o passar do 

tempo, o conceito de sujeito também sofre alterações e, logo, tem uma história. Hall (2006) 

descreve três concepções históricas do sujeito: o sujeito do Iluminismo, o sujeito sociológico e 

o sujeito pós-moderno. O sujeito do Iluminismo caracterizava-se por ser totalmente centrado, 

racional, uno, consciente. Ele nascia com uma essência interior que era sua identidade, e esta 

permanecia inalterada, idêntica, durante toda a sua existência. 

 O sujeito sociológico refletia a complexidade do mundo moderno e era formado nas 

relações sociais com as outras pessoas. O indivíduo era formado subjetivamente ao interagir 

com os outros em sociedade e, ao mesmo tempo, sustentava as estruturas e as práticas nas 

quais estava inserido. Essa relação interior x exterior fazia com que os sujeitos se projetassem 

nas identidades culturais e, ao mesmo tempo, internalizassem os valores e os significados 

dessas identidades. Por estarem atadas à estrutura, essas identidades eram estáveis e 

unificadas.  

 Benedict (2000) compartilha a ideia da existência de um sujeito sociológico, pois 

defende que cada grupo social tem padrões coletivos de comportamento que motivam o 

comportamento individual. Segundo a antropóloga (2000, p. 28), “o que na realidade liga os 

homens é a sua cultura, as idéias e os padrões que têm em comum”. Nessa visão, o homem 

não é dotado de uma natureza humana, mas é, sim, um produto da sociedade e, como tal, é 

determinado por ela, ou seja, “[a] história da vida individual de cada pessoa é acima de tudo 

uma acomodação aos padrões de forma e de medida tradicionalmente transmitidos na sua 

comunidade de geração para geração” (BENEDICT, 2000, p. 15). 

 O sujeito pós-moderno, por sua vez, não tem mais essa identidade fixa e una. Ele 

assume várias identidades, que são fluidas e contraditórias. As identidades mudam de acordo 

com os contextos. Assim, uma delegada, por exemplo, pode assumir o papel de uma doce e 
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complacente mãe em casa, mas ser uma enérgica e exigente profissional em seu trabalho. 

Essas duas identidades também podem estar em conflito quando essa mulher se deparar com a 

jornada dupla e estressante de trabalho que lhe é exigida como delegada e que a faz não ter o 

tempo necessário para ser tão dedicada e zelosa como a identidade de mãe lhe interpela. O 

“eu” coerente cede espaço para um “eu” complexo, contraditório e deslocado.  

 Para explicar essa grande mudança na identidade do sujeito pós-moderno, Hall (2006) 

utiliza conceitos-chave que estão relacionados à modernidade, como descontinuidade, 

fragmentação, ruptura e deslocamento. As teorizações de Giddens sobre a “modernidade 

tardia” também foram utilizadas por Hall (2006) para explicar como as mudanças advindas 

desse momento histórico influenciaram nas identidades e corroboraram o surgimento desse 

sujeito pós-moderno. As sociedades da “modernidade tardia” estão se tornando, a cada dia, 

mais diferentes em função da interconexão entre as diferentes áreas do globo e das 

transformações do tempo e do espaço nesse grande fenômeno chamado globalização. 

Somando-se a isso, a modernidade provocou uma ruptura na ordem social tradicional, que foi 

enfraquecida pelas profundas transformações que alteraram o modo de ser e estar no mundo, 

causando o que Hall (2006) chama de descontinuidades. 

 Hall (2006) afirma que a grande diferença entre as sociedades tradicionais e as 

modernas é que as últimas mudam como as anteriores, porém, de maneira extremamente 

rápida e constante. Como as mudanças ocorrem nesse ritmo tão acelerado, aquela tradicional 

forma de identificação do interior com o exterior do sujeito sociológico sofre uma grande 

desestabilização, o que é chamado por Hall (2006) de “deslocamento” – termo mais 

abrangente emprestado por Laclau (1990). Para Hall (2006), as sociedades não são um todo 

unificado, no entanto estão constantemente sendo “descentradas” ou “deslocadas” por forças 

externas. Esses descentramentos da sociedade, consequentemente, levam ao descentramento 

do sujeito.  

 

1.5.2 A construção da identidade: diferença, diferenciação ou opressão? 

  

 Um dos atributos da identidade é o fato de que ela é construída por meio das 

interações sociais, sempre por meio da diferença (HALL, 2006, 2011; WOODWARD, 2011; 

SILVA, 2011). Isso significa dizer que eu sou o que o outro não é, constituindo o que Silva 

(2011) denomina de “cadeia de negações”. A afirmação “eu sou brasileira” é construída pela 

negação “eu não sou inglesa”. Logo, identidade e diferença são mutuamente determinadas e 

estão estreitamente ligadas a sistemas de significação.  
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 Segundo Woodward (2011), a marcação dessa diferença pode ocorrer de duas 

maneiras: mediante “sistemas simbólicos de representação” ou por meio de “formas de 

exclusão social”.  Ambas são estabelecidas por sistemas classificatórios e binários, como 

profano x sagrado, negro x branco, mulher x homem, que nos permitem atribuir significado e 

dar sentido ao mundo social. Esses sistemas, por sua vez, são culturalmente estabelecidos. 

Cada povo, cada cultura constrói seus próprios sistemas classificatórios. 

 Derrida (2001) esclarece que a estruturação do mundo em sistemas binários não gera 

uma divisão simétrica de classes. Ao contrário, as divisões binárias sempre estabelecem 

hierarquias nas quais uma das classes recebe atribuição positiva de valor e a outra negativa. 

Louro (2000, p. 9) afirma que “[ao] classificar os sujeitos, toda sociedade estabelece divisões 

e atribui rótulos que pretendem fixar as identidades. Ela define, separa e, de formas sutis ou 

violentas, também distingue e discrimina” tais identidades. Dessa maneira, podemos nos 

perguntar: de que maneira as classificações são construídas e como elas podem exercer esse 

poder de incluir ou excluir? 

 Para os teóricos culturais contemporâneos (HALL, 2006, 2011; WOODWARD, 2011; 

SILVA, 2011), a identidade e a diferença estão ligadas a sistemas de representação que lhes 

dão sentido. Os sentidos, por sua vez, são construídos por meio da língua/linguagem, o que 

nos faz concluir que a construção da identidade ocorre tanto de maneira simbólica quanto 

social e discursiva (SILVA, 2011; WOODWARD, 2011). A identidade e a diferença apenas 

podem existir e fazer sentido se forem criadas por atos linguísticos. Para Woodward (2011), 

isso significa dizer que a identidade e a diferença fazem parte do mundo social e cultural e 

não do mundo natural, pois somos nós que as criamos ativamente, o que repudia a ideia de 

que a identidade é uma essência. Weedon, (1987, p. 21 apud PENNYCOOK 2008, p. 77, grifo 

no original) corrobora essa ideia ao esclarecer que a linguagem  

 
“é o lugar onde as formas reais e possíveis de organização social e suas 

consequências sociais e políticas são definidas e contestadas. Contudo, é também o 

lugar onde nossos sentidos de nós mesmos, nossa subjetividade é construída”. 

 

 Por serem criadas por atos linguísticos, a identidade e a diferença seguem os mesmos 

princípios da linguagem em geral. Poderia se dizer que o princípio da diferença é um 

princípio linguístico, pois, como apontou Saussure em sua teoria do valor, um signo é o que o 

outro não é em termos gráficos e fonéticos. No entanto, o conceito de representação utilizado 

pelos teóricos acima citados segue um viés pós-estrutural, pois envolve a indeterminação, a 

ambiguidade e a instabilidade atribuída à linguagem, características estas que também nos 
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remetem à identidade. A linguagem, assim como a identidade e a diferença também é 

estabelecida por meio das relações sociais, as quais são sempre marcadas por relações de 

poder. Assim sendo, “[a] representação é um sistema linguístico e cultural: arbitrário, 

indeterminado e estreitamente ligado a relações de poder” (SILVA, 2012, p. 91).  

 Também segundo Silva (2011), a afirmação da identidade implica a separação entre 

“nós” e “eles”, a demarcação de fronteiras, de grupos e de classes que geram posições de 

sujeitos antagônicas e concorrentes.  Nesse caso, classificar significa hierarquizar e atribuir 

valores diferentes aos grupos. Uma das maneiras mais eficazes de demarcar fronteiras e 

estabelecer hierarquias ocorre por meio da normalização. Woodward (2011, p. 51) esclarece 

que 

 
[a] diferença pode ser construída negativamente – por meio da exclusão ou da 

marginalização daquelas pessoas que são definidas como “outros” ou forasteiros. 

Por outro lado, ela pode ser celebrada como fonte de diversidade, heterogeneidade e 

hibridismo, sendo vista como enriquecedora. 

 

 Benedict (2000) afirma que há dois tipos de indivíduos em uma sociedade: os 

adaptados e os inadaptados. Segundo essa concepção, o que determina a normalidade, a 

adaptabilidade de um indivíduo para a sociedade na qual ele está inserido, não é o indivíduo 

em si, mas o grau de normalidade definido pela sociedade. Por esse motivo, há padrões 

diferentes de frustração para um determinado comportamento, dependendo do grau de 

normalidade imprimido pela sociedade àquele comportamento. Portanto, “aqueles cujas 

potencialidades se ajustam mais intimamente com o tipo de comportamento escolhido pela 

sua sociedade são favorecidos e afortunados” (BENEDICT, 2000, p. 280). Ao contrário, aqueles 

que não se ajustam aos padrões de normalidade sofrem com o preconceito e a marginalização.  

 Como exemplo, podemos citar a questão da “adaptabilidade” do homossexual nas 

diferentes sociedades. Segundo a antropóloga (2000), a sociedade ocidental, de maneira geral, 

define o homossexual como um “inadaptado”. No entanto, em algumas sociedades, como no 

caso dos Ameríndios, os homossexuais são tidos como seres portadores de dons especiais, 

como seres “excepcionalmente capazes”. Essa inadaptabilidade é responsável pelos 

preconceitos e pelo sofrimento causado em vários indivíduos, pois: 

 
[q]uando a reação homossexual é olhada como uma perversão, o invertido encontra-

se imediatamente exposto a todos aqueles conflitos a que os aberrantes são sujeitos. 

A sua culpa, a consciência da sua insuficiência, os seus desastres são consequências 

da má reputação que a tradição social lança sobre ele; e poucas pessoas são capazes 

de viver uma vida satisfatória sem o apoio dos padrões adotados pela sociedade de 

que faz parte. (BENEDICT, 2000, p. 290) 
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  Como o poder está ligado à manutenção da ordem social, há uma tendência em se 

homogeneizar e fixar as identidades como normais ou hegemônicas e anormais e essa 

tendência à fixação ocorre por meio da representação. Para Silva (2011, p. 91), “[q]uem tem o 

poder de representar tem o poder de definir e determinar a identidade”. As identidades tidas 

como normais são desejáveis e adquirem um valor positivo, ao passo que as identidades 

taxadas como anormais são marcadas, indesejáveis e adquirem um valor negativo. 

 A normalização da identidade é um dos modos mais sutis de manifestação do poder na 

identidade e encontra respaldo nas visões essencialistas (SILVA, 2011). Para Hall (2003, p. 

28), “[e]ssencialmente presume-se que a identidade cultural seja fixada no nascimento, seja 

parte da natureza, impressa através do parentesco e da linhagem dos genes, seja constitutiva 

do nosso eu mais interior”. Silva (2011) esclarece que o essencialismo pode ser biológico e 

natural, ou histórico, mas é sempre cultural e traz uma concepção unificada das identidades.  

 O essencialismo histórico relaciona a identidade à tradição e a concebe como um 

produto da história (SILVA 2011). Nessa visão, as mulheres são vistas como aquelas que 

historicamente sempre cuidaram da casa, dos filhos, que são frágeis, emotivas e responsáveis 

pelas relações pessoais familiares. Os homens, historicamente, assumem o papel de 

provedores do lar, detentores de pulso forte e são identificados com o comércio, a política e a 

produção. Os mitos fundadores também são exemplos de essencialismo histórico e 

importantes marcadores de identidades nacionais, pois criam a ideia de que as pessoas de 

determinada comunidade estão ligadas por laços imaginários advindos do passado.  

 A visão biológica tenta explicar a essência das identidades tomando por base as 

marcas naturais e biológicas dos corpos. Dessa maneira, o homem, assim como os animais da 

natureza, não pode assumir uma identidade homossexual, porque, biologicamente, seu órgão 

sexual foi feito para copular com a mulher e para procriar. Logo, uma relação homossexual 

iria contra a natureza de sua criação. Diga-se de passagem, essa é uma visão biológica, mas 

que está totalmente centrada em uma visão religiosa. Pennycook (2008, p. 71) alega que 

 
[c]ategorias compreendidas como naturais, como homem, mulher, classe, raça, etnia, 

nação, identidade, consciência, emancipação, linguagem e poder, devem ser 

compreendidas como contingentes, dinâmicas e produzidas no particular, em vez de 

serem entendidas como dotadas de um status ontológico anterior. 

 

 Sovik (2003) compreende que “[a] identidade é um lugar que se assume, uma costura 

de posição e contexto, e não uma essência ou substância a ser examinada” (SOVIK, 2003, p. 

15-16). Silva (2011), por sua vez, pressupõe que a fixação da identidade é uma 

impossibilidade. Ao mesmo tempo em que instituições como escola, igreja e família investem 
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na reiteração de identidades e práticas hegemônicas, produzindo marcas, subordinando, 

negando e recusando outras identidades e práticas (LOURO, 2000), há movimentos que 

conspiram para a subversão da identidade, cruzando fronteiras por meio de deslocamentos que 

buscam questionar os essencialismos e a fixação das identidades hegemônicas (SILVA, 2011).  

 Dentre esses movimentos, podemos destacar os feministas e os gays. A solidariedade e 

a fidelidade desses grupos estão relacionadas com o processo de identificação, que, a priori, 

ocorre em função do reconhecimento de uma origem em comum ou de características, ou de 

ideais partilhados. No entanto, a abordagem discursiva vê a identificação como contingente, 

pois ela pode ser sustentada ou abandonada, por se tratar de algo que está sempre em 

construção, “em processo” de articulação (SILVA, 2011). A seguir, analisaremos como a 

identidade constitui-se como um processo.  

 

1.5.3 Identidade: uma questão de “ser” ou de “tornar-se”? 

 

 Nesse quadro pós-moderno, a questão da representação e da linguagem passa a estar 

relacionada à performatividade, e não apenas à descrição. O uso do termo performatividade 

na linguagem foi originalmente utilizado por Austin (1962) e refere-se à língua como 

instrumento de ação e de criação de realidades. Segundo essa concepção, os discursos efetuam 

ou produzem aquilo que nomeiam. Butler (2000, p. 111) atualiza esse conceito e o traz para o 

campo da identidade definindo a performatividade como “o poder reiterativo do discurso para 

produzir os fenômenos que ele regula e constrange”. Logo, a identidade é performada e não 

pré-formada como supunham as correntes essencialistas.  

 Butler (2000) também sugere que os enunciados performativos relacionados à 

identidade são repetidos dentro de uma determinada comunidade por meio de um processo 

denominado “citacionalidade”
45

, fazendo com que aquilo que dizemos não esteja apenas 

descrevendo a identidade, mas reforçando-a e definindo-a, visto que “a performatividade não 

é, assim, um "ato" singular, pois ela é sempre uma reiteração de uma norma ou conjunto de 

normas. E na medida em que ela adquire o status de ato no presente, ela oculta ou dissimula 

as convenções das quais ela é uma repetição” (BUTLER, 2000, p. 121). Assim, ao chamarmos 

alguém de “negão” estamos fazendo uma citação que recoloca em ação um enunciado 

performativo, retirando uma palavra de um contexto mais amplo (a escravidão, a segregação 

racial) e inserindo-a em nosso contexto atual e, dessa maneira, reforçamos o caráter negativo 

atribuído à identidade negra. Esse comportamento social ritualizado e repetido gera um 

                                                 
45

 Butler (2000) parte do conceito de “citacionalidade", desenvolvido por Derrida na área da língua/linguagem, e 

atualiza-o para a questão do gênero.  
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conjunto de “práticas simbólicas partilhadas” (WOODWARD, 2011). Entretanto, da mesma 

maneira que a repetição pode reforçar as identidades existentes, ela pode também, ao ser 

questionada e contestada, representar uma possibilidade de romper com as identidades 

hegemônicas. 

 Silva (2011, p. 96) argumenta que “podemos dizer que a identidade é uma construção, 

um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato performativo”. O discurso não é 

apenas mais uma forma de ser e estar no mundo, mas de agir sobre ele, construindo os lugares 

nos quais os indivíduos podem se posicionar e por intermédio dos quais podem falar 

(WOODWARD, 2011). E a cultura 

 
[n]ão é apenas uma viagem de redescoberta, uma viagem de retorno. Não é uma 

‘arqueologia’. A cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima, seus recursos, seu 

“trabalho produtivo”. Depende de um conhecimento da tradição enquanto “o mesmo 

em mutação” e de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o que esse “desvio 

através de seus passados” faz é nos capacitar, através da cultura, a nos produzir a nós 

mesmos de novo, como novos tipos de sujeitos. Portanto, não é uma questão do que 

as tradições fazem de nós, mas daquilo que nós fazemos das nossas tradições. 

Paradoxalmente, nossas identidades culturais, em qualquer forma acabada, estão à 

nossa frente. Estamos sempre em processo de formação cultural. A cultura não é 

uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar. (HALL, 2003, p. 44) 

 

 Dessa maneira, podemos concluir que o poder regulatório materializa os corpos e 

naturaliza as identidades (BUTLER, 2000), mas há a possibilidade de contestar nossas próprias 

identidades, de assumir outras novas dentre as tantas opções que surgem a cada dia nesse 

movimento de fluidez e que nos abre espaço para a mudança, para a reinscrição em novas 

práticas, corpos, lugares e espaços. E, como a identidade é um processo sempre inacabado, 

podemos escolher entre continuar alinhados com as identidades monitoradas e materializadas 

como moralmente certas ou aderir aos novos grupos identitários, “decidindo o que é correto 

ou errado para nós mesmos” (RAMPTON, 2008, p. 113). Não quero dizer que assumir uma 

nova identidade é apenas uma questão de escolha – há várias questões envolvidas no processo 

de identificação que impedem assunções de identidades, principalmente aquelas não 

“normatizadas” e, além disso, assumir essas identidades envolve um processo de ruptura com 

o passado e de abertura para o novo, o que pode ser difícil para certas pessoas, pois “cada um 

sabe a alegria e a dor que traz no coração” (BRITTO, 2001) –, mas que vivemos em um mundo 

no qual a possibilidade de tornar-se outro é real e palpável. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA 
 
[...] buscamos uma etnografia redentora, pragmaticamente 

profética, existencial, uma sabedoria vulnerável que nos mostre 

como agir moralmente, com solidariedade, com paixão, com 

dignidade; como envolver-se com o mundo e seus 

despossuídos de forma a complementar, e não a competir ou 

destruir. Esse tipo de etnografia afasta-se da biografia do 

pesquisador, aproximando-se das biografias dos outros [...].  

(DENZIN; LINCOLN, 2006b, p. 395) 

 

 Neste capítulo, apresento a metodologia deste estudo, que se caracteriza como uma 

pesquisa qualitativa (SERRANO, 1988a; DENZIN; LINCOLN, 2006a; BORTONI-RICARDO, 2009; 

SCHWANDT, 2006) do tipo estudo de caso (SERRANO, 1988a; BORTONI-RICARDO, 2009 ). O 

capítulo está dividido em seis partes, nas quais descrevo respectivamente: as bases 

metodológicas da pesquisa, o contexto, os participantes, o papel da pesquisadora, os 

instrumentos de coleta de dados e a metodologia de análise e de interpretação dos dados. 

 

2.1 A pesquisa  

 

Este estudo enquadra-se metodologicamente na linha de pesquisa qualitativa, por tratar 

da observação da experiência vivida de atores sociais e por abordar elementos subjetivos, 

como os sentimentos, os anseios e o entendimento de mundo de seus participantes. Segundo 

Bortoni-Ricardo (2009, p. 34), “a pesquisa qualitativa busca entender, interpretar fenômenos 

sociais inseridos em um contexto”. Para tal, é necessário observarmos a conduta e as 

impressões do grupo em questão e o contexto no qual ele está inserido tentando entendê-lo.  

Serrano (1998a) aponta, como principais características desse tipo de pesquisa, 1) a 

compreensão da conduta humana partindo do ponto de vista dos participantes; 2) a observação 

naturalista; 3) a análise subjetivista; 4) a perspectiva de dentro dos dados 5) a observação 

fundamentada na realidade; 6) a observação orientada para o processo e não para os 

resultados; 7) a coleta de dados reais, ricos e profundos; 8) o estudo de casos isolados e não 

generalizados; 8) a observação holística; 9) a assunção da realidade como dinâmica. 

A pesquisa qualitativa adotada neste trabalho segue o viés crítico e humanista 

(DENZIN; LINCOLN, 2006a, 2006b, 2005, GUBA; LINCOLN, 2006, VIDICH; LYMAN, 2006), pois 

almeja construir uma teoria do conhecimento que seja socialmente engajada, que se aproxime 

das controversas arenas sociais, dos problemas, das injustiças e das desigualdades reais dessa 

sociedade de forma que possa oferecer resultados que induzam a mudanças nas comunidades. 
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Para Denzin e Lincoln (2006a, p. 17), “[n]ossa luta hoje é no sentido de relacionar a pesquisa 

qualitativa às esperanças, às necessidades, aos objetivos e às promessas de uma sociedade 

democrática e livre”.  

Este trabalho baseia-se naquilo que é chamado de “oitavo momento”
46

 por Denzin e 

Lincoln (2005), que se caracteriza por uma sensibilidade geral do pesquisador que encara a 

investigação como um ato moral
47

, um projeto cívico, participativo, colaborativo, ético e 

crítico. Nesse contexto, pesquisador e pesquisados participam de um diálogo moral contínuo. 

Trata-se de uma pesquisa com fins práticos, que tem como objetivos promover reflexões e 

tentar transformar o meio social.  

 O momento atual, também chamado de pós-moderno por alguns teóricos, é marcado 

por uma crise universal, devido à dinâmica e fluidez do tempo, do espaço, das identidades, 

dos conceitos. Segundo VIDICH; LYMAN (2006, p. 71 apud SPRETNAK, 1991, p. 13-14), o 

momento pós-moderno caracteriza-se como: 

 
uma sensação de desligamento, de deslocamento e de compromisso superficial que 

domina a estética pós-moderna, pois a falta de embasamento é a única constante 

reconhecida por essa sensibilidade. O mundo é considerado um labirinto repressivo 

de ‘produção social’, uma construção de pseudo-identidades que são impulsionadas 

e influenciadas por dinâmicas culturais e por regimes de poder” sutilmente difusos. 

Os valores e a ética são considerados arbitrários, assim como a ‘história, vista pelos 

pós-modernistas desconstrutivos como a seleção automática de fatos de um grupo ou 

de outro. Rejeitando todas as ‘metanarrativas’ ou representações supostamente 

universais da realidade, os pós-modernistas desconstrutivos insistem que a 

elaboração de cada aspecto da existência humana é criada culturalmente e 

determinada em circunstâncias localizadas, particulares, sobre as quais nenhuma 

generalização pode ser feita. Mesmo o significado particularizado, contudo, é 

julgado relativo e temporário.  

 

A verdade não é mais considerada única e absoluta, assim como o conhecimento. As 

generalizações tornam-se uma tarefa impensável e impossível dentro de uma sociedade tão 

plural.  Dessa maneira, os modelos de pesquisa positivistas, que tinham o seu foco na verdade 

e na objetividade, cedem espaço à diversidade e à subjetividade. A releitura dos cânones da 

etnografia clássica e a postura crítica em relação a eles tornou-se uma tarefa necessária e 

importante para delimitar os contornos da pesquisa pós-moderna. A crítica deve-se ao fato de 

                                                 
46

 Para Denzin e Lincoln (2005), a pesquisa qualitativa, na América do Norte, opera de maneira complexa e 

atravessa sete momentos históricos que se sobrepõem e funcionam simultaneamente no presente. São eles: 1) o 

tradicional (1900-1950); 2) o modernista ou da era dourada (1950-1970); 3) o dos gêneros ou estilos obscuros 

(1970-1986); 4) o da crise da representação (1986-1990); 5) o pós-moderno ou experimental (1990-1995); 6) o 

da investigação pós-experimental (1995-2000); 7) o presente metodologicamente contestado (2000-2004) e o 

futuro fragmentado, ou oitavo momento, que é a atualidade (2005). 
47

 Na arena crítica, a palavra “moralidade” tem um sentido amplo e está relacionada com a maneira como nos 

relacionamos com os outros. Essas relações exigem certa sensibilidade e sinceridade que possam despertar a 

comoção do pesquisador com a condição do outro, de modo que ele possa se sentir tocado pela vida do outro 

(SCHWANDT, 2006). 
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que esse cânone passou a ser visto como um produto e um meio de manutenção do 

colonialismo ocidental, que, em nome do rigor científico e da qualidade de suas obras, 

limitou as metodologias de pesquisa (VIDICH; LYMAN, 2006). 

Muitos pesquisadores da atualidade, por acreditarem que toda pesquisa tem sempre 

conotação e fins políticos (DENZIN; LINCOLN, 2006a, 2006b, 2005, GUBA; LINCOLN, 2006, 

VIDICH; LYMAN, 2006), propõem novos rumos para a pesquisa qualitativa, pois veem, no 

antigo modelo generalizante e eurocêntrico dessas pesquisas, uma forma de opressão e 

manutenção de sofrimentos. Assim sendo, essa pesquisa está ancorada nesse novo perfil, pois 

segue caminhos contra-hegemônicos e seu maior compromisso não é apenas com a explicação 

da realidade nem somente com a compreensão dos participantes sobre a sua realidade, mas, 

acima de tudo, com a transformação dessa realidade por meio de uma dinâmica libertadora e 

emancipatória dos indivíduos implicados nela (SERRANO, 1988a). 

O objetivo das pesquisas qualitativas críticas passa a ser uma tentativa de identificar e 

entender condutas de um determinado contexto que, por fazerem parte de uma rotina, 

encontram-se veladas para seus atores. Objetiva-se também investigar os padrões estruturais 

sobre os quais as práticas sociais estão assentadas e observar como esses padrões refletem e 

refratam uma estrutura social mais ampla, condicionando-a e, ao mesmo tempo, sendo 

condicionada por ela (BORTONI-RICARDO, 2009). As instituições de governo, as instituições 

educacionais, a mídia e os contextos econômicos, políticos e históricos que sustentam os 

eventos observados são trazidos para o foco crítico da pesquisa para que se possa observar 

como tais elementos representam uma forma de dominação. Como alertam Gergen e Gergen 

(2006, p. 376), “[n]esse sentido, esse tipo de pesquisa pode funcionar como uma força de 

resistência e de justiça social.”  

Esta pesquisa também se identifica como um estudo de caso, por observar as ações de 

um grupo específico. Lüdke e André (1986) asseguram que os estudos de caso: 1) visam à 

descoberta, pois o quadro teórico serve apenas como um esqueleto, e novos aspectos poderão 

aparecer no decorrer da pesquisa; 2) enfatizam a interpretação em contexto; 3) buscam retratar 

a realidade de forma completa e profunda; 4) usam uma variedade de fontes de informação; 5) 

revelam experiência vicária e permitem generalizações naturalísticas
48

; 6) procuram 

representar os diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista presentes numa situação 

                                                 
48

 A generalização naturalística ocorre em função do conhecimento experiencial do sujeito no momento em que 

este tenta associar dados encontrados no estudo com dados que são frutos das suas experiências pessoais (Lüdke; 

ANDRÉ, 1986 apud STAKE, 1983). 
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social; 7) utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível do que os outros relatórios de 

pesquisa.  

Há que se ressaltar que o estudo de caso é uma investigação que implica um exame 

intensivo e em profundidade de diversos aspectos do mesmo fenômeno, com a intenção, 

dentre outras, de compreender e solucionar problemas, de contribuir para a formação 

científica de docentes, ou, então, de buscar um maior conhecimento da própria identidade 

humana (SERRANO, 1998a). Esse método apresenta-se como uma boa alternativa em situações 

nas quais é impossível separar as variáveis de seu contexto e pode contemplar a atualidade 

sob diferentes perspectivas. Na pesquisa em questão, o estudo de caso apresenta-se como 

instrumento de conhecimento de um sujeito ou realidade única que tem como fim o 

diagnóstico, a terapia e a orientação para determinado problema (SERRANO, 1998a). 

 

2.2 O contexto 

 

 Este trabalho é fruto da análise de um corpus obtido durante a disciplina “Reflexão 

crítica na formação do professor de língua estrangeira” (RCFPLE). A disciplina foi ministrada 

pela professora Rosane Rocha Pessoa a treze professores-alunos do curso de Pós-Graduação 

da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. O curso ocorreu durante o primeiro 

semestre de 2010 e teve duração de 64 horas. As aulas ocorriam às quartas-feiras, das 

8h00min às 12h00min, e apoiavam-se, basicamente, em discussões e reflexões que ocorriam 

na forma de apresentação dialogada sobre os textos previamente escolhidos pela professora.  

 No início do semestre, a professora organizou um cronograma que continha os textos 

que deveriam ser lidos para cada aula (em média dois textos por aula) e o nome dos alunos 

responsáveis pela preparação e condução das apresentações com a respectiva data da aula. 

Todos os alunos deveriam ler os textos previamente e produzir textos críticos, os quais tinham 

por finalidade levá-los a anotar as suas reflexões e os seus pontos de vista sobre os textos 

lidos.  Quanto aos alunos responsáveis pela apresentação, cada qual, a seu turno, preparava a 

dinâmica de discussão dos textos, que não era meramente expositiva, pois envolvia todos os 

participantes, inclusive a professora do curso. Dentre essas dinâmicas, destacava-se a seleção 

de trechos que eram discutidos, numa tentativa de levar os professores-alunos a refletirem 

sobre suas próprias práticas docentes e sobre os seus papéis como professores de línguas.  

 A forma de organização da sala e a disposição dos lugares contribuíram bastante para 

a integração e participação de todos. Os participantes sentavam-se ao redor de uma grande 

mesa e, dessa maneira, tinham a oportunidade de olhar uns aos outros frente a frente e 
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contribuir para profícuos debates sobre os textos. Os próprios alunos organizavam a tomada 

de turno e, quando a discussão estendia-se muito ou um ou dois alunos dominavam o turno de 

fala, o responsável pela apresentação intervinha e mediava o debate. Segue abaixo o quadro 

com os objetivos das aulas, seus conteúdos e a programação: 

 

Objetivos 

Discutir a formação crítica de professores. 

Discutir o papel da linguagem na formação crítica de professores. 

Analisar o debate existente hoje sobre o professor como profissional reflexivo e como 

intelectual crítico. 

Analisar pesquisas na área de formação do professor de línguas que se inserem no paradigma 

da reflexão crítica. 

Conteúdo 

das aulas 

Os professores como profissionais reflexivos. 

Os professores como intelectuais críticos. 

Os professores como aprendizes colaborativos. 

A “pedagogia crítica” de Smyth. 

A concepção de linguagem/discurso como prática social. 

A formação crítica de professores. 

Pesquisas sobre a formação crítica do professor de língua estrangeira. 

Programação 

10/03 

1
a
 aula 

Rosane 

Apresentação do programa. 

Discussão sobre a formação dos/as alunos/as como professores/as de língua estrangeira e 

sobre a concepção que eles/as têm acerca da formação crítica do professor de língua 

estrangeira. 

Introdução ao curso. 

Programação 

17/03 

2ª aula 

Rosane 

 

ZEICHNER, K. Z.; LISTON, D. P. Understanding reflective teaching. In: ZEICHNER, K. M.; 

LISTON, D. P. Reflective teaching: an introduction. New Jersey: Lawrence Erlbaum 

Associates, 1996. p. 1-7. 

ZEICHNER, K. Z.; LISTON, D. P. Historical roots of reflective teaching. In: ZEICHNER, K. 

M.; LISTON, D. P. Reflective teaching: an introduction. New Jersey: Lawrence Erlbaum 

Associates, 1996. p. 8-22. 

ZEICHNER, K. Z.; LISTON, D. P. Depicting and connecting teachers’ theories and practices: 

the stuff of reflection. In: ZEICHNER, K. M.; LISTON, D. P. Reflective teaching: an 

introduction. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 1996, p. 34-50. 

Programação 

24/03 

3ª aula 

 

CONTRERAS, J. Contradições e contrariedades: do profissional reflexivo ao intelectual 

crítico. In: CONTRERAS, J. A autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002. p. 133-

188. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática da autonomia. São Paulo: 

Paz e Terra, 2007/1996. 

Programação 

31/03 

4ª aula 

SMYTH, J. Teachers as collaborative and critical learners. In: SMYTH, J. Teachers as 

collaborative learners: challenging dominant forms of supervision. Buckingham: Open 

University Press, 1991. p. 83-104. 

Programação 

07/04 

5
a
 aula 

SMYTH, J. Developing and sustaining the critical. In: SMYTH, J. Teachers as collaborative 

learners: challenging dominant forms of supervision. Buckingham: Open University Press, 

1991. p. 105-137. 

SMYTH, J. Critical pedagogy of supervision. In: SMYTH, J. Teachers as collaborative 

learners: challenging dominant forms of supervision. Buckingham: Open University Press, 

1991. p. 119-137. 

Programação 

14/04 

6
a
 aula 

PENNYCOOK, A. A lingüística aplicada dos anos 90: em defesa de uma abordagem crítica. 

In: SIGNORINI, I; CAVALCANTI, M. C. (Orgs.). Lingüística aplicada e 

transdisciplinaridade. Campinas: Mercado de Letras, 1998. p. 23-49. 

MOITA LOPES, L. P. A nova ordem mundial, os parâmetros curriculares nacionais e o ensino 

de inglês no Brasil: a base intelectual para uma ação política. In: BARBARA, L.; RAMOS, R. 

C. G. (Org.). Reflexão e ações no ensino-aprendizagem de línguas. São Paulo: Mercado de 

Letras, 2003. p. 29-57. 

Programação 

28/04 

7ª aula 

FAIRCLOUGH, N. Global capitalism and critical awareness of language. Routledge, v. 8, n. 

2, p. 71-83, 1999.  

Disponível em: <http://www.informaworld.com/smpp/title~content= g907968215~db=all>. 

FAIRCLOUGH, N. Teoria social do discurso. In: FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança 
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social. Tradução de Izabel Magalhães. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001 

[1992]. p. 89-131. 

Programação 

05/05 

8ª aula 

MATEUS, E. Torres de Babel e línguas de fogo: Um pouco sobre pesquisa na formação de 

professores de inglês. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 9, n. 1, 2009, p. 307-328. 

Disponível em: <http://www.letras.ufmg.br/rbla/2009_1/14-Elaine%20Mateus.pdf>. 

MOITA LOPES, L. P. Lingüística aplicada e vida contemporânea: problematização dos 

construtos que tem orientado a pesquisa. In: MOITA LOPES, L. P. (Org.). Por uma lingüística 

aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006. p. 85-107. 

Programação 

12/05 

9ª aula 

 

COX, M. I. P.; ASSIS-PETERSON, A. A. O drama do ensino de inglês na escola pública 

brasileira. In: ASSIS-PETERSON, A. A. (Org.). Línguas estrangeiras: para além do método. 

Cuiabá: 2008. p. 19-54. 

LIN, A. M. Y. Doing English lessons in the reproduction or transformation of social worlds? 

TESOL Quarterly, v. 33, n. 3, p. 393-412, 1999. (Disponível na Plataforma Moodle) 

Programação 

19/05 

10ª aula 

 

PENNYCOOK, A. Critical moments in a TESOL praxicum. In: NORTON, B.; TOOHEY, K. 

(Ed.). Critical pedagogies and language learning. Cambridge: CUP, 2004. p. 327-345. 

PENNYCOOK, A. Introduction: critical approaches to TESOL. TESOL Quarterly, v. 33, n. 3, 

p. 329-348, 1999. (Disponível na Plataforma Moodle) 

Programação 

26/05 

11ª aula 

 

BRUTT-GRIFFLER, J.; SAMIMY, K. K. Revisiting the colonial in the postcolonial: critical 

práxis for nonnative-English-speaking teachers in a TESOL Program. TESOL Quarterly, v. 

33, n. 3, p. 413-432, 1999. (Disponível na Plataforma Moodle) 

NORTON, B. Towards a model of critical language teacher education. Language Issues, v. 

17, n. 1, p. 12-17. (Disponível na Plataforma Moodle) 

HAWKINGS, M.; NORTON, B. Critical language teacher education. In: BURNS, A.; 

RICHARDS, J. (Eds.). Cambridge guide to second language teacher education. Cambridge: 

CUP, 2009. p. 30-39. (Disponível na Plataforma Moodle) 

Programação 

02/06 

12ª aula 

Apresentação de pesquisas (mestrado e doutorado)
49

 

Programação 

02/06 

13ª aula 

Apresentação de pesquisas (mestrado e doutorado) 

Programação 

16/06 

14ª aula 

Apresentação de pesquisas (mestrado e doutorado) 

Programação 

23/06 

15ª aula 

Apresentação de ideias para o trabalho final e avaliação do curso. 

QUADRO 2.1: Programação curso RCFPLE 

 

2.3 Os participantes 

 

 Nesta seção, apresento os professores e as professoras participantes da pesquisa 

valendo-me de nomes fictícios escolhidos por eles e por elas. Dos treze professores-alunos 

que participaram do curso RCFPLE, apenas nove fazem parte desta pesquisa, pois os dados 

coletados de quatro deles não foram suficientes para que eu pudesse analisá-los. Cleuber 

enviou-me os dados solicitados como textos críticos, dentre outros, mas não respondeu ao 

questionário final, que é um instrumento indispensável para a análise, por conter todas as 

informações pessoais dos participantes. Ana não respondeu ao questionário final e não enviou 

nenhum dos dados solicitados apesar de inúmeros contatos feitos por mim. Nil, por frequentar 

                                                 
49

 Os alunos de mestrado apresentavam pesquisas de doutorado já concluídas e os alunos de mestrado 

apresentavam pesquisas de mestrado já concluídas. 
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o curso como ouvinte (apesar de ter participado ativamente da maioria dos debates, da sessão 

reflexiva e de ter respondido ao questionário final), fez apenas um texto crítico. Ted não 

participou da sessão reflexiva e escreveu apenas três textos críticos. Portanto, infelizmente 

não foi possível incluí-los como participantes da pesquisa.  

 Relato, nesta seção, informações pessoais e profissionais dos participantes, dados da 

formação de cada um deles, além da motivação desses professores para se embrenharem nos 

estudos críticos, por considerá-los relevantes para a análise e interpretação dos dados da 

pesquisa. Fizeram parte desta pesquisa três professores e sete professoras, dentre as quais me 

incluo também como participante. A seguir, seguem as informações dos participantes, que 

serão apresentados em ordem alfabética de seus respectivos codinomes. Apenas a minha 

identidade não será mantida em sigilo. 

 

Angel 

 

 55 anos, era professora de Inglês, Português e literaturas correspondentes e trabalhava, 

na época do curso RCFPLE, na Universidade Estadual de Goiás (UEG). Fazia o curso RCFPLE 

como aluna especial e pretendia, num futuro próximo, submeter-se ao exame para cursar o 

mestrado do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás (UFG) na área de 

formação de professores de língua inglesa. Ela concluiu o curso de graduação pela 

Universidade Católica de Goiás (UCG) em 1979 e exercia a profissão de docente de ensino 

superior desde 1988. Angel escolheu cursar a disciplina estimulada por seu título. 

 

Anita 

 

 27 anos, graduou-se em 2005 em Letras Português/Espanhol pela UFG e era aluna de 

mestrado em Linguística pelo programa de Pós-graduação da UFG. Seu tema de pesquisa era: 

“Um estudo de caso com professoras/es de espanhol em formação continuada no estado de 

Goiás.” Ela não estava atuando como professora durante o curso, pois era bolsista do CNPq. 

Anita havia trabalhado como professora de espanhol por 6 anos. A professora teve seu 

primeiro contato com os estudos críticos durante o curso RCFPLE. Ela escolheu a disciplina 

RCFPLE porque o termo “reflexão crítica” propunha-se como novidade para ela, pois, na 

graduação, ela não havia tido nenhuma matéria comprometida com essa perspectiva e também 

porque a disciplina poderia trazer implicações para sua pesquisa. Outro motivo foi o fato de a 

professora da disciplina ser também sua orientadora no mestrado. 
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Bruna 

 

 Essa professora é licenciada em Português e Inglês pela Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), tendo concluído o curso em 2009. Durante o curso RCFPLE, Bruna era mestranda 

pelo Programa de Pós-Graduação da UFG e havia ministrado aulas apenas no período do 

estágio. Tinha 24 anos e trabalhava na Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (SECTEC- 

GO), mas não assumia cargos de professora. No ano de 2011, Bruna começou a lecionar na 

Rede Municipal de Educação de Goiânia (RME). A professora decidiu participar do curso 

RCFPLE porque considerava o conteúdo da disciplina relevante para uma melhor compreensão 

acerca do seu objeto de estudo no mestrado, que era a prática pedagógica do professor de 

inglês.  

 

Crísico 

 

 27 anos, cursou Letras Português/Inglês pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) e 

graduou-se em 2004 na licenciatura em Português/Inglês. Durante o curso RCFPLE, o 

professor lecionava no ensino médio em uma escola pública estadual e era professor e 

coordenador de Estágio da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Ministrava aulas havia 

quatro anos, era aluno de doutorado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e escolheu a 

disciplina por trabalhar com formação de professores e por ser professor do ensino público. O 

tema de sua pesquisa de doutorado era formação de professores. 

 

Jaime 

 

 Estava com 25 anos no momento do curso RCFPLE e era aluno de mestrado em 

Linguística pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Terminou sua graduação em 2009 pela 

UFG. Jaime atuava havia seis meses como professor de Inglês no Centro de Línguas da UFG, 

na Licenciatura Intercultural Indígena da UFG e no Curso Pré-Vestibular da Comunidade 

FazArte da UFG. Ele já tinha tido maior contato com os estudos críticos durante as sessões de 

orientação/supervisão do Centro de Línguas com a professora Rosane e no Grupo de Estudos 

Pós-Estruturalistas e Práticas Identitárias da UFG. O que motivou Jaime a escolher a disciplina 

RCFPLE foi o tema da sua pesquisa de mestrado, “teorias transgressivas, ensino crítico de 

línguas estrangeiras e formação crítica de professores/as de inglês”. 

 

Laura 
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 Formou-se em Letras Neolatinas Português-Espanhol pela Faculdade de Letras da UFG 

em 2002. Durante o curso RCFPLE, a professora tinha 32 anos, era aluna de mestrado e não 

estava trabalhando, pois estava de licença de seu emprego na Superintendência de Educação. 

Nesta época, Laura já estava na docência havia dez anos. Em 2010, foi aprovada no concurso 

estadual para professores de espanhol no estado de Goiás e assumiu o cargo em 2011. Seu 

tema de pesquisa de mestrado era “a sequência didática como mediadora no ensino de 

elementos socioculturais na aula de Língua Espanhola”.  

 

Leanna 

 

 Terminei minha graduação em 2008 em Letras/Inglês pela Universidade Federal de 

Goiás (UFG). Estava com 37 anos quando participei do curso RCFPLE. Era mestranda em 

Linguística pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e trabalhava como corretora de redação 

e literatura em um cursinho pré-vestibular. Já havia trabalhado anteriormente como professora 

de Inglês, por cinco anos, em cursinhos particulares de línguas e no Centro de Línguas da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Meu tema inicial de pesquisa de mestrado era: “língua, 

cultura e a construção de significados”, mas depois mudou para: “uma investigação sobre as 

contribuições de discussões críticas para a formação de professores de línguas”. Eu não tinha 

tido muito contato com os estudos críticos antes da disciplina RCFPLE e escolhi o curso por 

achar que ele poderia colaborar para a ampliação do meu conhecimento sobre teorizações 

críticas, o que poderia contribuir para o desenvolvimento do meu mestrado. 

 

Margarida 

 

 Graduou-se em licenciatura em Inglês pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) em 

2007. Já em 2008, começou a lecionar como professora de Inglês pela rede municipal de 

educação. Em 2010, na época do curso RCFPLE, Margarida estava com 24 anos e exercia o 

cargo de professora de Inglês da rede municipal de educação. Em 2011, além de lecionar pela 

prefeitura, Margarida também dava aulas no Centro de Idiomas da UEG. A professora 

participava do curso RCFPLE como aluna especial e o que a motivou a optar por esse curso foi 

a necessidade constante que ela sentia de melhorar profissionalmente e de ajudar outros 

professores. Ela também já havia escolhido o tema da sua pesquisa de pós-graduação, que 

seria relacionado à formação de professores de língua inglesa.  

 

Priscila 
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 Tinha 32 anos na época do curso RCFPLE, era mestranda em Linguística pela 

Universidade Federal de Goiás (UFG) e graduanda do curso de Letras-Inglês pela mesma 

Universidade. Ela havia terminado o Bacharelado em Antropologia e Licenciatura em 

Ciências Sociais pela Universidade de Brasília (UNB) no ano de 2000. Durante o curso 

RCFPLE, Priscila ministrava aulas de Inglês no Centro de Línguas da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) e já havia trabalhado como professora de Inglês por seis 

anos. Seu tema de mestrado era: “Gênero e sexualidade em sala de aula de inglês para 

iniciantes: reações de alunas/os a temas críticos”. Ela já havia tido contato com os estudos 

críticos durante a sua graduação em Letras, nas aulas de Inglês da professora Rosane, por 

intermédio de seus colegas do Centro de Línguas e por meio de algumas leituras para a 

redação do seu pré-projeto para a seleção do mestrado.  

 O quadro seguinte traz uma síntese das informações sobre os participantes, que foram 

coletadas por meio do questionário final. As abreviaturas significam: ES (Ensino Superior); 

EM (Ensino Médio); EF (Ensino Fundamental); CL (Curso de línguas). 

 

 

Participante Idade 
Formação 

acadêmica 

Local da 

graduação 

Ano de 

conclusão 

da 

graduação 

Vínculo 

com o 

programa 

de Pós-

Graduação 

de Letras 

da UFG 

Nível 

de 

ensino 

que 

atua 

Tempo 

de 

atuação 

no 

ensino 

de 

línguas 

Angel 55 
Letras 

Português/Inglês 
UCG 1979 

Aluna 

especial 
ES 22 anos 

Anita 27 
Letras 

Português/Espanhol 
UFG 2005 

Aluna de 

Mestrado 
EF/ EM 6 anos 

Bruna 24 
Letras 

Português/Inglês 
UEG 2009 

Aluna de 

mestrado 
- - 

Crísico 27 
Letras 

Português/Inglês 
UEG 2004 

Aluno de 

Doutorado 
ES/EM 4 anos 

Jaime 25 Letras Inglês UFG 2009 
Aluno de 

Mestrado 
CL/ES 6 meses 

Laura 32 
Letras Português/ 

Espanhol 
UFG 2002 

Aluna de 

Mestrado 
EM 10 anos 

Margarida 24 
Letras 

Português/Inglês 
UEG 2007 

Aluna 

especial 
EM/CL 

2 anos e 

meio 

Leanna 37 Letras/Inglês UFG 2008 
Aluna de 

Mestrado 
CL 5 anos 

Priscila 32 
Antropologia e  

Ciências Sociais 
UNB 2000 

Aluna de 

Mestrado 
CL 6 anos 

 QUADRO 2.2: Perfil dos participantes 
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2.4 O papel da pesquisadora 

 

O meu papel, nesta pesquisa, foi de analista documental, posto que analiso os 

documentos do curso RCFPLE. Além disso, fui também professora participante da pesquisa, já 

que participei ativamente do grupo RCFPLE e das reflexões e, por essa razão, também me 

incluo entre os 10 participantes da pesquisa. No entanto, vale a pena ressaltar que eu não me 

encaixo no perfil da observadora participante
50

 (GERGEN; GERGEN, 2006; Lüdke; ANDRÉ, 

1986; GIL, 2008; BORTONI-RICARDO, 2009), pois, naquele momento, minha intenção não era 

observar o grupo em questão. Dessa maneira, sinto-me muito mais uma parceira dos 

participantes da pesquisa do que propriamente uma pesquisadora, fato que me motivou a 

escolher a epígrafe deste capítulo. Consequentemente, a estruturação dessa primeira parte da 

pesquisa foi feita após a coleta dos dados e as categorias conceituais também foram 

desenvolvidas tomando-se por base os dados. 

 Adoto, na análise dos dados, uma postura interpretativista, pois busco interpretar os 

significados atribuídos pelos participantes e suas percepções acerca do tema proposto por esta 

pesquisa.   Os teóricos da metodologia interpretativista (DENZIN; LINCOLN, 2006a, 2006b; 

GUBA; LINCOLN, 2006; SCHWANDT, 2006; BORTONI-RICARDO, 2009; SERRANO, 1998a; 

LÜDKE; ANDRÉ, 1986), ao contrário dos positivistas, chamam a atenção para o fato de que a 

neutralidade na pesquisa é uma quimera. Vidich e Lyman (2006, p. 73) asseguram que 

“[s]omos todos criaturas de nossos próprios passados sociais e culturais”. O pesquisador tem a 

sua própria história, a sua própria concepção e valores de mundo, e tudo isso é trazido junto 

com ele para o campo de pesquisa. Como aponta Schwandt (2006, p. 199), 

 
[c]hegar a uma compreensão não é uma questão de deixar de lado, de escapar, de 

controlar ou de rastrear o ponto de vista, os pré-julgamentos, as visões tendenciosas 

ou os preconceitos próprios do indivíduo. Pelo contrário; a compreensão requer o 

engajamento das tendenciosidades do indivíduo.  

 

Somando-se a isso, como dizia Alves (p. 79, 1980), “todo ato de pesquisa é um ato 

político”. Como pesquisadora e participante do grupo RCFPLE, assumo uma tendência política 

de tentar, mediante a análise da reflexão colaborativa
51

 feita durante o curso, buscar respostas 

ou ao menos entender os conflitos pessoais, identitários e práticos da profissão docente. Creio 

que essa compreensão pode contribuir para a execução de futuras ações por parte dos 

                                                 
50

 Gil (2008, p. 103) define a observação participante como a “técnica pela qual se chega ao conhecimento da 

vida de um grupo a partir do interior dele mesmo”. Como não utilizei nenhuma técnica de observação nesse 

primeiro momento da pesquisa, não me identifico como uma observadora participante. 
51
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professores participantes da pesquisa e do leitor deste trabalho. Acredito também que essas 

possíveis ações podem transformar a realidade de meus parceiros, a minha realidade e a 

realidade de outros professores.  

Assumir uma posição política, no caso da pesquisa, não significa que nossas 

interpretações sejam arbitrárias e deturpadoras, pois essa posição não é apenas política, mas 

também moral. Ademais, o compromisso com a reflexividade
52

 (BORTONI-RICARDO, 2009; 

GERGEN; GERGEN, 2006; SERRANO, 1998a; LINCOLN; GUBA, 2006) leva o pesquisador a fazer 

suas escolhas de maneira ética e comprometida com a pesquisa e seus participantes. A 

justaposição do eu ao tema, na reflexividade, é uma forma de enriquecimento da pesquisa, 

posto que, por meio dela, rompe-se o binarismo sujeito/objeto e demonstra-se que “confrontar 

o mundo a cada momento é o mesmo que confrontar o eu” (GERGEN; GERGEN, 2006, p. 370). 

Enfim, meu trabalho, como pesquisadora deste grupo, resume-se à análise documental, 

à coleta de dados, à organização e sistematização desses dados e também à coconstrução dos 

significados relativos à pesquisa juntamente com os outros participantes de modo que, talvez, 

todos nós possamos, por meio de seus resultados e do conhecimento tácito adquirido com ela, 

visualizar melhor o caminho percorrido por nós durante a reflexão e as paisagens a que fomos 

conduzidos. 

 

2.5 Os materiais empíricos 

 

A pesquisa qualitativa requer a utilização de uma variedade de materiais empíricos e 

métodos interpretativos interligados para que o pesquisador possa observar o mesmo 

fenômeno de diferentes prismas e, assim, tornar o mundo da experiência humana mais 

compreensível (DENZIN; LINCOLN, 2006a). Dessa forma, esta pesquisa contou com cinco 

materiais empíricos: quatro documentos e um instrumento de pesquisa. Esse instrumento foi 

um questionário elaborado por mim para que eu pudesse complementar os documentos de 

pesquisa com informações pessoais dos participantes. Os documentos foram cedidos pela 

professora Rosane Rocha Pessoa e são compostos pelo registro escrito e/ou gravado de 

atividades propostas pela professora Rosane no primeiro semestre de 2010, durante o curso 

RCFPLE. Para Appolinário (2009, p. 67), documento é  

 
qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, que 

possa servir para consulta, estudo ou prova. Incluem-se nesse universo os impressos, 

os manuscritos, os registros audiovisuais e sonoros, as imagens, entre outros.  

                                                 
52

 “A reflexividade é o processo de reflexão crítica sobre o eu na função de pesquisador, sobre o ‘ser humano’ 

como instrumento.” (GUBA; LINCOLN, 1981, p. 36 apud GUBA; LINCOLN, 2006, p. 178) 



71 
 

 

 

De acordo com Lüdke e André (1986), a análise documental é uma técnica 

exploratória bastante valiosa de abordagem de dados qualitativos, pois surge em determinado 

contexto, fornecendo informações sobre esse contexto, possibilitando a percepção de 

problemas que devem ser mais profundamente analisados por outros métodos. No caso desta 

pesquisa, a análise documental despertou a necessidade de explorar as implicações da reflexão 

na prática docente dos participantes.     

Os quadros abaixo trazem os documentos e o instrumento de pesquisa utilizados e as 

suas respectivas abreviaturas, as quais serão usadas na seção de análise dos dados.  

 
DOCUMENTOS ABREVIATURA 

Questionário inicial da disciplina QI 

Avaliação final da disciplina AF 

Textos críticos elaborados pelos professores-alunos sobre os 

textos lidos durante o curso 

TCX
53

  

 

Sessão reflexiva gravada em áudio SR 

QUADRO 2.3: Documentos de pesquisa 

 

 
INSTRUMENTO ABREVIATURA 

Questionário aplicado um ano e três meses após o término da 

disciplina e respondido pelos professores participantes da 

pesquisa. 

QF 

QUADRO 2.4: Instrumento de pesquisa 

 A seguir, farei a descrição e a contextualização detalhada dos documentos e do 

instrumento utilizados na pesquisa.  

 

2.5.1 Os documentos da pesquisa 

 

2.5.1.1 Questionário inicial da disciplina (QI) 

 

 Gil (2008, p. 21) define o questionário como a “técnica de investigação composta por 

um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações 

sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, 

temores, comportamento presente ou passado, etc.”. O questionário inicial (QI) foi aplicado 

no dia 10 de março de 2010, no primeiro dia de aula do curso RCFPLE, e objetivava sondar o 

grau de familiaridade dos alunos com os estudos críticos. Continha duas perguntas verbais ou 

abertas (BELL, 2008) que requeriam respostas elaboradas em forma de palavras, frases, textos 

                                                 
53

 O “X” representa a ordem cronológica de produção dos textos. Ex: TC1, TC2. 
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etc., o que poderia apontar as impressões dos participantes sobre o assunto em questão. As 

questões desse questionário encontram-se no quadro abaixo.  

 

1) O que é formação de professores?  

2) O que é formação crítica de professores? 
QUADRO 2.5: Perguntas do questionário inicial (QI) 

 

2.5.1.2 Avaliação final de curso (AF) 

 

 Foi aplicada uma avaliação final (AF) do curso RCFPLE – que também é um tipo de 

questionário – a cada aluno. Essas avaliações foram respondidas individualmente pelos 

professores-alunos durante o mês de junho de 2010. As perguntas foram abertas e tinham por 

objetivo fazer com que os professores-alunos refletissem sobre o curso RCFPLE e escrevessem 

suas percepções sobre a relevância de participar de um curso sobre reflexão crítica e sobre as 

consequências das reflexões feitas por eles. 

 
1) Para você, o que significou tomar parte nesta disciplina sobre reflexão crítica de professores/as de línguas 

estrangeiras? O que você aprendeu e/ou desaprendeu como professor/a durante as aulas? 

2) Como você se sente hoje diante das “single stories” contadas sobre professores(as) de línguas estrangeiras? 

Que tipos de “single stories” foram problematizadas e/ou (des)construídas? Explique. 

3) Após ler e discutir os textos sobre formação crítica de professores/as, você se considera um/a professor/a de 

línguas crítico/a e reflexivo/a? Justifique. 
QUADRO 2.6: Perguntas da avaliação final (AF) 

 

2.5.1.3 Textos críticos (TCX) 

 

 Durante a disciplina RCFPLE, cada professor-aluno deveria escrever dez textos críticos 

sobre os textos lidos e discutidos em sala. Nesses textos, os professores-alunos puderam 

exercitar a reflexão crítica e a escrita crítica. Normalmente, cada texto crítico continha um 

resumo dos pontos mais relevantes de dois textos sugeridos pela professora do curso. Os 

alunos deveriam refletir sobre os textos lidos e depois tentar relacionar os dois textos, 

acrescentando as suas reflexões sobre eles. Era elaborado um texto crítico por semana e isso 

levou praticamente três meses. Os textos críticos foram um instrumento bastante importante 

para a pesquisa porque me permitiram observar o processo de reflexão crítica dos alunos. 

 

2.5.1.4 Sessão reflexiva (SR) 

 

  Para Ibiapina (2008), as sessões reflexivas têm a finalidade de auxiliar os professores 

a reconstruir conceitos e práticas. Assim sendo, a sessão reflexiva feita no dia 23 de junho de 

2010, no último dia de aula do curso RCFPLE, teve a duração de 2h27min e propiciou aos 
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participantes uma oportunidade de refletir sobre o próprio processo de reflexão crítica de 

maneira que eles pudessem emitir suas percepções conceituais, profissionais e pessoais após 

as discussões feitas durante o curso. Neste dia, apenas Tony e Laura não estavam presentes. A 

sessão foi gravada em áudio e conduzida pela professora Rosane por meio de perguntas 

semiestruturadas.  Em princípio, a professora pediu para que cada aluno comentasse sobre os 

pontos positivos e negativos da estrutura do curso (forma como os seminários foram 

conduzidos, organização dos textos lidos, apresentação de teses) e depois dessem sugestões. 

Depois foram feitas três perguntas para que os alunos respondessem. As perguntas foram: 

 
1) O que significou pra você tomar parte da disciplina RCFPLE? 

2) Que “single stories” foram desconstruídas? 

3) Você hoje se considera um profissional crítico-reflexivo? 

QUADRO 2.7: Perguntas da sessão reflexiva 

 

2.5.2 O instrumento de pesquisa 

 

2.5.2.1 Questionário final (QF) 

 

 As 13 primeiras perguntas do questionário final eram abertas, porém mais pontuais e 

tinham por objetivo coletar informações pessoais, acadêmicas e profissionais dos 

participantes. As perguntas de 14 a 16 requeriam um desenvolvimento textual maior e tinham 

a intenção de observar o grau de familiaridade dos alunos com os estudos críticos antes das 

reflexões e a sua motivação para participarem de um curso sobre reflexão crítica.  

 

 
1. Nome: 

2. Codinome para ser usado em minha dissertação: 

3. Profissão: 

4. Curso de graduação: 

5. Local onde cursou a graduação: 

6. Ano de conclusão do curso de graduação: 

7. Vínculo com o programa de Pós-Graduação da UFG na época do curso:  

8. Local de trabalho durante o curso Reflexão crítica na formação de professores de LE: 

9. Local de trabalho atual: 

10. Cargo que exercia na época do curso: 

11. Cargo que exerce atualmente: 

12. Tempo de atuação na docência na época do curso: 

13. Tema da sua pesquisa de pós-graduação: 

14. Você havia tido algum contato com as teorias críticas antes do curso? Onde? Como?  

15. O que te motivou a escolher cursar a disciplina Reflexão crítica na formação de professores de LE?  

16. Use o espaço abaixo caso queira contribuir com alguma outra informação pessoal que considere importante. 

QUADRO 2.8: Perguntas do questionário final (QF) 
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2.6 A categorização e os procedimentos de análise 

 

A análise dos dados desta pesquisa é de cunho interpretativista, por se valer das 

percepções dos participantes como ponto de partida para a compreensão dos fenômenos 

analisados de modo que o pesquisador possa reconstruir os significados intersubjetivos ou as 

intenções dos atores. Isso significa que o pesquisador tenta entender ou interpretar os 

fenômenos levando em conta os significados que as pessoas conferem a tais fenômenos 

(DENZIN; LINCOLN, 2006a). De acordo com Gergen e Gergen (2006), a interpretação nunca 

será um retrato completo da realidade, pois o pesquisador sempre revela tendências 

particulares e experiências de vida durante esse processo, além do fato de os dados nunca 

serem retratos fiéis desta realidade, assim como o significado não é único e é sempre 

produzido na e pela interação. Entretanto, o pesquisador pode fazer uma interpretação 

coerente com o questionamento inicial da pesquisa e com o tema pesquisado, caso se valha da 

reflexividade – que leva em conta os princípios éticos e morais da pesquisa –, da inclusão de 

múltiplas vozes dentro do relatório de pesquisa e, consequentemente, da retirada da voz da 

onisciência. 

A interpretação aqui feita difere do interpretativismo tradicional ou objetivista no 

sentido em que não tem a intenção de reproduzir a autocompreensão dos atores engajados 

numa determinada ação, mas, sim, de reconstruir os significados subjetivos dos participantes 

por meio da dialogia entre os fatos narrados pelos atores e o eu do pesquisador, que é um eu 

situado histórica e afetivamente no tempo e no espaço. Isso significa dizer que o meu papel 

como pesquisadora não foi o de supervisionar e contestar o que deve ser interpretado para 

evitar a tendenciosidade e nem o de tentar me afastar dos meus referenciais históricos como 

propunha a hermenêutica objetivista (SCHWANDT, 2006), simplesmente por não ser possível 

adotar tal postura. Digo impossível, pois todos nós, pesquisadores, temos histórias de vida que 

se cruzam com as histórias de vida dos participantes, o que faz com que pesquisadores e 

participantes influenciem-se mutuamente durante o processo de pesquisa e de análise de 

dados.  

Para Denzin e Lincoln (2006b, p. 389), “[o] ponto central encontra-se no compromisso 

humanista do pesquisador qualitativo de estudar o mundo sempre por meio da perspectiva do 

indivíduo marcado pelo gênero, situado historicamente, em interação”. Assim sendo, o meu 

compromisso neste trabalho não é com a verdade absoluta e irrefutável, mas com as 

subjetividades – minha e dos participantes da pesquisa. Como bem argumenta Guba e Lincoln 

(2006, p. 188), “[a] redação de todos os textos, notas, apresentações e possibilidades é [...] 
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também um processo de descoberta: descoberta do sujeito (e, às vezes, do problema 

propriamente dito) e descoberta do eu”.  

 A análise que proponho nesta pesquisa não segue um modelo propriamente dito, 

porém está alicerçada nos princípios da análise qualitativa pós-moderna (GUBA e LINCOLN, 

2006), que tem sua atenção e seus esforços voltados não para o método, mas para os 

processos de interpretação, para a construção ou coconstrução ativa, subjetiva e intersubjetiva 

do conhecimento. Nesse sentido, a análise dos dados deve estar focada no comprometimento 

do pesquisador com a ética, com a justiça e com a política. Os critérios de interpretação 

sugeridos por Guba e Lincoln (1981) seguem uma linha de sistematização e confronto de 

dados inicialmente convergente (categorização) e depois divergente (aprofundamento, ligação 

e ampliação). 

Seguindo esses princípios de análise, primeiramente transcrevi todos os documentos e 

instrumentos de pesquisa provenientes de fontes orais. Em seguida, li os textos provenientes 

dos materiais empíricos aproximadamente cinco vezes, tentando sistematizar as informações e 

encontrar categorias recorrentes que foram suscitadas nesses dados, levando em conta a 

temática e as perguntas iniciais da pesquisa. Após delimitar as categorias, escrevi a 

fundamentação teórica recorrendo a um arcabouço teórico que pudesse embasar a minha 

análise e estabelecendo temas e assuntos coerentes com as categorias de análise. O próximo 

passo foi reler, por várias vezes, os dados com o intuito de aprofundar meus conhecimentos 

sobre eles, separando e ordenando as falas e as ideias contidas nos textos de acordo com as 

categorias encontradas. Na sequência, busquei contextualizar os dados e a análise aqui feita 

tentando recuperar, mesmo que de maneira incompleta, os contextos de produção dos 

discursos contidos nos documentos e instrumentos de pesquisa. Borelli e Pessoa (2011a, p. 

13) enfatizam a importância de se conhecer o contexto de produção e prática dos docentes ao 

afirmarem que os saberes dos professores “não são entidades abstratas, mas, sim, dependentes 

das condições concretas nas quais o trabalho desses profissionais se realiza, bem como de sua 

personalidade e de suas experiências”. Por fim, procedi à análise do conteúdo linguístico dos 

trechos selecionados tentando interpretar os conceitos-chave, apontando tendências e fazendo 

inferência aos construtos teóricos previamente fundamentados. 

Para atingir esses objetivos, incorporo a imagem do “bricoleur” interpretativo 

(DENZIN; LINCOLN, 2006a, 2005), que, para confeccionar a sua própria colcha de retalhos, 

reúne múltiplas metodologias, perspectivas, maneiras de representar e interpretar e, por meio 

desses retalhos, constrói significados. Opto também por fazer a “cristalização” dos dados 

(RICHARDSON, 2005) em vez da triangulação, pois meu objetivo não é obter generalizações, e 
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sim tentar compreender o contexto específico da pesquisa. Nesse sentido, a metáfora do cristal 

me parece perfeita, posto que sugere algo que reflete e refrata vários conceitos, várias 

realidades e vários significados. Assim sendo, tento analisar as categorias observando padrões 

que, em vez de somarem-se, multiplicam-se, ou seja, mostram diferentes vozes, perspectivas, 

pontos de vista e ângulos de visão que corroboram para a construção do significado. 

Assim sendo, analiso, na próxima seção, as seguintes categorias de análise: 1) as 

percepções dos participantes acerca da formação/formação crítica de professores e do 

ensino/ensino crítico de línguas estrangeiras no decorrer de suas experiências com os estudos 

críticos e 2) as implicações da reflexão crítica para a (des)construção de teorias pessoais e 

identidades. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DOS DADOS 
 

Ninguém se torna crítico/a da noite para o dia. Ao contrário do 

que muitos/as pensam, a criticidade nada mais é que um 

processo, a saber, um processo de transformações e rupturas. 

(Jaime - TC3) 

 
[...] o que me acalenta é saber que não tenho que ter respostas e 

soluções para tudo e que não tenho que ser perfeita e destituída 

de erros, pois nunca estarei isenta de dúvidas e devo estar 

sempre questionando e aprendendo. Reconheço e tenho 

consciência de que sou um “ser inacabado” (FREIRE, 1996) e 

isso me traz até certo alívio e conforto, na verdade.  

(Priscila - TC3) 

 

 Neste capítulo, discuto as perguntas de pesquisa apresentadas na introdução deste 

trabalho. Para este fim, utilizo três categorias de análise. Na primeira, analiso as percepções 

dos participantes acerca da formação/formação crítica de professores e do ensino/ensino 

crítico de línguas estrangeiras no decorrer de suas experiências com os estudos críticos. Na 

segunda, exploro as possíveis (des)construções de teorias pessoais e identidades empreendidas 

pelos participantes.  

 

3.1 O processo de reflexão dos participantes 

 

 Esta categoria está dividida em quatro subcategorias. Na primeira, analiso as 

percepções iniciais dos participantes sobre formação, formação crítica de professores e 

reflexão. Na segunda, discuto as percepções dos participantes sobre suas posturas críticas no 

decorrer do curso. Na terceira, exponho a ressignificação dos conceitos dos participantes 

sobre o ensino de língua. Em último lugar, volto meu olhar para a atualização do papel do 

professor. 

 Como aponto anteriormente, a formação crítica de professores pressupõe um processo 

de reflexão contínuo que examina e coloca em cheque as próprias concepções, práticas e 

discursos dos professores. Para que esse projeto emancipatório e democrático que representa a 

formação crítica possa se concretizar, é necessário também que se tenha uma mente aberta e 

um espírito movido pela responsabilidade (ZEICHNER; LISTON, 1996b) e por uma postura 

contestadora, ativa, criativa e política (PENNYCOOK, 2001, 2008; MOITA LOPES, 2003, 2008b). 

Todas essas qualidades são fundamentais para uma formação inspirada nos princípios da 

crítica. Mas será que esse processo de reflexão e formação crítica é tão natural e simples como 

pode parecer ou pressupõe esforços e contrariedades? Proponho-me a observar as percepções 
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dos participantes dessa pesquisa com o intuito de procurar respostas para essa questão e para 

as outras três que ancoram este estudo.  

 

3.1.1 Percepções iniciais sobre formação/formação crítica de professores e 

reflexão/reflexão crítica 

 

 No questionário inicial, foram feitas duas perguntas: 1) O que é formação de 

professores? 2) O que é formação crítica de professores?
54

 As respostas a essas questões 

permitiram-me concluir que as percepções dos participantes sobre formação e formação 

crítica do professor diferiam em alguns aspectos. Vejamos algumas respostas: 

 
[1] Formação de professores é todo processo de “capacitar” o professor para o 

exercício da profissão. São os conhecimentos formais, ou não, disponíveis para a 

profissionalização docente. (Angel - QI) 

 

[2] Formação de professores é um processo contínuo, que inicialmente contempla a 

graduação e outros cursos de aperfeiçoamento profissional, mas também engloba a 

experiência profissional do professor, isto é, aquilo que é vivenciado por ele na 

prática diária de sala de aula. (Bruna - QI) 

 

[3] A formação de professores é algo contínuo que não se encerra com determinado 

número de cursos ou livros lidos pelo professor. (Laura - QI) 

 

 Posso observar, nas falas de Bruna, Angel e Laura que essas professoras reconhecem 

que a formação não é uma meta por meio da qual possa se atingir um fim, mas, sim, um 

“processo” “contínuo”, ou seja, é algo que está constantemente em construção e renovação. 

Essas participantes relacionam a formação a um processo técnico, no qual os professores são 

treinados ou “capacitados” para desempenhar suas funções. Para Angel, o objetivo da 

formação é a “profissionalização” dos docentes. Esse conceito remete à produção de mão de 

obra para o mercado de trabalho, que por sua vez, reporta à filosofia liberal, que, segundo 

Libâneo (1990), ainda impera nas práticas pedagógicas das escolas brasileiras.  

 Bruna e Angel retratam a formação como a aquisição de conhecimentos “formais ou 

não” adquiridos por meio do acesso a instituições de ensino de curso superior que oferecem 

cursos de graduação ou “cursos de aperfeiçoamento” feitos durante ou após a graduação. Para 

essas participantes, além da formação técnica, a experiência e a prática do professor também 

fazem parte do processo de formação. Elas não deixam claro de que maneira a experiência e a 

                                                 
54

 Acredito que o objetivo desse questionário era observar se os participantes sabiam diferir formação técnica de 

formação crítica (ZEICHNER; LISTON, 1996a) e talvez, para que as respostas não fossem induzidas, a professora 

Rosane preferiu eliminar o termo técnico do primeiro conceito. Dessa forma, analiso as respostas a essas 

perguntas, observando se os professores diferenciam os termos, principalmente, analisando as percepções dos 

participantes sobre o conceito formação crítica. 
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prática participam do processo de formação. No entanto, Bruna afirma que a “experiência 

profissional” do professor também deve ser considerada na formação, permitindo-me concluir 

que, assim como Angel, ela acredita que a formação vai além da aquisição de técnicas e que 

aquilo que é “vivenciado” pelo professor é um instrumento importante nesse processo.  

 Creio que tanto Bruna como Angel relacionam a “experiência do professor” ao 

conhecimento tácito que todo professor tem sobre sua prática e que faz com que ele, 

inconscientemente, saiba o que funciona ou não em seu contexto, o que Schön chama de 

“conhecimento na ação”
55

 (SCHÖN, 1983 apud ZEICHNER; LISTON, 1996b). Esse conhecimento 

pode ser fruto das nossas experiências como aprendizes e também das nossas experiências 

como professores. Dessa forma, pode ser que as professoras, ao relacionarem a importância 

da prática dos professores para a formação, podem estar propondo que a formação ocorra por 

meio da aprendizagem formal e do conhecimento tácito dos professores, pois eles apreendem 

as técnicas, mas também avaliam, medem e decidem o que funciona ou não para o seu 

contexto.  

 Noto que, mesmo apontando a prática e a capacidade de decisão do professor como 

fatores essenciais para a formação, Bruna e Angel não estão se referindo a uma autonomia 

plena como propunham Freire (1996) e Giroux (1997), pois a autonomia profissional que as 

professoras, implicitamente, expõem parece estar ligada à escolha de técnicas, métodos e 

procedimentos dentro de um conjunto de possibilidades estabelecidas. 

 Em se tratando das respostas da segunda questão do questionário inicial, – embora 

Angel, Bruna e Laura tenham mencionado a reflexão como ponto central da formação crítica 

–, posso inferir que as professoras referem-se a um processo reflexivo individual e que o 

caráter crítico da formação restringe-se a um processo de “reflexão prática” (ZEICHNER; 

LISTON, 1996a), como indicam os excertos: 

 
[4] Já na formação crítica, os estudos levam em conta as práticas docentes 

refletindo-as. Os conhecimentos são adquiridos partindo de estudos reflexivos 

(reflexões) do que já foi ensinado/aprendido para a formação do professor. É o 

repensar/refazer/refletir a formação docente a partir das práticas existentes. (Angel - 

QI) 

 

[5] Formação crítica de professores está relacionada à análise que o próprio docente 

faz acerca de sua prática, tendo uma visão crítica de suas ações pedagógicas. (Bruna 

- QI) 

 

[6] A formação crítica de professores está interligada com a capacidade que o 

professor tem de refletir sobre suas ações e, a partir dessa reflexão, aprimorá-las para 

avançar nos seus conhecimentos educacionais. (Laura - QI) 

 

                                                 
55

 Versão original: “Knowledge-in-action” 
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 A reflexão sobre as práticas docentes, para essas participantes, parece estar voltada 

para o aprimoramento dessas práticas e para o desenvolvimento de competências 

pedagógicas. Para Contreras (2002), o ato de refletir criticamente não deve se pautar apenas 

sobre as práticas, visando maneiras para aprimorá-las ou para resolver problemas 

pedagógicos. O autor sugere que a reflexão crítica deve estar voltada para a análise das bases 

históricas, sociais, políticas e econômicas que sustentam o nosso fazer pedagógico. 

 A reflexão é citada de maneira recorrente, mas o processo de reflexão, para Angel, 

Bruna e Laura, parece estar ligado apenas às fases de “reflexão na ação” e “reflexão sobre a 

ação” (SCHÖN, 1983 apud ZEICHNER; LISTON, 1996b). Não observei referências às fases de 

“revisão”, “pesquisa”, “reteorização e reformulação” (SCHÖN, 1983 apud ZEICHNER; LISTON, 

1996b). Também posso dizer que, para essas professoras, o processo de reflexão crítica era 

relacionado apenas ao “descrever” e “informar” e não ao “confrontar” e “reconstruir” 

(SMYTH, 1991b), pois não foi notado nenhum apontamento a questionamentos de crenças e 

conceitos.  

 A princípio, Angel parece ter uma visão um pouco mais elaborada sobre a formação 

crítica, visto que ela cita a palavra “refazer”, que poderia estar ligada a um processo de 

reconstrução discursiva ou social. No entanto, Angel relaciona o termo “refazer” à formação 

docente, o que, em meu entender, não aponta um significado concreto, não deixando claro se 

ela realmente tenha noção da importância do caráter político e social da formação crítica. 

Angel, Bruna e Laura declararam já ter tido contato anterior com essas teorias, mas esse 

contato parece ter sido bem superficial, o que pode justificar a compreensão não tão 

abrangente dessas participantes sobre os temas críticos. Vejamos os excertos:  

 
[7] Só conhecia algumas obras do Paulo Freire, mas não havia percebido diversos 

aspectos interessantes em sua obra que foram relatados no curso. (Laura - QF) 

 

[8] Através de alguns eventos acadêmicos na UEG. (Angel - QF) 

 

[9] Não conhecia as teorias críticas, mas tive contato prévio sobre essa corrente 

teórica durante a especialização. (Bruna - QF) 

 

 As falas restauram algum momento do passado, que parece não ser pontualmente 

rememorado, em que as participantes recordam já terem ouvido falar sobre a abordagem 

crítica, mas esse momento – ou esses momentos – parece não ter sido tão significativo para 

elas. Talvez, essa abordagem tenha sido apenas mencionada em eventos e nas aulas de alguma 

disciplina que tratasse de outros assuntos, como abordagens de ensino-aprendizagem. Bruna 

diz ter tido contato anterior com as “teorias críticas”, mas, ao mesmo tempo, diz não conhecer 
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tais teorias. Então, pergunto-me: o que ela quer dizer com “teorias críticas”? Ela estaria 

referindo-se à teoria crítica da Escola de Frankfurt, à pedagogia crítica, ao letramento crítico, 

ou a alguma outra perspectiva? Parece que essas participantes já ouviram falar sobre alguma 

perspectiva crítica, mas não disseram o que são. Tudo isso me leva a crer que esse tópico não 

recebeu dedicação e tempo relevantes na graduação e na pós-graduação que essas 

participantes cursaram. 

 Por outro lado, Jaime, Margarida e Anita, embora em níveis maiores ou menores de 

compreensão, já tinham uma noção mais abrangente sobre o papel emancipador e do caráter 

social, político, dialógico e transformador da formação crítica (FREIRE, 2009; GIROUX, 1997; 

PENNYCOOK, 1999, 2001, 2008, HOOKS, 1994). Contudo, antes de analisar as percepções 

desses professores sobre a formação crítica, lançarei mão de seus depoimentos sobre a 

formação de professores, tomando por base os seguintes excertos: 

 
[10] [A formação de professores] é a formação acadêmica, pessoal e profissional de 

sujeitos que desejam formar cidadãos pensantes, autônomos e críticos. (Margarida - 

QI) 

 

[11] Formação de professores é uma área ampla, responsável por fornecer um 

ambiente propício à discussão e à produção de conhecimento, além do ensinamento 

de métodos e técnicas. (Anita - QI) 

 

[12] [A formação de professores/as] trata-se de um processo pelo qual os/as 

professores/as, independentemente da sua área de atuação, constroem o significado 

de sua profissão. Em outras palavras, formação de professores/as se refere à 

contínua busca por autonomia e reflexão sobre as práticas adotadas em sala de aula 

de modo que tal processo resulte na construção dos/as professores/as como sujeitos-

aprendizes. (Jaime - QI) 

 

 Apesar de se referir à discussão e à produção de conhecimentos como fins da 

formação de professores, Anita não faz uma clara distinção entre a formação técnica e a 

formação crítica. Assim como Laura, Bruna e Angel, Anita também se refere à formação 

como um momento de “produção de conhecimentos” e “ensinamento de métodos e técnicas”. 

Jaime, por sua vez, não destaca o viés técnico da formação, valendo-se de atributos mais 

críticos para definir o termo. A formação para ele é uma forma de produzir “significado” 

sobre a profissão, o que me faz presumir que a formação é um meio pelo qual podemos 

compreender o que é ser professor e para quais fins serve a profissão docente. Além disso, 

Jaime relaciona a formação à autonomia, que é uma das propostas da pedagogia libertadora 

como propunham Freire (2009) e hooks (1994). A prática também parece ser privilegiada em 

detrimento da técnica, pois, para ele, nós aprendemos por meio dela e das reflexões feitas 

sobre ela. Já Margarida, apesar de apontar o caráter formal da formação, também a relaciona 
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ao desenvolvimento não só profissional, mas pessoal do professor e ao desejo deste em 

“formar cidadãos pensantes, autônomos e críticos” que é um dos objetivos do ensino crítico 

como apontam Freire (2009) e Giroux (1997).  

  Apesar de Jaime e Margarida revelarem um ponto de vista um pouco mais crítico com 

relação à formação, acredito que não podemos inferir que eles possam ser mais conscientes 

sobre a importância da formação crítica que os outros – apenas por terem citado proposições 

críticas em uma resposta que, implicitamente, aponta para questões técnicas – apesar de 

ficarmos tentados a fazê-lo. Talvez, se o questionário inicial tivesse apenas a pergunta “O que 

significa formação de professores para você?”, alguns professores não tivessem mencionado o 

caráter técnico da formação, pois não haveria necessidade de diferenciação entre os termos 

formação e formação crítica. Logo, eles poderiam expressar suas próprias concepções sobre a 

formação de modo geral como fizeram Jaime e Margarida. Nesse sentido, acredito que a 

segunda questão é a que realmente pode nos informar, com maior clareza, o grau de 

entendimento sobre o termo crítico para os professores. 

 Ao analisar as respostas a essa questão, acredito que minhas suspeitas iniciais de que 

Margarida e Jaime parecem ter uma noção mais bem elaborada sobre os fundamentos que 

compõem a formação crítica são reforçadas, como observamos nas falas: 

 
[13] [A formação crítica de professores] é a formação holística do sujeito que ensina 

e sabe o que faz e como faz, conhece sua prática, sabe o que a constitui, o que a 

define, o que a cerca e os limites que (não) permitem a sua redefinição ou mudança. 

É também o domínio de alguns conhecimentos por parte daquele que ensina 

aprendendo sempre. Esses conhecimentos estão ligados a tentativas de se 

autoconhecer, de conhecer a realidade em que se está inserido e de contribuir com a 

melhoria da sociedade [...] A formação crítica está intimamente ligada a todos os 

âmbitos educacionais e direta ou indiretamente aos sociais. (Margarida - QI) 

 

[14] A formação crítica de professores/as, diferentemente da formação técnica, 

busca relacionar as práticas docentes a aspectos mais amplos da sociedade, tais 

como as relações de gênero, classe, raça e sexualidade. Em outras palavras, a 

formação crítica busca questionar a técnica de modo que o ensino se torne mais 

emancipatório, tanto para os/as alunos/as quanto para os/as próprios/as 

professores/as. (Jaime - QI) 

 

Margarida parece reconhecer a relação direta entre a formação crítica e os contextos 

sociais mais amplos, sugerindo que a formação crítica deve ser “holística”, ou seja, deve 

considerar o indivíduo como um todo – mente, corpo e espírito (hooks, 1994) –, elegendo os 

valores pessoais e os componentes filosóficos, históricos, culturais, sociais, políticos e 

psicológicos – e não apenas os técnicos – como elementos fundamentais da formação crítica. 

Margarida também compreende a necessidade da reflexão para o conhecimento das bases que 

sustentam a prática dos professores, fazendo com que eles reconheçam “os limites que (não) 
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permitem a sua redefinição ou mudança”, o que me leva a imaginar que a reflexão sobre a 

prática, para ela, está diretamente ligada a aspectos mais amplos e é entendida como uma 

forma de o professor se “autoconhecer, de conhecer a realidade em que está inserido e de 

contribuir com a melhoria da sociedade”. 

 Expondo um raciocínio análogo, Jaime define a formação crítica como um modo de 

trabalhar a emancipação por meio do questionamento das técnicas e aponta a necessidade de 

considerarmos as “relações de gênero, classe, raça e sexualidade” em nossas práticas 

pedagógicas. Entendo a expressão “questionar as técnicas” como uma postura 

problematizadora (PENNYCOOK, 2001), que tenta compreender as relações de poder em nossa 

sociedade e em nossas práticas. Dentro dessa perspectiva, Pennycook (2001) advoga por uma 

reorientação de nossas ações e pensamentos para que possamos entender as relações mais 

amplas, mencionadas por Jaime, como uma complexa rede que pressupõe múltiplas maneiras 

de representação e de reconstrução de identidades. 

 Do mesmo modo, Anita informa importantes aspectos da formação crítica e reconhece 

o papel que a reflexão – encarada sob uma perspectiva bastante crítica por ela – exerce como 

ferramenta que pressupõe questionamentos, problematização (PENNYCOOK, 2001): 

 
[15] A formação crítica vai além da simples formação de professores, devido ao seu 

caráter reflexivo. Pessoalmente, vejo, na formação crítica, uma disciplina que 

fomenta o espaço de debate, de revisão de conceitos e preconceitos, através da 

pesquisa colaborativa. Em uma palavra, uma disciplina consoladora, que mais que 

apontar os problemas na área de ensino de línguas, propõe a mudança, uma vez que 

se engaja na criticidade. A formação crítica propõe, ainda, o desvelamento dos 

discursos, pois uma de suas características é a de entender a língua como veículo de 

diversos discursos que formam, constituem o sujeito, ao mesmo tempo em que é 

constituído por ele. (Anita - QI) 

 

Anita sugere que o objetivo principal da formação crítica encontra-se na possibilidade 

de realizar mudança, e não se resume apenas em “apontar problemas na área da educação” 

(CONTRERAS, 2002), permitindo-me concluir que ela tem consciência da importância da 

assunção de uma postura política por parte dos educadores como meio para buscar a 

transformação social, como pressupõem Giroux (1997), Pennycook (1998, 1999, 2001, 2008) 

e Moita Lopes (2008b). A participante declara que a reflexão crítica pode fazer com que 

pensemos sobre o poder do discurso como meio de disseminação de ideologias e de 

preconceitos e ressalta também que o discurso constitui o sujeito e é constituído por ele, 

demonstrando conhecimento sobre a teorização do “discurso como prática social” 

(FAIRCLOUGH, 1999, 2001a, 2001b) e da necessidade de buscarmos a “consciência crítica do 

discurso” (FAIRCLOUGH, 2001a) por meio da reflexão.  
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 Como pude observar, os argumentos de Anita, Jaime e Margarida contemplam um 

maior grau de reconhecimento dos aspectos críticos da formação. Vale a pena ressaltar que 

esses alunos declararam, no questionário final (QF), já ter tido algum tipo de contato prévio 

com as teorias críticas durante a graduação ou pós-graduação, principalmente na UFG ou por 

meio de leituras de textos escritos por autores que teorizam sobre o tema crítico. Anita e 

Jaime foram alunos e orientandos da professora Rosane – que trabalha esse viés crítico da 

formação – na graduação e no mestrado. Embora, possivelmente, esses participantes não 

tivessem tido um aprofundamento sobre ensino de língua estrangeira e formação de 

professores na perspectiva crítica durante as aulas da professora Rosane – pois a maioria 

ocorreu durante as aulas de inglês na graduação –, eles já estavam mais familiarizados com o 

tema, talvez por terem percebido o enfoque crítico durante as aulas da professora, que, 

normalmente, vale-se de tal abordagem durante suas práticas. Margarida relatou ter 

participado de um curso de pós-graduação na UFG com uma professora que trabalhava temas 

críticos nas aulas. Jaime também já pesquisava o ensino crítico de línguas desde a graduação, 

além de ter feito parte do Grupo de Estudos Pós-Estruturalistas e Práticas Identitárias da UFG. 

Isso me leva a considerar que, provavelmente, por terem tido uma exposição um pouco maior 

à perspectiva crítica do que os outros participantes, esses professores já tivessem uma 

compreensão mais bem informada sobre os temas que estão relacionados com a formação 

crítica de professores, mesmo antes de começarem as reflexões e estudos sobre as teorizações 

críticas no curso Reflexão crítica na formação de professores de línguas estrangeiras 

(RCFPLE).  

 Agora que adquiri uma noção mais detalhada sobre as percepções iniciais dos 

professores-participantes sobre a formação/ formação crítica de professores e sobre o 

processo de reflexão, passo, a seguir, a discutir as percepções desses participantes sobre esses 

temas no desenrolar das atividades de leitura e reflexão colaborativa empreendidas por eles. 

 

3.1.2 Percepções sobre o posicionamento crítico  

 

 Comparando as respostas do questionário final, da avaliação final e da sessão 

reflexiva, observo que alguns professores afirmaram não se considerarem críticos, mesmo 

após já terem um conhecimento mais aprofundado sobre as teorizações críticas na formação 

de professores de língua estrangeira, ao passo que outros já se consideravam. No entanto, 

aqueles que não se consideravam críticos apontam para alguns posicionamentos críticos em 

seus discursos, do mesmo modo que os que já se consideravam críticos indicam ressalvas com 
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relação a essa postura. Isso me conduz a imaginar que, independentemente de os participantes 

se considerarem críticos ou não, esse nível de criticidade é sempre relativo e parcial. Crísico 

considera o processo de reflexão crítica uma tarefa ampla, que requer tempo, 

comprometimento e dedicação constante para que se possa chegar a um entendimento do que 

realmente é ser um professor crítico-reflexivo, como aponta o excerto:  

 
[16] Não me considero um professor crítico-reflexivo, mesmo porque agora que 

entendo essa dimensão de ser, como havia dito. Ser professor reflexivo crítico é 

muito complexo e amplo e ainda não me sinto preparado! Entendo que algumas 

ações me despertam e me movem mais no sentido de ser “crítico”, porém só 

algumas ações não podem representar o caráter de ser por si próprio. Eu quero ser! 

Mas, para isso, preciso modificar minhas visões quando me deparar com ações em 

que tenha que agir desse modo ou ter sempre a postura adequada nesses momentos.  

(Crísico - AF) 

 

Crísico parece compreender a postura crítica como algo performativo, ou como a 

realização de ações para as quais ele não se sente preparado. Ele argumenta que é preciso 

modificar visões e adotar posturas adequadas em determinadas situações. Isso me permite 

concluir que Crísico considera que poderemos nos considerar críticos a partir do momento em 

que conseguirmos entender o que move as nossas práticas e o nosso modo de pensar. Ao 

desenvolvermos esse entendimento, devemos tentar reconstruir aquilo que percebemos não 

ser salutar e também tentar reconstruir o nosso jeito de pensar e agir. Para Crísico, “antes, o 

que era meramente um detalhe, hoje faz toda a diferença: metodologia, posturas, abordagens, 

teorias pessoais, experiências, vivências, ocorrências, tudo em relação ao fato de ensinar/ 

aprender em situações em (extra) sala de aula” (AF).  

 Assim como Crísico, Priscila também não se considera crítica, mas ela não indica o 

motivo dessa constatação. Contudo, ela enfatiza suas percepções sobre o próprio 

comportamento, demostrando atitudes que seguem um viés crítico. Observemos a resposta à 

pergunta: Você se considera crítico/a? 

 
[17] Ainda não me sinto muito crítica, mas definitivamente reflito muito mais sobre 

minhas posturas, ações, crenças, práticas etc. Mesmo trabalhando em uma escola em 

que eu tinha o material já preparado para as aulas (como aconteceu no segundo 

semestre de 2010 e no primeiro de 2011), nunca mais olhei para um material como 

se fosse neutro. Sempre tento questionar e problematizar concepções naturalizadas 

nesses materiais. Acho que minha prática nunca mais será a mesma desde que tive 

contato com o ensino crítico – tanto profissionalmente como pessoalmente. É 

impossível fechar os olhos novamente. (Priscila - QF) 

 

Noto que Priscila começa sua argumentação sobre a própria afirmação de não se 

considerar crítica com a conjunção adversativa “mas”, demostrando que essa afirmação é 
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passível de restrições, ou seja, ela parece já perceber alguns indícios de atitudes críticas em 

sua postura. Priscila demostra uma maior preocupação com o questionamento de suas próprias 

concepções e ações. Além disso, posso perceber que ela parece ter se tornado mais atenta aos 

discursos hegemônicos que norteiam sua prática e tenta evitar a reprodução inconsciente 

desses discursos, dizendo que não poderá mais “fechar os olhos novamente” com relação a 

esses discursos. Dessa maneira, Priscila começa a questionar o próprio material didático 

utilizado por ela, tentando observar e “problematizar concepções naturalizadas nesses 

materiais”. 

 Ao contrário de Crísico e Priscila, eu já me considerava crítica. Entretanto, assim 

como esses dois professores, também aponto objeções para o meu nível de criticidade: 

 
[18] Eu até coloquei lá, no meu questionário, que eu me considero crítica, só que eu 

preciso fazer uma ressalva agora. Eu não tô dando aula, né? Então, não tem como eu 

dizer que eu sou crítica em sala de aula porque eu não levei a teoria do que a gente 

viu aqui pra sala de aula. Mas, quando eu digo que eu já me considero crítica, é a 

nível pessoal... e o curso contribuiu muito pra isso... [D]epois do curso eu não 

consigo mais ficar calada quando escuto um discurso preconceituoso ou 

hegemônico.  Mas eu acho que o que eu mudei a nível pessoal foi exatamente isso, 

de questionar esses discursos, né? E eu vejo que tá surtindo efeito já sim. Mesmo no 

meu círculo de amizade, a gente vive debatendo esses assuntos. Eu vejo que as 

pessoas não estão mais com aquele preconceito do início, entende? Tem vários 

temas que a gente já discutiu em casa, mesmo assim em churrasco – sobre 

homossexualidade – as pessoas que eram completamente contra no início, hoje já 

falam: “Ah, mas eu acho que o seu trabalho é legal e tal”. Não sei se é em respeito a 

mim, né, ou se realmente mudaram. Mas, pelo menos, eu sei que uma sementinha já 

tá lá. E aí o que eu penso é o seguinte: se eu consigo fazer isso a nível pessoal, por 

que eu não conseguiria fazer dentro de uma sala de aula? Então, eu acho que é 

possível sim. Não sei, não fui pra prática ainda, mas eu acredito que seja possível. 

(Leanna - SR) 

 

 Minha fala esboça um intercâmbio entre as esferas pessoal e profissional, sugerindo 

que o processo de engajamento crítico começa a nível pessoal para depois – ou quem sabe 

sucessivamente – abranger nossas práticas profissionais. Meu argumento para a assunção de 

uma postura crítica está centrado em uma atitude contestadora, que questiona as relações de 

poder intrínsecas nos discursos, por exemplo, as presentes nos discursos homofóbicos. 

Também demonstro que deixei de ter uma atitude passiva e passei a assumir uma posição 

política, de oposição aos discursos hegemônicos (FREIRE, 2009; PENNYCOOK, 2008).   

 

3.1.3 Ressignificação do papel do ensino de línguas 

 

 Como vimos na seção anterior, os participantes apresentam diferentes concepções 

acerca da formação crítica do professor e diferentes percepções sobre a própria capacidade de 

agir criticamente. Alguns participantes relacionaram a formação crítica à capacidade de o 
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professor questionar criticamente as próprias práticas para que ele possa desenvolver seus 

conhecimentos pedagógicos. Outros já relacionavam a formação crítica a um processo que 

questiona a naturalização dos discursos hegemônicos em suas práticas. Outros também 

relacionam a formação crítica à problematização das práticas docentes, levando em 

consideração aspectos mais amplos da sociedade, tais como as relações de gênero, classe, raça 

e sexualidade. Contudo, no desenrolar das reflexões, todos os professores parecem ter 

aguçado seus questionamentos sobre o papel a que se destina o ensino de línguas em nossa 

sociedade. A título de exemplo, Laura critica o ensino de línguas oferecido em nossas escolas, 

pois, segundo ela, 

 
[19] [o] ensino de línguas ainda recusa-se em priorizar aspectos políticos e sociais e 

culturais da aprendizagem de línguas, o que dificulta a emancipação social do 

sujeito... não há uma preocupação em refletir criticamente sobre a convivência do 

estudante em uma classe social repleta de desigualdades políticas, de gênero, de 

raça, etc. (Laura - TC5) 

 

Assim sendo, Laura, ao relatar seu papel de aluna de língua inglesa em um curso de 

idiomas, diz que o ensino de línguas não contribuirá para formar uma base intelectual sólida 

que propicie o engajamento político dos alunos, visto que 

 
[20] [a]s aulas estão repletas de conteúdos que possuem uma linguagem apolítica e 

a-histórica, e uma das consequências é o silenciamento do discurso do estudante. 

(Laura - TC5) 

 

Logo, Laura supõe que o ensino de línguas assume um papel social muito importante que 

pode contribuir para a desestabilização da injusta ordem social vigente, ao pontuar que 

 
[21] [é] na aula de LE que o professor deve oportunizar os estudantes para que 

busquem conscientizar-se na busca, segundo Foucault, de “novos esquemas de 

politização” que rompam com a violenta reprodução das desigualdades sociais. 

(Laura - TC10) 

 

 Corroborando o pensamento de Laura, exponho minha preocupação em trabalharmos a 

língua e o discurso de maneira menos tecnicista e mais performativa e política em nossas 

aulas para que os alunos possam se instrumentalizar discursivamente e, assim, inserirem-se 

em debates e ações que reivindiquem seus direitos, como aponta o excerto a seguir: 

 
[22] [...] acredito que a linguagem é muito mais que representação. A linguagem é o 

meio mais poderoso que temos para agir no mundo, através de contradiscursos. Por 

isso, o ensino de línguas em geral deve realmente ser pensado como uma prática que 

engloba muito mais que competência comunicativa. O professor de línguas pode 

promover momentos de desenvolvimento de habilidades discursivas críticas que 

realmente sejam significativas para os alunos e que promovam neles a habilidade de 
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se posicionarem criticamente dentro de outros discursos que promovam a hegemonia 

e a desigualdade. (Leanna – TC5) 

 

 Crísico, por sua vez, também demonstra um posicionamento com relação à docência 

que supõe transgredir as metodologias tradicionais de ensino de línguas, que têm seu foco no 

desenvolvimento técnico de habilidades orais, gramaticais, escritas e auditivas. Para ele, essas 

metodologias não cumprem um papel significativo para os alunos, pois eles aprendem apenas 

a reproduzir discursos, e não a se posicionarem criticamente dentro desses discursos. Caso o 

ensino seja mais dialógico, para Crísico, ele se tornará também mais motivador e 

significativo, posto que o aluno passará a ter um papel mais ativo, reflexivo e criativo. Assim, 

ele esclarece que 

 
[23] [e]m relação ao ensino de inglês, percebo que temos nos posicionado sobre o 

viés da importância de ensino do idioma exceder as práticas mecanicistas e 

realizadoras de propostas formais e idealizadas que não se realizam de forma 

substancial na vida de nossos alunos. Entendo por substancial aquilo que, de fato, 

preenche, de modo psicológico e social, a vida de meu aluno. Nesse sentido, o que 

espero é a reflexão crítica na tentativa de propiciar a mudança de ensino reprodutivo 

para ensino transformador dos vários mundos sociais que ocupam cada carteira de 

uma sala de aula. Em outras palavras, meu ideal, grosso modo, se converte nas 

concepções de provocar um ensino de inglês que excede a carga de insumo e 

proficiência nas habilidades do idioma e alcance o poder dialógico de o próprio 

aluno questionar o porquê de seu aprendizado e discutir sua posição social ocupada 

no mundo enquanto um aprendiz social que investe no propósito de aprender língua 

inglesa. Nunca me ative a esses aspectos até então. Todavia, hoje, com a mudança 

individual que me têm produzido as aulas críticas, consigo visualizar que esses 

direcionamentos com certeza permitirão a nossos alunos perceberem que, muito 

mais do que falar inglês, será o fato de eles falarem do inglês. (Crísico - TC8) 

  

 As falas desses professores estão em harmonia com as teorizações de Pennycook e 

Moita Lopes sobre o ensino de línguas. Para Pennycook (1998, 1999, 2001), ensinar línguas é 

um ato político que busca questionar as práticas hegemônicas e romper com a marginalização, 

visando à transformação social. Moita Lopes (2003) assegura que o ensino de línguas 

estrangeiras, principalmente o de língua inglesa, assume um papel social importantíssimo, 

pois prepara e instrumentaliza as pessoas para o debate no mundo globalizado em que 

vivemos. O autor assegura que “a educação linguística possibilita interrogar as contingências 

sociais e, portanto, discursivas que constroem a exclusão (de várias naturezas) não só na aula 

de inglês como também em outras aulas de línguas e de outras áreas do currículo” (p. 54). 

Assim sendo, a educação linguística torna-se um meio de reinvindicação e luta.  

 

 

 



89 
 

 

3.1.4 Conquistas e contradições na ressignificação do papel do ensino e do professor de 

línguas estrangeiras 

 

 Percebi anteriormente que houve uma atualização do papel do ensino de línguas feita 

pelos participantes. Consequentemente, o papel do professor provavelmente deve ter sido 

ressignificado. Como o ensino de línguas passa a ser encarado como um projeto político e 

social, presume-se que o professor também deve assumir certa responsabilidade social pelo 

que ensina. Dessa maneira, Crísico levanta a seguinte indagação: “[...] como seria, para esses 

professores, se tornarem potencialmente ativos e comprometidos com a mudança de situações 

totalmente opressoras, que parecem, de forma abstrata, prender o pensamento visionário do 

professor?” (TC4). Ellsworth (1992) argumenta que o conceito de pedagogia crítica assume 

um compromisso, por parte do professor, de tentar diminuir ou acabar com a opressão do 

aluno, mas sem levar em consideração o fato de que é necessário problematizar essa postura e 

confrontar a probabilidade de o professor trazer os seus próprios interesses de raça, classe 

social, gênero e outras posições para a pedagogia crítica. Nesse sentido o ensino crítico de 

línguas pode se tornar também opressivo. O relato de Margarida e o meu parecem ir ao 

encontro do argumento de Ellsworth: 

 
[24] Acho que chegou o momento no qual nós professores devemos abraçar nossas 

causas, vestir a camisa do não preconceito, dos direitos igualitários e humanitários e 

lutarmos por termos assegurados os nossos direitos de interventores e libertadores 

dos meios nos quais as nossas práticas estão inseridas. Não dá mais para mantermos 

o papel do bom professor que segue a cartilha e ministra as suas aulas como um robô 

que bem executa as suas funções. Afinal de contas, trabalhamos com seres humanos 

que estão inseridos em ambientes de medo, de opressão, de dominação, mas também 

de lutas e de resistência. Cabe a nós engajarmo-nos à nossa comunidade de prática 

para observarmos de perto os seus problemas, refletir sobre eles, pesquisar, reavaliar 

conceitos e práticas e, a partir daí, sugerir ou quem sabe promover transformações 

nesses ambientes. Isso, a meu ver, é ensino reflexivo, cidadania e responsabilidade 

social. (Leanna, TC1) 

 

[25] Só agora consigo responder ao meu pai: Pai, educarei esses meninos, lhes 

ensinarei mais que a língua; tentarei lhes mostrar coisas ocultas; os farei perceber 

que são gente, como Chaplin, Monroe, Kennedy ou Presley; os ajudarei a entender 

que, como o vulcão da Islândia, que esteve adormecido por 187 anos, precisam 

acordar e mostrar sua atividade e do que ela é capaz; os prepararei para, junto a mim 

e a outros, transformar esse Brasil, onde nós, do Sul, tanto sofremos; os farei 

acreditar que I., ou qualquer outro lugar, pode ser sua São Francisco; os 

conscientizarei que, como afirma Paulo Freire, “a educação sozinha não transforma 

a sociedade, [mas] sem ela tampouco a sociedade muda”. E tudo isso, pai, faremos 

usando essa língua, que o senhor tanto ama, mas desconhece. (Margarida, TC8) 

 

 O discurso de Margarida e o meu discurso revelam uma postura contestadora de nossa 

parte. Mas, por outro lado, esses discursos são bastante inflamados e demonstram expectativas 

muito grandes com relação à transformação social e educacional. A meu ver, esses discursos 



90 
 

 

aproximam Margarida e a mim da figura do “superprofessor” (FISCHMAN e SALES, 2010, p. 

14) que acredita que individualmente poderá superar “todos os fracassos sistêmicos através da 

força tênue de sua consciência e de seus feitos heroicos e ‘orgânicos’”. No meu caso, 

demonstro uma necessidade urgente de assumirmos uma postura solidária e de engajamento 

político através da mudança de nossas ações para que possamos instrumentalizar nossos 

alunos para que resistam à opressão. Esse pensamento está diretamente relacionado aos 

objetivos da formação crítica citados por Pennycook (2008), Moita Lopes (2003) e Giroux 

(1997), mas assumo que não sei até que ponto o que digo é realmente uma aspiração pessoal 

ou se apenas fiz uma paráfrase das teorizações desses autores, motivada pelos seus discursos.  

 Hoje, como intérprete do meu próprio discurso, vejo muito ativismo no que digo, pois 

percebo que minhas palavras sugerem um desejo de envolvimento político muito maior do 

que representa a minha real atitude. O que estou querendo sugerir é que acredito que as 

reflexões, com certeza, mudaram muito as nossas visões sobre a realidade e sobre as nossas 

concepções do que é ser professor e de como deve ser o ensino de línguas, como exposto 

anteriormente, mas não posso omitir a minha impressão de que o discurso dos participantes 

aqui apresentados, assim como o meu, parece ter muito da voz dos autores lidos, o que faz 

com que, eventualmente, misturemos as vozes dos participantes com as dos autores e, 

consequentemente, que creditemos aos participantes discursos que não são realmente 

proferidos por eles, ou que são, no mínimo, distorcidos. Dessa maneira, percebo que quando 

digo que devemos lutar pelos “nossos direitos de interventores e libertadores dos meios nos 

quais as nossas práticas estão inseridas” fui motivada por uma grande sugestão, pois posso 

até, inconscientemente, ter adotado a postura de professora “libertadora”, mas, caso minha 

memória não tenha distorcido os fatos, acredito que eu não me sentia, na época – assim como 

não me sinto hoje – realmente capaz de trazer a cura para todos os males como indica esse 

termo. Essas constatações me fazem também pensar que um dos motivos para o sentimento de 

fracasso com relação à aplicação das teorias críticas, também relatado anteriormente pelos 

participantes, pode ser a falta de sintonia entre as aspirações superdimensionadas dos 

professores e suas realizações concretas.  

 Seguindo essa perspectiva, o discurso de Margarida parece ser ainda mais contundente 

do que o meu, visto que ela usa uma linguagem poética, metafórica, hiperbólica e, até mesmo, 

doutrinadora para representar suas pretensões com relação à sua postura educativa. O 

repertório linguístico escolhido por Margarida leva-me a inferir que ela manifesta uma atitude 

“salvacionista” com relação à educação, por usar expressões como “educarei esses meninos” 

“tentarei lhes mostrar coisas ocultas”, “os farei perceber que são gente”, “os ajudarei a 
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entender”, “os prepararei” “os farei acreditar” “os conscientizarei”. Os verbos conjugados em 

primeira pessoa do singular sugerem que Margarida assume o papel de protagonista 

responsável pelas possíveis mudanças ocorridas com seus alunos. No entanto, acredito que a 

conscientização, a percepção e o entendimento, caso ocorram, são atitudes que devem emanar 

dos próprios alunos, devem vir de dentro para fora, pois ninguém conscientiza ninguém. Se 

isso fosse possível, a meu ver, já não seria conscientização, mas manipulação. Obviamente, 

essa manipulação não seria consciente, porém, como argumenta Ellsworth (1992), as 

pedagogias críticas, ao proferirem um discurso emancipatório, acabam criando outros modos 

de dominação, de imposição e de repressão. Fabrício (2008) também faz uma crítica à 

pedagogia crítica, advogando que essa corrente teórica traz uma “vontade de verdade” – que, 

a meu ver, traz o mesmo sentido da busca eterna do ser humano por um “significado 

transcendental”
56

 – que prima por um olhar claro e verdadeiro sobre o real, de forma que a 

linguagem e a teoria são vistas como “representações de uma realidade existente 

independentemente do conhecimento que se possa tecer sobre ela” (p. 50). Corroborando essa 

ideia, Fischman e Sales (2010, p. 14) argumentam que devemos ter pretensões mais modestas 

com relação à pedagogia crítica de modo que evitemos atitudes e narrativas “redentoras”, que 

seguem “a tradição dos relatos bíblicos que começam com a conhecida sequência de pecado-

crise-fracasso-trauma e finalizam com os mitos arquetípicos de redenção-absolvição-sucesso- 

recuperação”. 

 Considerando minha história de vida e a história de vida de Margarida, creio que nos 

encontramos contraditoriamente interpeladas (FAIRCLOUGH, 2001a), embora em níveis e 

intensidades diferentes. Acredito também que o discurso religioso, particularmente para nós, 

exerce uma motivação para que articulemos discursos redentores. Como descrevi na 

introdução deste trabalho, vim de uma família católica e, apesar de não mais fazer parte do 

catolicismo e de não mais ser cobrada por minha família para que eu me inclua nesse 

contexto, acredito que a ideologia cristã deixou algumas marcas sutis em mim. As marcas 

deixadas em Margarida parecem ter sido bem mais intensas, pois ela ainda vive intensamente 

o conflito com a religião. Como ela relata na sessão reflexiva, sua mãe é evangélica e vive 

querendo doutriná-la, proferindo o discurso religioso, o discurso da salvação. Margarida, por 

sua vez, confronta os argumentos da mãe. Entretanto, mesmo tendo consciência de que não 
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 Derrida (2001, p. 25) teoriza sobre esse conceito da seguinte maneira: “... daquilo que propus chamar de 

‘significado transcendental’, o qual, em si mesmo, em sua essência, não remeteria a nenhum significante, 

excederia à cadeia dos signos, e não mais funcionaria, ele próprio, em um certo momento, como significante”. 

Grosso modo, o conceito de “significado transcendental” refere-se à existência de um sentido preexistente, já 

dado e que seria a representação da verdade. 
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quer mais seguir o discurso da mãe, pois ele lhe causa sofrimento, acredito que Margarida 

talvez ainda tenha internalizados resquícios de sua educação familiar que ela reproduz em 

suas atitudes e discurso, mesmo que inconscientemente. Assim, Margarida luta para sair da 

posição religiosa que a mãe lhe infringe diariamente, mas, ao mesmo tempo, parece que ela 

não consegue se ver livre dessa posição. Dessa maneira, o discurso evangélico e salvacionista 

é, inconscientemente, reinscrito no discurso da professora. Isso me leva a considerar que a 

adoção dessa atitude “redentora” pode ser motivada pelo discurso da pedagogia crítica, como 

sugerem Ellsworth (1992) e Fischman e Sales (2010), mas também pode estar relacionada a 

tendências pessoais. Jaime corrobora esse pensamento ao salientar que “agir criticamente é 

um ato que se relaciona com a nossa capacidade individual de reflexão, de enfrentamento, de 

reconstrução dos princípios educacionais” (TC5).  

 Apesar de alguns participantes adotarem essa postura mais radical com relação à 

pedagogia crítica, outros apresentam intenções menos ostensivas com relação à transformação 

social como apontam os excertos: 

 
[26] Assim sendo, acho de extrema importância ter essa nova postura mais crítica, 

política, comprometida e ética diante do ensino do inglês e de nossa prática em sala 

de aula. E, mais do que isso, também ter consciência de que não vamos causar uma 

revolução e que não temos que medir, apresentar e ser avaliados pelos resultados do 

nosso trabalho. Isso nos livra do peso da responsabilidade que geralmente – e 

historicamente – temos, enquanto professores, com respeito a obter resultados 

eficazes, concretos e mensuráveis. Não é esse tipo de transformação que estamos 

buscando nessa nova Linguística Aplicada. Na verdade, ainda não sei definir qual o 

tipo de transformação estamos buscando. Só penso que está mais voltada para a 

realidade vivida por nossos alunos. Desse modo, não seria uma transformação 

somente individual, de cada aluno/a em particular; mas acho que começaria no 

âmbito do individual, visando alcançar algo mais – outras esferas e espaços. (Priscila 

- TC5) 

 

[27] Amparado pelos conflitos oriundos do meu contato com a pedagogia crítica no 

ensino de inglês, posso afirmar que transgredir o pensamento tradicional não é uma 

tarefa fácil, pois requer uma série de outras habilidades que não podem ser 

facilmente encontradas em livros didáticos ou manuais de instrução/treinamento... 

No entanto, entendo que, antes de nos aventurarmos pelas possibilidades de uma 

educação voltada, antes de tudo, à conscientização política de professores/as e 

alunos/as, é preciso que saibamos como as questões de acesso ao poder e de 

participação democrática têm se relacionado com os discursos produzidos em sala 

de aula. (Jaime - TC5) 

 

Priscila apresenta um ponto de vista bastante crítico, pois ela tem consciência de que o 

papel do professor não deve ser superdimensionado, que não vamos “causar uma revolução” 

na educação. Curiosamente, ela sugere que essa atitude mais humilde em relação à 

transformação faz com que ela se sinta livre “do peso da responsabilidade que geralmente – e 

historicamente – temos, enquanto professores, com respeito a obter resultados eficazes, 

concretos e mensuráveis”, reforçando minha ideia de que o sentimento de fracasso pode advir 



93 
 

 

das atitudes exacerbadas com relação à transformação, como citado anteriormente. Percebo 

também que Priscila faz uma crítica ao sistema liberal de educação, demonstrando que ela já 

tem consciência de que a “racionalidade técnica” (GIROUX, 1997; CONTRERAS, 2002) oprime 

os professores e que “não temos que medir, apresentar e ser avaliados pelos resultados do 

nosso trabalho”. Dessa maneira, creio que ela já está criando um contradiscurso e engajando-

se no processo de mudança discursiva. Interessante também notar que ela diz não saber que 

tipo de transformação procura, mas que acredita que essa transformação deve começar dos 

microcontextos para, quem sabe, alcançar macrocontextos. Esse pensamento remonta a tese 

de Fairclough (2001a) de que a consciência crítica dos processos ideológicos do discurso nos 

faz criar contradiscursos os quais podem alterar as ordens de discurso vigentes. 

 Jaime, por sua vez, deixa clara a sua percepção de que devemos ser mais cautelosos 

com relação ao ensino crítico. Segundo ele, antes de iniciarmos um projeto educacional 

crítico, devemos nos inteirar primeiro sobre as “questões de acesso ao poder e de participação 

democrática” e como essas questões “têm se relacionado com os discursos produzidos em sala 

de aula”. Isso me leva a crer que ele reconhece que o ensino crítico pressupõe conflitos e que 

para aprendermos a lidar com esses conflitos, devemos nos questionar sobre questões tais 

como: De que maneira o poder opera na sociedade? De que forma as relações assimétricas de 

poder podem ser rearticuladas? Como essas rearticulações podem levar a outras configurações 

hegemônicas? Como ocorre a inclusão de voz dos grupos minoritários? Como nossas 

identidades e histórias de vida podem se relacionar com nossas práticas educacionais? A 

reflexão e o conhecimento dessas questões realmente são essenciais para o ensino crítico, 

pois, como sugere Pennycook (2001), a própria forma de teorizar o conhecimento, o discurso 

e o mundo social dos professores pressupõe o envolvimento de aspectos políticos e 

ideológicos. 

Dessa forma, creio que esse caráter repressivo do discurso crítico deve ser, sim, 

pontuado e problematizado pelos professores – afinal, esse é o objetivo da reflexão crítica –, 

mas considero que essa seja uma das fases do processo de formação crítica que pode ser 

repensada caso os professores deem continuidade às reflexões sobre suas práticas. Margarida 

sugere que o processo de formação crítica requer tempo, o que nos faz imaginar que ela ainda 

tem muito que aprender com a crítica, assim como todos nós. Como ela argumenta 

 
[28] [a]cho que eu tô amadurecendo, essa é a melhor palavra que me define como 

pessoa e também o que tá acontecendo na minha vida escolar, dentro da escola, com 

os meus alunos. (Margarida - SR) 
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Acredito que, ao encararem a formação crítica como um processo dinâmico que requer 

constante reflexão, avaliação e amadurecimento, os professores que se aventuram nos estudos 

críticos podem se tornar mais conscientes dos efeitos de poder dos discursos críticos e ficar 

mais vigilantes para tentar evitar essas relações hegemônicas em seus discursos e em suas 

práticas. A meu ver, à medida que aprofundamos nosso conhecimento sobre as teorizações 

críticas, parece que passamos por um processo de euforia, desânimo e, por fim, de equilíbrio 

entre esses dois sentimentos, o que eu chamaria de acomodação
57

. Assim, ao passarmos da 

fase da euforia, na qual as perspectivas críticas na Linguística Aplicada apresentam-se como a 

solução para os nossos problemas e atentarmo-nos para o possível caráter “salvacionista” de 

nossos discursos, podemos nos sentir desanimados, como aponto na próxima seção. 

Entretanto, à medida que avançamos na reflexão crítica e tornamo-nos mais conscientes dos 

processos ideológicos dos nossos supostos discursos críticos, talvez possamos chegar à fase 

da acomodação, na qual percebemos que a intervenção é necessária, mas deve ser feita com 

cautela, comprometimento e constante reavaliação de conduta, assim como sugere Jaime. 

Quem sabe esse professor, por ser mais experiente com o ensino crítico, já tenha passado 

pelas fases iniciais e agora se encontra na fase de acomodação?  

 

3.2 Efeitos ideológicos e políticos do discurso crítico  
 

 Esta seção está dividida em três partes. Na primeira, analiso as possíveis 

desconstruções das teorias pessoais empreendidas pelos participantes durante o curso 

RCFPLE e o papel da reflexão nesse processo. Na segunda, interpreto as possíveis 

(des)construções das identidades sociais desses participantes. Por último, volto o meu olhar 

para as contradições inerentes ao próprio curso RCFPLE e os problemas e dificuldades que 

porventura possam ter influenciado minha análise dessas (des)construções. 

 

3.2.1 Desconstruindo sistemas de conhecimento e crença 

 

 O termo “desconstrução”, utilizado nesta análise, baseia-se nas teorizações de Derrida 

(2001) que têm como tema a desconstrução das oposições binárias tais como teoria/prática, 

homem/mulher atribuídas ao mundo por meio do pensamento filosófico ocidental e que nos 

são transmitidas pela tradição. Vale a pena ressaltar que a desconstrução para Derrida (2001) 

não está relacionada à rejeição ou substituição, ou superação, de uma categoria pela outra, 
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 Tomo este termo emprestado da teoria socioconstrutivista de Piaget. Esse conceito sugere que, na medida em 

que assimilamos intelectualmente uma experiência nova, entramos em um estado de desequilíbrio e 

posteriormente passamos ao estado de equilíbrio.  
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mas à desestabilização e reinscrição das categorias em novos moldes, à inversão de 

hierarquias por meio da luta contra-hegemônica. Continentino (2006, p. 205), baseando-se em 

Derrida, sugere que a desconstrução  

 
não pretende resolver as tensões e aporias com que o pensamento sempre se 

defronta, mas, ao contrário, vê na intensificação e no acolhimento da tensão a 

chance de abertura para o inesperado, para o desarmamento de posturas há muito 

cristalizadas.  

 

 Dessa maneira, Derrida (2001, p. 13, grifo no original) argumenta que 

 
“[d]esconstruir” a filosofia seria, assim, pensar a genealogia estrutural de seus 

conceitos da maneira mais fiel, mais interior, mas, ao mesmo tempo, a partir de um 

certo exterior, por ela inqualificável, inominável, determinar aquilo que essa história 

foi capaz – ao se fazer história por meio dessa repressão, de algum modo, 

interessada – de dissimular ou interditar.  

 

 Dentro dessa perspectiva, Pennycook (1999) sugere que um dos componentes cruciais 

de uma abordagem crítica é manter um olhar cético sobre as assunções que se dão por 

assentadas, de forma que possamos, além de pontuar, questionar os desejos e a história das 

pessoas. Seguindo a mesma linha de raciocínio, Contreras (2002), adverte que uma tentativa 

de desenvolver um ensino de qualidade depende da compreensão dos professores sobre o 

contexto material de aprendizagem de maneira a questioná-lo, o que significa questionar as 

bases das relações de poder que alicerçam a educação. Nesse sentido, a problematização foi 

utilizada em todos os momentos das aulas do curso RCFPLE e o seu efeito parece ter sido a 

desmistificação de certas histórias, por meio do desenvolvimento da “consciência discursiva 

crítica” (FAIRCLOUGH, 1999, 2001a, 2001b). As reflexões e os estudos críticos feitos durante o 

curso parecem ter despertado o interesse e a necessidade de mudanças nos professores. A 

título de exemplo, Margarida ressalta a importância dos estudos críticos para que ela 

despertasse sua tolerância com os alunos e para que se tornasse mais aberta para escutá-los e 

entendê-los, como aponta o depoimento: 

 
[30] Eu achei que esse curso foi muito... contribuiu muito para minha formação 

profissional e também pessoal, porque eu acho que eu me tornei um pouco mais 

humana. Eu lembro quando eu comecei a ensinar, de dar má resposta pra aluno. Eu 

falava: “Você não fez a tarefa?! Problema seu!” “Professora, eu não fiz porque eu 

fui ao médico”. Uai, problema seu! Sendo que eu também tenho problemas, né? [...] 

Então, eu acho também que, nesse curso, eu pude me conhecer um pouco mais, 

como eu já falei, me tornar mais humana. Pude conhecer minha prática. (Margarida - 

SR) 
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 Do mesmo modo, Anita chegou à conclusão de que deveria considerar a sala de aula 

como um lugar de contato com seres humanos, que precisam ser tratados como tal: 

 
[31] Eu aprendi a enxergar a sala de aula como um ambiente exclusivamente 

humano. Nada mais, no que se refere a técnicas, pode ser eficaz se eu não entender o 

contexto e suas particularidades... Hoje vejo que, muitas vezes, desperdicei tempo e 

força angustiada por um evento crítico que se tornou um problema de sala de aula. 

Um aluno que não pôde vir às aulas nesse ou naquele dia porque não tinha dinheiro 

para o passe do ônibus; um aluno negro (único negro da sala de aula da escola 

privada em que eu trabalhava) adotado por uma família branca e rica que enfrenta o 

sarcasmo de seus colegas; uma aluna com déficit de atenção que precisava fazer 

exercícios e provas especiais, mas que, de especial, só tinha a nota; um aluno 

homossexual rejeitado e expulso de casa pelo pai militar... Todos esses foram fatos 

reais com que eu tive de conviver nesses quase dez anos de sala de aula, mas não 

sabia que a teoria podia me levar a planejar ações, a pesquisar minha própria sala de 

aula, e, consequentemente, assumir um compromisso, não somente com o meu 

trabalho, mas principalmente comigo, com minhas ideologias, com meus alunos, que 

são seres humanos complexos vinte e quatro horas por dia, e não somente alunos de 

espanhol. (Anita - AF) 

 

Essas percepções me parecem uma constatação de que a sala de aula é um lugar 

complexo e único, assim como o ser humano, e que precisa ser entendida e analisada nessa 

perspectiva. A construção dessa visão social, que considera a educação como uma prática a 

serviço de certos interesses humanos, incorpora a reflexão como um caminho no qual a 

instrução pode contribuir para a criação de uma sociedade mais justa. O respeito ao próximo, 

a solidariedade e o comprometimento com a educação, que são essenciais para o ensino 

crítico (FREIRE, 2009; GIROUX, 1997; CONTRERAS, 2002), parecem ter sido despertados 

nessas professoras. A noção de “sinceridade” proposta por Dewey (1933 apud ZEICHNER e 

LISTON, 1996), que relaciona os professores reflexivos àquelas pessoas com senso de 

responsabilidade e que revelam uma atitude de exame de seus conceitos e crenças pode ser 

também aplicada a essas professoras.  

O reconhecimento de que os alunos precisam ser tratados como seres humanos parece 

ter despertado essas características nas participantes. Contudo, tanto a fala de Margarida 

quanto a de Anita me fazem questionar: Qual o significado da expressão tornar-se mais 

humana para essas participantes? O depoimento de Margarida [30] sugere que essa expressão, 

para ela, parece estar relacionada a uma atitude de complacência, o que, provavelmente, 

poderia induzi-la a exigir menos de seus alunos e que, no meu entendimento, pode ser algo 

problemático. Essa conduta da professora, a meu ver, pode, eventualmente, atender a um 

problema realmente sério – que pode efetivamente ter impedido o aluno de executar a tarefa, 

como no exemplo citado por Margarida [30] –, mas pode também estimular outros alunos a 

elaborarem subterfúgios para se esquivarem das exigências escolares. Freire (2009) propõe 
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que o ensino deve ser mais humanizado. Entretanto, creio que ele não está sugerindo que os 

professores sejam menos exigentes com os alunos, mas para que eles se esforcem para 

contribuir para a emancipação, a autonomia e o fortalecimento de seus discentes de maneira 

que estes possam se instrumentalizar para resistir à opressão.  

No caso de Anita, a assunção de uma postura mais humanizada parece conduzir a 

professora a ter uma visão holística sobre a prática pedagógica de sorte que ela passasse a 

observar questões mais amplas que envolvem o ensino aprendizagem – como o acesso aos 

bens materiais e a violência simbólica. Nesse sentido, creio que essa participante atribui um 

significado mais crítico à expressão tornar-se mais humana do que Margarida, por se tratar de 

uma atitude que pode ter fomentado na professora a necessidade de estudo e entendimento da 

própria prática e o planejamento de ações que possam incrementar o ensino aprendizagem, 

levando a uma maior sistematização das teorizações sobre a prática pedagógica, como sugere 

a sua fala [31].  

Considero também que não é necessária uma reflexão muito aprofundada e crítica para 

chegarmos à constatação de que devemos nos preocupar com a humanização do ensino. Além 

disso, mesmo que os depoimentos de Margarida e Anita não representem em si um propósito 

necessariamente crítico, a priori, eles apontam indícios de que houve uma maior 

sensibilização das participantes com as histórias de vida de seus alunos e esse, a meu ver, é o 

primeiro passo para nos engajarmos num processo de ensino crítico. Nós, professores, 

estamos envolvidos com temas complexos, como gerenciamento de aulas, técnicas de ensino-

aprendizagem e, às vezes, esquecemo-nos de pequenos detalhes, como esse de que devemos 

considerar a sala de aula como um local de encontro e relações entre seres humanos. Isso não 

significa que temos que assumir o papel de psicólogos ou de alguém que irá solucionar os 

problemas dos alunos, mas que, ao nos atermos para a proposta de um ensino mais 

humanizado, podemos planejar ações que nos conduzam a uma educação mais justa e digna. 

Somando-se a esse fato, cabe lembrar que a autonomia do professor não pode ser considerada 

como uma “busca pessoal insensível às diferenças que revelam injustiças, opressões e 

marginalizações” (CONTRERAS, 2002, p. 187) que podem ser sustentadas ou provocadas pelas 

práticas educativas. Ao contrário, graus maiores de emancipação e autonomia devem estar 

relacionados com um comprometimento com o outro e com o desenvolvimento de “uma 

sensibilidade moral a tudo que possa supor sofrimento humano” (p. 187). 

 Por outro lado, creio que devo ter cautela ao fazer tal análise, pois o desenvolvimento 

dessa sensibilidade com relação à dor do ser humano me parece necessária, como declaro 

anteriormente, mas não deve ser encarada como uma atitude salvacionista, na qual os esforços 
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pessoais direcionam-se para o empenho em situações de benevolência que atribuam ao seu 

benfeitor o rótulo de santidade. Segundo Ellsworth (1992), o empoderamento pode tornar-se 

uma maneira de contornar ou enfrentar problemas humanistas por meio da “capacidade de 

agir efetivamente”
58

 e, nesse caso, configura-se como um “conceito chave que trata os 

sintomas, mas não identifica a doença, deixando-a sem nome e intocada”
59

 (p. 98). De acordo 

com a autora, os pedagogos críticos consistentemente respondem à pergunta “empoderamento 

pra quê?”
60

 (p. 99) com abstrações não históricas e despolitizadas, incluindo a noção de 

empoderamento como “melhoramento humano”
61

 (p. 99). Logo, vale a pena observar se essa 

sensibilidade moral vem acompanhada pela politização do docente ou não, o que farei mais 

adiante. Como a politização é um dos fins da pedagogia crítica, atenho-me, em primeiro lugar, 

a analisar as possíveis desconstruções realizadas e os caminhos percorridos pelos participantes 

e suas implicações para que eles pudessem se engajar politicamente ou não. 

 Nesse sentido, ao longo do curso, pude perceber que os professores-participantes 

traziam consigo diversas histórias únicas que pareciam oprimi-los e eliminar suas 

possibilidades de leituras plurais do mundo. O fato é que essas histórias são ideologicamente 

criadas e transmitidas pelas instituições. Segundo Smyth (1991a), os professores trazem 

consigo as próprias teorias sobre o seu fazer pedagógico, e essas teorias normalmente se 

assentam em suas histórias de vida. Vejamos algumas dessas histórias únicas relatadas por 

eles: 

 
[32] Já acreditei e até discursei a favor de muitas “single stories” que permeiam o 

ensino e a aprendizagem de inglês. Hoje, consciente, reconheço isso e me sinto 

arrependida. [...] Aprendi a reolhá-las criticamente. Algumas delas, que foram 

problematizadas e desconstruídas, graças ao processo crítico-reflexivo, são: 

professor de inglês serve ao capitalismo; professores de inglês são responsáveis pelo 

fracasso do ensino/aprendizagem de inglês na escola pública brasileira; os 

professores nativos são melhores que os não nativos; os alunos não aprendem inglês 

na escola pública como em escolas de idiomas; o professor de inglês deve ensinar 

seus alunos para exportá-los; só se é um bom professor de inglês quando se viaja 

para o exterior e se aprende um pouco mais da língua lá; [...] os outros professores 

são melhores que o professor de inglês, que, alienado, ensina uma língua miserável, 

sem se ater às consequências desta prática. (Margarida - AF) 

 

[33] Como supervisora, [...] examinava os planos de aula e provas como uma árdua 

tarefa burocrática e avaliava o tempo a ser gasto nas atividades, a lógica da 

sequência proposta e a coerência com os objetivos. Nunca parei para pensar, como 

Pennycook propôs aos professores com quem trabalhou, sobre a relevância do tópico 

para o meu aluno. Meu livro didático tinha de ser cumprido à risca no semestre. Eu 

                                                 
58

 Versão original: “‘capacity to act effectively’”. 
59

 Versão original: “is a key concept […] which treats the symptoms but leaves the disease unnamed and 

untouched”.  
60

 Versão original: “‘empowerment for what?’”. 
61

 Versão original: “‘human betterment’”. 
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até sabia problematizá-lo, mas não costumava fazê-lo porque, para mim, o material 

era a voz do nativo e o nativo era mais sábio que eu. (Anita - TC10) 

 

[34] Durante o curso, várias dessas histórias foram problematizadas. Dentre elas, 

destaco aquelas que se referem à relação teoria e prática que sugerem que existem 

pessoas capacitadas para produzir teorias e materiais didáticos e nós professores/as 

devemos apenas seguir à risca a cartilha fornecida. (Leanna - AF) 

 

 Percebo que esses relatos representam uma visão restrita sobre a educação e o papel do 

professor, a qual, de certa maneira, pode ter sido influenciada pelas ideologias neoliberais, 

pois estão relacionados à lógica da eficiência e do controle tecnocrático como nos sugere 

claramente o depoimento de Anita [33]. Essa lógica ampara-se nas divisões binárias, como, 

eficiência/fracasso escolar [32], escola pública/escolas de idiomas [32], voz do nativo/voz do 

não nativo [32] [33], teoria/prática [34]. Como esclareço anteriormente, para Derrida (2001), 

essas divisões binárias sempre carregam consigo uma noção de valor, posto que um termo é 

tido como positivo e o outro negativo. Logo, a visão que impera nas histórias únicas fundadas 

pelas ideologias neoliberais é aquela relacionada à categoria positiva, que, por sua vez, é 

também hegemônica, como a teoria e a voz do nativo – que no caso do ensino de línguas 

estrangeiras no Brasil, via de regra, está ligada à voz dos colonizadores – em detrimento da 

prática e da voz do não nativo. Penso que as pesquisas produzidas sobre professores pelas 

universidades e que excluem a experiência dos docentes acabam criando ou reforçando essas 

oposições binárias, pois estabelecem “uma ruptura entre sujeito e objeto, consciência e 

realidade, instrumento e resultado, mundo da teoria e mundo da vida” (MATEUS, 2009, p. 

312). 

 Dessa maneira, a lógica do controle tecnocrático cria contradições enormes nos 

professores, haja vista que um dos fins da educação previstos pelas Leis de Diretrizes e Bases 

é “o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” (Art.35, item III). Mas 

como formar alunos críticos e autônomos se o sistema burocrático de ensino visa apenas à 

aplicação de princípios e regras? O problema maior é que os discursos neoliberais influenciam 

na “definição do imaginário educacional” (FISCHMAN E SALES, 2010, p. 11), criando um 

poderoso discurso que faz com que essas contradições sejam introjetadas nos professores, e 

também com que eles criem a ilusão de que os fins esperados pela educação não são atingidos 

por causa de sua “incapacidade pessoal para realizar as tarefas do ensino” (CONTRERAS, 2002, 

p. 153).  

 Acredito que, ao assumirem uma atitude mais engajada com um ensino humanizado e 

menos comprometida com as técnicas, como demonstrado nas análises anteriores, os 
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professores podem perceber essas contradições na política educacional na qual estão 

inseridos, o que, provavelmente, pode levá-los a examinarem seus conceitos e práticas e a 

descontruírem teorias pessoais. Assim, pude observar que, com o passar do tempo, essas 

histórias únicas foram sendo substituídas por um discurso de possibilidades, como 

demonstram a fala de Margarida e a minha: 

 
[35] Lendo os textos indicados pela professora, aprendi, por exemplo, que eu, como 

professora de inglês não sou uma escrava e não devo me submeter ao capitalismo, 

que não sou responsável pelo fracasso do ensino-aprendizagem de inglês na escola 

pública, e que os alunos podem aprender inglês nesse ambiente de ensino, como 

afirmam Assis-Peterson e Cox. [...] Lendo Pennycook, aprendi que posso usar a 

língua inglesa e ensiná-la como um contradiscurso anticlasse dominante e 

antirrepressão/opressão/desigualdade/violência simbólica. Aprendi também que 

muitas das respostas que justificam os discursos do sistema educacional atual (pós-

colonial) expressam ideologias que têm suas origens nas construções culturais do 

colonialismo e que, como professora de inglês, devo lutar, junto a outros 

professores, alunos e suas famílias, contra estes discursos prejudiciais e a favor do 

estabelecimento de uma nova ordem, menos injusta e mais democrática. [...] Enfim, 

estes são apenas alguns autores lidos que orientaram as discussões neste curso e que 

corroboraram a necessidade da desconstrução/desmitificação de muitas single 

stories que me faziam sofrer e acreditar que minha realidade estava entregue ao 

fatalismo. Em contrapartida, construí novas e diferentes estórias carregadas de 

possibilidades que, agora, quero compartilhar. (Margarida - AF) 

 
[36] Vimos que a teoria pode e deve partir da prática e que não devemos apenas 

aceitar as teorias produzidas por aqueles que se dizem aptos para produzi-las (os 

pesquisadores acadêmicos, o MEC etc). Nós, professores/as, devemos ser mais 

autônomos/as, produzir o nosso próprio material, pois nós, melhor do que ninguém, 

sabemos o que se passa nas nossas salas. Destaco também as “single stories” de que 

os professores são os únicos culpados pelo fracasso da educação no Brasil. Vimos 

que essa história é uma forma de as instituições e de o governo tirarem a própria 

culpa pelo fracasso, apontando o professor como o “bode expiatório” da questão. 

(Leanna - AF) 

 

 Margarida, ao dizer que não deve ser escrava e se submeter ao capitalismo e que não 

se sente mais responsável pelo fracasso do ensino de inglês, parece ter refletido e se inteirado 

sobre a política neoliberal em nosso país. Penso que a participante baseou-se nas teorizações 

de Pennycook e de Cox e Assis-Peterson (2008), como relatado por ela [35], para construir o 

seu discurso, o que me possibilita fazer a leitura anterior. O texto de Cox e Assis Peterson, 

elucidado por Margarida [35], intitula-se O drama do ensino de inglês na escola pública 

brasileira e tem como objetivo fazer um apanhado histórico sobre o ensino de língua inglesa 

na escola pública brasileira e suas conexões com o neoliberalismo, o capitalismo e a história 

da ineficiência do ensino dessa língua, o que, segundo as autoras, faz com que os professores 

de inglês sejam vistos, “por colegas de outras áreas, como ingênuos aliados do imperialismo 

americano” (p. 26). As autoras defendem a tese de que as soluções para esse fracasso 

encontram-se no investimento do Estado no professor de inglês, na valorização de seu salário 
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e da sua disciplina, na aproximação entre a universidade e a escola e na redefinição do papel 

desse professor. Acredito que, ao refletir sobre essas teorizações, Margarida encontra respaldo 

para mudar seu modo de ver e perceber certos discursos educacionais hegemônicos, como o 

discurso tecnocrático que apregoa a eficiência e o controle na educação (LIBÂNEO, 1990; 

COX; ASSIS PETERSON, 2008). Percebo também que a participante passa a sentir necessidade 

de desconstruir aquilo que hoje ela percebe serem “discursos prejudiciais” [35], o que pode 

ser um fator determinante para que ela desenvolva ações que visem a transformações em sua 

prática, pois, como sugere Pérez Gómez (2001, p. 165),  

 
a mudança e a melhoria da prática não requerem apenas a compreensão intelectual 

dos agentes envolvidos, mas, fundamentalmente, sua vontade decidida de 

transformar as condições que constituem a cultura herdada.   

 

 Assim como Margarida, eu também me inspirei nas reflexões feitas durante o curso e 

nas teorizações críticas para desconstruir a história de que os professores são “os únicos 

culpados pelo fracasso na educação” [36]. Essas constatações me fazem considerar que a 

reflexão e a problematização sobre as bases históricas que constituem a crise atual enfrentada 

pela educação podem contribuir para a sua superação (BARROSO, 2008; FORGIARINI; SILVA, 

2007), assim como para a desconstrução de histórias únicas. Ademais, Fairclough (1999) 

adverte que, ao desenvolverem uma “consciência crítica do discurso” – ao entenderem como 

os discursos operam nas práticas sociais, como qualquer conhecimento sobre a vida social é 

constituído de apenas um discurso dentre tantos outros que coexistem – as pessoas podem 

começar a se questionar e a rever os discursos ou as relações de dominação e marginalização 

existentes entre os diferentes discursos e, então, avançar no seu conhecimento. Dessa maneira, 

creio que certo grau de conscientização crítica do discurso possibilitou a desconstrução 

dessas histórias únicas por Margarida e por mim, assim como para outros participantes. 

 Demonstro também, no excerto [36], uma atitude crítica sobre a construção do 

currículo, deixando claro que obtive certo nível de conscientização com relação à necessidade 

de o professor assumir uma posição mais autônoma em se tratando de produção do material 

didático, como nos orientam Giroux (1997) Zeichner e Liston (1996) e Smyth (1991c). 

Entendi que é preciso que o professor construa seu conhecimento e as bases de sua prática “no 

chão da sala de aula e não no céu da academia” (COX; ASSIS PETERSON, 2008, p. 46), ou seja, 

deve refletir, analisar e entender o próprio contexto pedagógico no qual está inserido e 

utilizar-se dos meios e materiais que acredita serem significativos para o desenvolvimento e a 
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aprendizagem de seus alunos, e não apenas ser um consumidor passivo das teorias produzidas 

pelas universidades.  

Em se tratando da oposição teoria e prática, Laura e Crísico também expõem 

pensamentos análogos ao meu ao ressaltarem a necessidade e a importância de o professor 

assumir o compromisso de teorizar tomando como base a própria prática e participar 

efetivamente do desenvolvimento do currículo (SMYTH, 1991c; MATEUS, 2009; GIROUX, 

1997; CONTRERAS, 2002), como demonstram os excertos: 

 
[37] Necessitamos legitimar a transferência do poder das políticas educacionais para 

os professores, já que eles ainda não participam delas efetivamente. Os professores 

no Brasil não acreditam mais em seus sindicatos e nas políticas educacionais porque 

a escola vive uma crise que não é de competência – já que a maioria das pessoas 

ainda coloca seus filhos na escola –, mas de confiança. Como os professores podem 

confiar em uma teoria educacional de um pesquisador que não conhece a escola e o 

contexto em que ela está inserida? As tentativas de melhorar as escolas têm falhado 

porque elas excluem os professores, porque estes são vistos como objetos, e não 

como agentes das políticas educacionais, já que estas costumam ser importadas de 

outros contextos educacionais distantes do nosso país. (Laura - TC4) 

 

[38] As pesquisas acadêmicas precisam ser de fato “reais” e ocupar outros sentidos 

de modo a recriar possibilidades de ação e transformação da práxis. Para tanto, 

devem ser explodidos os limites entre teoria e prática. Da mesma maneira, a 

formação do professor deve desocupar-se dos meros “treinos”, como regularmente 

temos visto e vivido. De fato, ser um pesquisador crítico (e professor) envolve a 

perspicácia de observar que o valor dado à pesquisa é o de mediador no processo de 

recriação de práticas e identidades em contextos reais. Nessa via, além da própria 

pesquisa, é necessária a discussão colaborativa que estabeleça a efetivação de um 

diálogo produtivo. Faz parte da perspectiva crítica e colaborativa problematizar e 

analisar questões com base em diversos pontos de vista dos envolvidos no mesmo 

evento, permitindo o estreitamento da distância entre teoria e prática. (Crísico - 

TC7) 

 

 Laura manifesta uma visão bastante crítica e politizada com relação à construção do 

conhecimento, declarando que as teorizações advindas da pesquisa educacional só poderão ser 

consideradas legítimas se forem construídas pelos professores ou em conjunto com eles. 

Dessa maneira, essa participante questiona a validade e o significado das pesquisas feitas 

sobre professores, e não com professores, deixando claro que ela acredita que os educadores 

devem assumir uma atitude mais autônoma, participativa e ativa com relação ao currículo e às 

pesquisas pautadas em suas práticas pedagógicas (SMYTH, 1991c; GIROUX, 1997, MOITA 

LOPES, 2008, MATEUS, 2009). Nessa perspectiva, Moita Lopes (2008b) argumenta que uma 

pesquisa só terá sentido se forem consideradas as vozes das pessoas que vivem a prática social 

e que a significância de uma pesquisa está diretamente relacionada com a relevância que ela 

tem para aqueles que vivem diariamente as contingências da vida social em suas práticas.  
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 Crísico [38] compartilha uma visão semelhante à de Laura com relação à inclusão da 

voz e da experiência do professor nas pesquisas educacionais. Além disso, ele sugere que 

essas pesquisas devem pautar na colaboração entre professores e pesquisadores, de maneira 

que se estabeleça um ambiente propício para o desenvolvimento de um conhecimento 

dialógico sobre a prática que possa contribuir para a sua transformação. Essa visão está em 

consonância com as ideias de Mateus (2009, p. 317), pois a autora argumenta que uma agenda 

pautada na preocupação e no cuidado com o outro, na colaboração entre professores e na 

experiência de “transformação da práxis na práxis” pode contribuir para a produção de novas 

culturas, novas subjetividades e novos sentidos para o trabalho docente. A verdade é que a 

colaboração cria um “diálogo produtivo” entre pessoas que vivenciam experiências similares 

e compartilham ideias que são relevantes para que elas possam elaborar maneiras de contornar 

conflitos de sala de aula e promover a aprendizagem dos alunos e, assim, produzir teoria local 

(MATEUS, 2009). 

 Outros professores, assim como Crísico e Laura, indicam compreender a importância 

da reflexão colaborativa para o desenvolvimento de suas práticas, como apontam os 

depoimentos 

 
[39] A prática educativa, em muitas instituições, ainda é desenvolvida de forma 

isolada, onde cada um faz o seu trabalho sem conhecer o dos colegas e até sem saber 

o que acontece na própria escola. O desafio consiste em aproveitar o espaço escolar 

para superar o individualismo e mediar diálogos e debates colaborativos respaldados 

teoricamente por temas relevantes para o cotidiano escolar e, por conseguinte, para a 

formação contínua dos docentes. (Angel - TC2) 

 

[40] Porém, o que encontramos em nossas escolas são barreiras ao diálogo e à 

colaboração que se tornam ainda mais fortes quando um ambiente escolar como um 

todo, ou uma sala de aula específica, é solicitado para a realização de pesquisas. 

Nestas situações, percebemos que a presença do pesquisador é ameaçadora e que seu 

objetivo é apontar problemas na prática docente do professor observado, e não 

soluções. Independente de qualquer instância em que estejam, é necessário que os 

docentes se reconheçam e colaborem entre si, para que ocorra um efetivo 

fortalecimento da classe, o que deve acontecer de maneira consciente e crítica. 

(Bruna - TC3) 

 

 Essas participantes reconhecem que o individualismo na profissão docente representa 

um entrave para a formação contínua dos professores e para o desenvolvimento de estratégias 

que tragam maior autonomia para eles. Isso corrobora uma das críticas feitas por Fischman e 

Sales (2010) ao neoliberalismo por esse sistema ter promovido uma atitude individualista 

como forma de excluir a política da sala de aula. Ademais, Smyth (1991a) esclarece que há 

evidências de que os professores aprendem mais sobre o próprio trabalho quando trocam 

experiências. Segundo o autor, o ato de agir criticamente está relacionado à colaboração entre 
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professores, que devem analisar, refletir e se engajar em discursos sobre a natureza e os 

efeitos da prática pedagógica e como essa prática pode ser alterada. Smyth (1991a, p. 101) 

também sugere que, ao entender as bases históricas que alimentam suas frustrações, “os 

professores se tornam aptos para iniciar e sustentar um processo colaborativo de ação, coleta 

de dados, reflexão e reformulação de planos para ações futuras”
62

. Talvez, por já ter certo 

entendimento sobre a importância da colaboração para o engajamento e para a participação 

política, Bruna tenha relacionado a colaboração ao fortalecimento dos professores [40].  

 Com relação à língua, podemos dizer que as reflexões colaborativas fizeram com que 

os participantes passassem a enxergá-la sob um ângulo mais pragmático e performativo, pois 

eles agora a percebem como prática social, como forma de agir e representar o mundo 

(FAIRCLOUGH, 2001a). Essa nova visão parece ter feito com que os professores se tornassem 

mais responsáveis pela maneira pela qual eles lidam com a linguagem em sala de aula, visto 

que isso pode ser determinante para a perpetuação ou transformação da opressão. Observemos 

as falas dos participantes: 

 
[41] Língua era uma coisa totalmente separada de vivência, de sociedade. Então, pra 

mim, era uma coisa muito fechada o conceito de língua, muito tradicional. Hoje eu 

vejo língua como prática social, né? Como forma de expressão na sociedade. Como 

forma de realização do indivíduo no mundo em que ele vive. Hoje eu mudei 

inclusive a minha concepção de língua por causa disso. (Bruna - SR) 

 

[42] Eu acho que o meu foco hoje é muito mais formar um aluno crítico, atuante, 

que possa discutir, debater na sociedade em que ele vive, do que ensinar 

simplesmente a língua em si. (Leanna - SR) 

 

[43] Tenho percebido que, ao inserir nuances reflexivo-críticas em minha aula de 

inglês, com a mudança de foco das discussões promovidas – que antes se 

concentravam na metalinguagem, e agora lidam com questões sociais e culturais da 

própria sociedade e a representação dos alunos sobre tais fatos – tenho propiciado 

maior grau de habilidade de expressão oral aos meus discentes porque, ao focarem 

sobre a própria discussão, a estrutura da língua não é evidenciada exclusivamente. 

Então, eles tentam e, consequentemente, desenvolvem a habilidade e aprendem 

mais. (Crísico - TC5) 

 

 Creio que Bruna e eu reconhecemos o papel socialmente constitutivo e político do 

discurso (FAIRCLOUGH, 2001a) e a necessidade de trazer o seu foco para a vida social, de 

instrumentalizar as pessoas para que elas possam envolver-se nos embates discursivos, 

engajar-se nos significados que circulam na língua-alvo (Moita Lopes, 2003). Entender o 

discurso como prática social implica reconhecê-lo como um modo de ação, de reprodução, 

mas também de transformação da realidade, de identidades sociais, de relações sociais e 

                                                 
62

 Versão original: [...] teachers are able to initiate and sustain a collaborative process of planning, acting, 

collecting data, reflecting and reformulating plans for further actions.  
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sistemas de conhecimento e crença (FAIRCLOUGH, 2001a). Fairclough (1999) defende a tese 

de que a consciência discursiva crítica deve ser uma preocupação central na educação para 

que as pessoas possam viver em um mundo tão complexo como o atual em vez de apenas 

serem levadas por esse mundo. Para ele, as instituições escolares devem ser espaços abertos 

de argumentação e o seu papel deve ser o de incentivar a discussão. 

 Interessante notarmos que, por meio da inclusão de temas críticos nas aulas, Crísico 

pôde observar melhorias na competência linguística de seus alunos [42]. No entanto, apesar 

de o professor dar a sua opinião sobre a motivação para esse desenvolvimento da habilidade 

oral dos alunos, arrisco a levantar algumas outras hipóteses para essa motivação: 1) talvez 

essas melhorias tenham ocorrido não por causa dos temas críticos, mas pelo fato de que o 

professor tenha afastado um pouco seu foco da forma e se utilizado de propostas mais 

comunicativas – como relatado por ele – o que, por si só, pode ser uma motivação para os 

alunos; 2) os temas críticos podem ter motivado os alunos a participar mais efetivamente das 

discussões, por se tratarem, muitas vezes, de temas polêmicos, o que pode suscitar o interesse 

nos alunos de colocarem suas opiniões, de debaterem sobre esses assuntos; 3) os alunos 

podem ter se identificado com alguns desses temas e percebido, na abertura para discussão, 

um espaço para romper o silêncio e debater sobre temas que fossem mais significativos para 

eles ou que talvez lhes causassem sofrimento. Essa última hipótese pode assumir duas 

direções opostas: 1) os alunos podem ter realizado, por meio dos debates de temas críticos, 

uma espécie de catarse, mas sem o peso de exporem-se demais, pois a proposta dos debates 

não partiu deles, mas, sim, do professor – o que faz com que a discussão assuma um tom 

menos pessoal; 2) os alunos podem ter encontrado, na proposta de discussão de tema críticos, 

uma oportunidade de expor suas vozes, de falar sobre temas que eles deliberadamente 

assumiam como importantes para eles próprios. Essas hipóteses podem ser cumulativas ou 

excludentes, mas, de qualquer maneira, o que acredito ser importante nesse depoimento de 

Crísico é que ele me leva a crer que o ensino crítico não é algo que se faz em detrimento do 

ensino da língua como advogam alguns opositores do ensino crítico de línguas. 

 Os novos discursos de possibilidades advindos das desconstruções dessas teorias 

pessoais parecem ter trazido novo vigor para os professores. Com relação ao ensino de línguas 

estrangeiras, pude notar que, a princípio, algumas participantes demostravam desânimo com 

relação ao ensino de línguas estrangeiras e ao seu papel de professoras, mas, ao final do curso, 

já se sentiam mais fortalecidas e encorajadas a ensinar, como apontam os excertos: 

 
[44] No início do curso, eu estava muito desanimada com a educação, não via saída 

para os dilemas da escola e nem para os meus dilemas como professora de inglês. O 
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peso de ser professora [...] me fazia sentir frustrada com a profissão que escolhi e me 

fazia carregar uma certa parcela da culpa pelo fracasso escolar. Hoje, me sinto mais 

animada, pelo menos com relação à minha importância como professora, que agora, 

mais do que nunca, sei que é enorme. O fato de eu perceber que eu posso, além de 

ensinar língua, contribuir para a formação de alunos críticos, fortalecidos e que têm 

autonomia para agir no mundo me anima muito. (Leanna - QF) 
 

[45] [...] eu pensava que eu queria deixar de ser professora, que eu estava no lugar 

errado. Hoje eu penso diferente e acho que estou no lugar certo. [...] Quando eu me 

comparo com o que eu era, eu percebo uma grande diferença em mim. (Margarida - 

QF) 
 
[46] A disciplina sobre reflexão crítica de professores/as de línguas estrangeiras 

quebrou vários paradigmas na minha formação como professora de língua 

estrangeira. Como trabalho na rede estadual de ensino, percebi que, ao enfrentar 

tantos problemas nas escolas e depois na Superintendência de Ensino Básico para 

onde fui transferida, eu deixei de lutar pela minha autonomia como professora. Com 

as discussões nessa disciplina, percebi que precisava voltar a problematizar questões 

importantes para a educação, como eu fazia quando estava na licenciatura. Eu 

consegui resgatar aquela energia que eu tinha quando era estudante no curso de 

Letras de não ter medo de dizer algo porque isso poderia desagradar alguém. [...] 

Percebi diversos erros que cometi em sala de aula por deixar a opressão tomar conta 

de mim. (Laura - QF) 

 

 No geral, a motivação para continuar ensinando parece ter vindo da conscientização 

sobre a responsabilidade social e o papel do professor como agente problematizador, 

formador crítico e “intelectual transformador” (GIROUX, 1997). Acredito que essa força, 

somada à consciência crítica, proporciona também um maior engajamento político dos 

docentes, que passaram a ter uma postura mais ativa e de combate a discursos e práticas 

opressoras. Os relatos fizeram-me perceber que parece haver certa regularidade nos discursos 

dos professores com relação à necessidade de se instrumentalizar para o debate e de se 

posicionar política e criticamente dentro dos discursos hegemônicos em sala de aula, como 

apontam os excertos: 

 
[47] As aulas de LE não podem ignorar o fato de que os discursos são reproduzidos 

para perpetuar o preconceito contra as mulheres, aos afrodescendentes, às pessoas 

pobres em diversos contextos simbólicos na sociedade. (Laura - TC10) 

 

[48] [...] essas questões de gênero, de raça, de sexualidade, antes de fazer essa 

disciplina, eu observava muito pouco na minha sala de aula. Então, depois que eu 

comecei a fazer essa disciplina, eu pude ver melhor essas coisas na minha sala, na 

minha vida, na sociedade em que eu vivo.  (Bruna - QF) 

 

[49] Penso que precisamos, por um lado, nos organizar e buscar mecanismos que 

valorizem a profissão docente e, por outro, criar estratégias de superação da cultura 

da acomodação, presente em grande número dos professores em atividade. 

Professores precisam deixar de ser “coitadinhos” para serem pessoas portadoras de 

conhecimento acadêmico, cultural, econômico, político e outros que os preparem 

para atuar na diversidade. (Angel - TC10) 

 

[50] Passei a enxergar de outra maneira o fato de “ser professor de inglês”. Antes, o 

que era meramente um detalhe, hoje, faz toda a diferença: metodologia, posturas, 



107 
 

 

abordagens, teorias pessoais, experiências, vivências, ocorrências, tudo em relação 

ao fato de ensinar/ aprender [...] posso dizer que não sou mais o mesmo. [...] Entendi 

que há um mundo muito maior, que ultrapassa as quatro paredes de sala de aula. 

Afinal, ser professor (e aluno) crítico é estar político, social, ideológica, identitária e 

culturalmente posicionado. (Crísico - QF)  

 

 Pude notar também que os textos iniciais dos participantes do curso, em especial os 

dois primeiros, continham muita resenha e pouca crítica e, à medida que as discussões 

aconteciam nas aulas, o nível de criticidade aumentou. Isso me leva a pensar em três hipóteses 

que poderiam explicar o aumento dessa criticidade. Vale salientar que essas hipóteses não são 

necessariamente excludentes, pois elas podem se somar. Em primeiro lugar, creio que, para 

emitir um juízo crítico, antes de tudo, faz-se necessário um empoderamento do aluno, que 

pode se dar por meio do aprofundamento do seu conhecimento sobre o assunto em pauta – 

que no caso seriam os temas relacionados ao paradigma crítico. Os textos selecionados pela 

professora Rosane traziam sempre questionamentos e constatações históricas, culturais e 

sociais que nos possibilitaram esse aprofundamento. Além disso, as reflexões colaborativas 

podem ter contribuído para o aumento de criticidade dos alunos. Em terceiro lugar, acredito 

que a resenha sobre as teorizações dos autores lidos pode também ter contribuído para a 

elevação desse nível de criticidade nos textos. Assim, creio que essa elevação é relativa e não 

temos condições de medir qual das três hipóteses pode ter maior peso nesse processo. 

Entretanto, como meu objetivo não é medir nem trazer verdades absolutas, creio que essas 

análises podem servir como ponto de partida para reflexões e questionamentos sobre a 

importância de se estabelecer um diálogo crítico e colaborativo entre professores, sobre a 

importância de se envolver em uma formação crítica e suas consequentes contradições e 

contrariedades. 

 

3.2.2 Desconstruindo identidades sociais 

 

 Mateus (2009, p. 308) sugere que a pesquisa “forjada em práticas socioeducacionais 

revolucionárias promove a transformação das identidades do professor, de suas práticas e dos 

processos de ensino-aprendizagem nos quais eles ocorrem”. Como demonstro na seção 

anterior, o conhecimento dos professores sofreu certa atualização em função das 

desconstruções efetuadas por eles. Consequentemente, os relatos apontam para mudanças 

pessoais e no fazer pedagógico desses professores. Para finalizar a análise das desconstruções, 

discuto, a partir de agora, o que eu interpreto como transformações nas identidades dos 

participantes.  
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 As reflexões colaborativas e as leituras sobre as teorias críticas, como analiso 

anteriormente, parecem ter motivado os participantes a problematizarem conflitos e 

assumirem fraquezas e contradições pessoais, o que lhes proporcionou certo fortalecimento. 

Esse fortalecimento, por sua vez, parece ter motivado os professores a também reavaliarem 

sua própria subjetividade e sua postura com relação a ela. Dessa maneira, Jaime revela seu 

conflito com suas identidades e faz uma autoavaliação sobre a relação entre suas várias 

identidades e sua identidade profissional, demonstrando sua incerteza sobre o grau de 

intercâmbio entre elas, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que essas identidades 

influenciam-se mutuamente, o que corrobora o argumento de que vivemos uma crise de 

identidades que gera uma fragmentação do indivíduo na era pós-moderna (WOODWARD, 2011, 

HALL, 2006): 

 
[51] [...] eu acho que a gente é professor, mas eu não sei se eu concordo, eu não sei 

se eu me sinto professor em todos os lugares ou se, como professor, todas as minhas 

identidades estão ali, sabe? Então, eu não sei se é isso. Porque, antes de ser 

professor, eu sou um monte de coisas, e todas essas coisas estão comigo. E são essas 

coisas que vão subsidiar a minha prática, né, de alguma forma. [...]. Margarida, 

confesso que foi uma pessoa que mexeu muito comigo, assim, as suas reflexões! 

Todo mundo, né, mas aquela sua reflexão sobre casamento, sobre o seu conflito, [...] 

a questão de ser mulher e também casar, então, quer dizer, você pode se separar 

dessa identidade enquanto você vai dar aula? É uma questão, não há resposta, mas é 

uma pergunta, né? Pode? (Jaime - SR) 

 

 Após expor o seu conflito com as identidades, Jaime fala sobre a importância da 

reflexão para o autoconhecimento do professor para que este posicione-se de maneira clara 

para seus alunos e possa promover o ensino crítico. Ele acredita que, ao assumirmos nossas 

identidades, nossas vozes terão mais força porque estaremos falando de algo vivenciado por 

nós e não apenas retratado:  

 
[52] Eu acho que a formação crítica e o ensino crítico são um projeto social que traz 

mais vozes pra serem, enfim, problematizadas, essas questões de injustiça, né? E 

confesso também que, assim, depois que você vê essas relações desveladas de poder, 

você não fica imune a isso mais, não tem como. E eu acho que pra ir pra sala de aula 

– e isso é uma reflexão agora – que não dá pra eu ir pra sala de aula, me colocar 

numa formação crítica, ou mesmo me aventurar pelo ensino crítico sem me 

conhecer, sem saber de que lugar que eu tô falando. (grifo meu) [...] E eu acho 

que eu também, da minha posição, como dizem as teóricas feministas, de 

sexualidade desviante, né? Como professor de inglês, (pausa) homossexual (ênfase 

do locutor) essa é a primeira vez que eu tô falando heim! É a primeira vez que eu 

falo isso. Então, eu acho que eu, ao tomar essa identidade e ver que é desse lugar 

que eu tô falando, eu acho que a minha voz ela tem mais amplitude. Eu acho que 

ela luta por essa descolonização do saber, porque o que a gente tem como 

referência? Não é o homem branco e heterossexual? Porque o homossexual é sempre 

aquele que todo mundo passa a mão, é relacionado a discursos de promiscuidade. E 

aqui eu acho que eu, assumindo essa identidade como professor, eu estou falando: 
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“Poxa, eu, como professor, subalterno, homossexual posso falar, né. E eu tenho voz 

pra isso e é essa autoridade que eu vou utilizar.” (Jaime - SR, grifos meus) 

  

 Jaime demonstra ter encontrado subsídios nas reflexões sobre formação crítica de 

professores e ensino crítico de línguas para tentar resolver o conflito que a sua condição de 

homossexual lhe impinge, começando pela assunção dessa identidade. Por meio das reflexões, 

o participante parece ter adquirido um entendimento sobre a forma como os discursos que 

circulam na sociedade contribuem para a “normalização” e “fixação” das identidades (SILVA, 

2011). Seu discurso está em sintonia com as argumentações de Louro (2000, p. 9, grifo no 

original), pois a autora sugere que 

 
[d]e modo mais amplo, as sociedades realizam esses processos e, então, constroem 

os contornos demarcadores das fronteiras entre aqueles que representam a norma 

(que estão em consonância com seus padrões culturais) e aqueles que ficam fora 

dela, às suas margens. Em nossa sociedade, a norma que se estabelece, 

historicamente, remete ao homem branco, heterossexual, de classe média urbana e 

cristão e essa passa a ser a referência que não precisa mais ser nomeada. Serão os 

"outros" sujeitos sociais que se tornarão "marcados", que se definirão e serão 

denominados a partir dessa referência. Desta forma, a mulher é representada como 

"o segundo sexo" e gays e lésbicas são descritos como desviantes da norma 

heterossexual. 

 

 Assim, mediante essa “conscientização dos processos ideológicos do discurso” 

(FAIRCLOUGH, 2001a), Jaime parece ter começado a desarticular esse discurso hegemônico 

sobre a sexualidade. Noto, em seu depoimento, um tom de ironia ao nomear a própria 

identidade como “desviante”, revelando uma atitude de resistência, de confronto, de negação 

e de transgressão (PENNYCOOK, 2008) desse discurso, reinscrevendo-o em uma nova ordem 

de discurso que se encontra no âmbito do não dito e que parece querer dizer:  

 
“A pretensão da sociedade em me colocar em uma posição inferior não vai mais me 

intimidar. Ao contrário, é através da assunção da minha identidade e da recusa em 

mantê-la fora da normatividade que encontrarei respaldo para problematizar e tentar 

inverter essa ordem injusta”. (Jaime - QF)  

 

 Agindo dessa maneira, como o próprio Jaime sugere, ele pode contribuir para a 

“descolonização do saber”, pois ele pode ser o exemplo vivo para seus alunos de que o 

homossexual não é esse ser que vive exclusivamente às expensas da satisfação dos desejos do 

corpo, eternamente em busca pelo prazer, mas é alguém que pode deter conhecimento, ter 

uma postura séria e comprometida com o seu trabalho, questionar e estar ética e politicamente 

engajado, assim como qualquer branco heterossexual. A assunção de identidades, nessa 

perspectiva, é também uma forma de empoderamento do professor, que se sente mais seguro e 
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legitimado para exprimir a sua voz. Segundo Freire (1999, p.78, grifo do autor) “não é na 

resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos”. 

 Crísico também destaca o contato com as teorias críticas, a reflexão e a 

problematização como instrumentos que lhe possibilitaram não apenas uma compreensão 

maior sobre si mesmo mas também um fortalecimento e uma atitude mais firme e 

questionadora em sala de aula: 

 
[53] O Jaime... eu acabei me identificando muito quando ele falou da questão da 

homossexualidade. E pra mim, com relação a isso, é muito tabu pelo contexto que 

eu vivo. Então a minha vida toda foi assim: “Ah, o Crísico é um modelo, ah, o 

Crísico é o professor da UEG, ah, o Crísico... pior de tudo, o Crísico é evangélico 

[...]. E, assim, esse curso me deu mais “empowerment”. Assim, eu sinto, nesse 

sentido, não como uma solução psicológica, pra isso eu preciso de um psicólogo 

mesmo, né? Mas, assim, pra mim o principal, porque isso me fortaleceu: descobrir 

quem eu sou porque eu já tenho consciência do que eu sou. Agora, nas minhas 

práticas, como que isso se dá. Então, essas relações, elas passaram a mudar. E as 

pessoas, eu ouço discursos assim: “Crísico, você tá mudado.” [...] Eu acho que esses 

respaldos aqui são importantíssimos porque quantas vezes eu calei a boca, por 

exemplo, em sala de aula quando eu falava uma palavra pronunciada, e às vezes a 

entonação da gente fica um pouco, assim, digamos, mais afeminada com a palavra e 

o aluno do ensino médio pegava e repetia aquilo fazendo gozação pra mim, sabe? E 

isso me doía por dentro e [...] fingia que eu não ouvia. Quantas vezes eu fiz isso? E, 

de hoje em diante, eu não faço isso mais, eu paro e problematizo. (Crísico - SR)  

 

 O relato de Crísico exemplifica a tese de Louro (2000, p. 21) a qual defende que “[n]a 

escola, pela afirmação ou pelo silenciamento, [...] é exercida uma pedagogia da sexualidade, 

legitimando determinadas identidades e práticas sexuais, reprimindo e marginalizando 

outras”. Assim, Crísico parecia exercer um “autodisciplinamento e autogoverno” sobre o 

próprio corpo (2007) evitando o timbre “afeminado” de voz e silenciando-se quando não 

conseguia esconder sua sexualidade e quando se tornava motivo de chacota para os alunos ao 

deixar escapar esse timbre. Ao se conscientizar de que assumir identidades que lhe conferiam 

um padrão normativo (professor da UEG, evangélico) era um aspecto de sua vida que o 

oprimia, Crísico parece ter passado a problematizar certas normas sociais em sala. Dessa 

maneira, tanto Jaime quanto Crísico, através da problematização das próprias identidades, 

parecem ter se reinscrito em novas práticas, corpos, lugares e espaços (BUTLER, 2000). 

 Esse comportamento de Jaime e Crísico está de acordo com os pensamentos de Silva 

(2011). O autor sugere que a questão da diferença e do outro deve ser preocupação da 

pedagogia e do currículo. Nesse contexto, a política de identidades apresenta-se como um 

projeto de valorização da diversidade e da solidariedade entre aqueles que pertencem a um 

grupo oprimido e marginalizado (WOODWARD, 2011). Essa política não deve “simplesmente 

reconhecer e celebrar a diferença e a identidade, mas questioná-las” (SILVA, 2011, p. 100), 
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buscando a livre expressão da identidade por meio da subversão de sua estabilidade e da 

contestação das oposições binárias. Pennycook (2008) também esclarece que a Linguística 

Aplicada Transgressiva deve estar sempre engajada em práticas problematizadoras.  

 Priscila enfrenta tabus semelhantes aos de Crísico. Ela vivia um conflito interno muito 

grande por causa de sua identidade como mulher “pacificadora”, que a impedia de ser uma 

professora de pulso, que soubesse lidar com situações conflituosas em sala. Vejamos: 

 
[54] Tem hora que dá vontade de analisar eu mesma, assim, a professora. Como eu 

tô lidando com essa coisa de ser crítica. Porque, pra mim, o tempo todo em minha 

vida, eu tive que ser a pacificadora, não apenas pela minha... é não sei se pela minha 

personalidade não, mas pela minha criação. Não, você tem que evitar briga, você 

não pode brigar, não, você tem que ser sempre da paz, dar a outra face, então eu 

sempre fui a pacificadora, na família, na escola, em qualquer lugar, na universidade. 

[...] Eu fui criada sempre assim, eu era a mais velha e mulher, então eu tinha que 

quebrar a maioria dos tabus e eu não conseguia, na maioria das vezes, eu não 

conseguia. Então eu ia passando, né, por tudo isso. [...] Não sei até que ponto 

influenciada pela minha história [...]. Tem um momento que passa um aluno de 

outra sala em frente à minha sala e [...]. Ele vira pra menina que é loira e diz: 

“fulana você aqui, inglês para todos?”. [...] Gente, todo mundo riu e eu ri junto 

[...] E tipo assim, nessa hora, assim, a questão da dificuldade de lidar com esses 

temas, porque eu tenho dificuldade de enfrentar as pessoas. (Priscila - SR, grifo 

meu) 

 

 Acredito que esse conflito de Priscila parece não ter sido completamente resolvido, 

pois, apesar de já ter consciência de que precisa assumir um papel mais firme e questionador 

em sala, ela ainda não conseguiu se libertar dos tabus que a oprimem. Pennycook (1998, p.40-

41) declara que “[...] uma visão pós-estruturalista sugere que, uma vez que as subjetividades 

são construídas e assumidas em discursos concorrentes e neles posicionam-se, elas 

constituem, portanto, espaços múltiplos e contraditórios”. Nesse sentido, Priscila parece estar 

contraditoriamente interpelada pelas suas identidades de mulher e professora. Essa 

“interpelação contraditória” (FAIRCLOUGH, 2001a), de certa maneira, impede que ela trabalhe 

o ensino crítico em suas aulas, visto que ela parece ser muito interpelada pela condição de 

mulher “pacificadora”, mas também, ao mesmo tempo, parece ser muito interpelada pela 

condição de professora problematizadora, o que me faz presumir que ela está em conflito ou 

que está passando por uma crise de identidade (WOODWARD, 2011, HALL, 2006). Esse 

conflito, por sua vez, parece fazer com que Priscila fique paralisada. Logo, ela não consegue 

agir da maneira que ela gostaria durante o evento crítico (ver grifo no excerto) citado por ela e 

se culpa por isso mais tarde, ao refletir sobre a sua postura. Ao contrário de Jaime e Crísico, 

ela ainda não se sente fortalecida para assumir a identidade tão desejada de professora 

problematizadora e ainda parece posicionar-se na identidade de mulher “pacificadora”, 

embora lutando para suprimir essa identidade. 
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 Ao contrário de Priscila, Laura relata ter se fortalecido bastante com as discussões 

feitas no curso, e esse fortalecimento parece ter influenciado os âmbitos pessoal, profissional 

e afetivo de sua vida, fazendo que a participante realizasse mudanças significativas, como 

aponta o excerto:  

 
[55] A disciplina mudou minha vida, fiz terapias várias vezes e eu não tinha 

coragem de tomar certas decisões porque não compreendia o que ocorria na minha 

vida familiar. Meu irmão, 9 anos mais velho do que eu, sempre me maltratou, 

gritava comigo, ameaçava me bater, sempre que eu contestava o seu machismo. 

Com a disciplina, eu compreendi tudo o que passava na minha família, já que 

ninguém me apoiava, todos se calavam diante dos gritos dele. Esse ano, em 

fevereiro, meu irmão, que tem uma empresa no lote da minha mãe, declarou que ia 

colocar um turno noturno – a empresa dele é muito barulhenta. Eu pedi para que ele 

esperasse eu escrever a minha dissertação porque eu precisava de um ambiente 

adequado para dedicar-me à minha pesquisa. Ele aproveitou a ocasião para gritar 

comigo, me humilhar e dizer que detestava que eu fizesse mestrado. Ele tem 1m e 

85 cm de altura e ameaçou me bater só porque eu pedi para que ele adiasse o turno 

de trabalho noturno. Ele aproveitou o ensejo para, mais uma vez, me mandar embora 

da casa da minha mãe. Na hora que ele me agrediu psicologicamente e 

emocionalmente, eu me lembrei de tudo que aprendi com a professora Rosane e 

meus colegas da disciplina e tive força de sair da casa da minha mãe e me 

libertei do meu irmão. Ele sempre me agrediu, e eu achava que era assim mesmo. 

Desde fevereiro desse ano, estou morando em um apartamento sozinha e estou super 

feliz porque, na terapia, nunca consegui resolver essas questões opressoras que 

ocorriam na minha família. [...] Sou grata, principalmente à professora Rosane, 

porque ela nos sacudia o tempo todo durante a disciplina, na verdade ela foi a minha 

terapeuta porque eu prestava muita atenção no que ela dizia, sempre que a vejo na 

faculdade fico emocionada, mas nunca tive coragem de contar isso a ela porque não 

é fácil se abrir. Mas agora vejo a oportunidade dela saber de minha história. Agora 

sinto que vou crescer profissionalmente e quero arrumar um namorado bacana, 

amoroso porque agora me sinto uma mulher mais feliz e resolvida. Tenho certeza 

que meu próximo relacionamento será mais feliz porque, na verdade, eu era muito 

triste com a opressão que sofria em casa e levava essa tristeza aos meus 

relacionamentos. Para finalizar, tenho certeza que hoje sou uma professora bem 

melhor e alegre para os meus alunos. (Laura - QF, grifo meu) 

 

 A história de Laura nos mostra claramente o conflito de identidades. Laura já era 

independente financeiramente e já fazia suas próprias escolhas mesmo antes de morar 

sozinha, mas, de certa forma, a situação opressiva vivida por ela fazia-lhe assumir as 

identidades de mulher, frágil, dependente e que talvez estivesse à espera de um parceiro para 

lhe trazer a total independência do lar e dos pais. A partir do momento em que ela reflete 

colaborativamente sobre a sua condição opressiva de “segundo sexo” (LOURO, 2000) e sobre a 

necessidade de assumirmos posturas criativas que possam nos liberar de situações 

conflituosas, Laura parece ter se sentido fortalecida emocionalmente e convicta de seu papel 

como protagonista da própria história, assumindo outras identidades, como as de mulher forte, 

independente, apta a assumir as rédeas do próprio destino. Essas novas identidades parecem 

ter lhe trazido coragem para realizar o sonho de ter o próprio lar. Isso nos leva a crer que a 
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visão fluida da identidade (HALL, 2006, SILVA, 2011), ao contrário da visão unificada e 

essencialista, pode nos trazer novas possibilidades para solucionarmos conflitos e revermos 

nossos papéis. Se fôssemos realmente moldados única e exclusivamente por fatores 

biológicos, históricos e sociais, viveríamos fadados ao fracasso e à exclusão. 

 

3.2.3 Problematizando a produção e o contexto de produção dos textos  

 

 Durante essa análise dos efeitos ideológicos e políticos do discurso crítico, assim 

como na primeira análise, enfrentei dificuldades para perceber se as pressuposições dos 

discursos dos participantes eram sinceras ou não, pois não pude identificar, com precisão, o 

grau de intertextualidade
63

 utilizado por eles – o que me faz admitir que tive que usar alto 

nível de inferência para interpretar os discursos. Devo esclarecer que, após fazer essas 

análises, deparei-me com um parágrafo no texto de Smyth (1991c) e percebi que o excerto 

proveniente do depoimento de Laura [37] representa praticamente uma paráfrase desse 

parágrafo, o que confirma a minha hipótese levantada na análise da categoria 1, de que eu 

poderia, eventualmente durante a análise, creditar discursos aos participantes que, na verdade, 

não foram elaborados por eles, mas pelos autores dos textos lidos por eles
64

.  

 Em se tratando dos excertos provenientes dos textos críticos, acredito que esse risco é 

maior ainda, pois eles deveriam conter resenhas dos textos lidos pelos participantes e também 

opiniões críticas desses participantes sobre os textos, as quais, normalmente, deveriam estar 

localizadas no último parágrafo do texto. Logo, caso os participantes não deixassem bem 

marcadas as suas vozes e as vozes dos autores no texto ou invertessem a ordem proposta para 

a escrita, colocando resenha no último parágrafo ou opinião crítica no meio do texto, corro o 

risco de me equivocar com relação à autoria do discurso, como aconteceu com esse excerto de 

Laura [37]. Nesse caso, a princípio, pensei se tratar de um discurso da participante, por ele 

começar com a palavra “necessitamos”, que, a meu ver, seria um caso de uso do plural 

majestático remetendo a uma opinião pessoal. Contudo, a fala de Laura contem termos, como 

“crise que não é de competência, mas de confiança”, “professores [...] são vistos como objetos 

e não como agentes das políticas educacionais” [37], que foram retirados do texto de Smyth e 

                                                 
63

 Segundo Fairclough (2001a, p. 114), a “[i]ntertextualidade é basicamente a propriedade que têm os textos de 

ser cheios de fragmentos de outros textos, que podem ser delimitados explicitamente ou mesclados e que o texto 

pode assimilar, contradizer, ecoar ironicamente, e assim por diante.” 
64

 Inicialmente pensei em retirar essa análise de Laura, pois ela pareceu-me problemática – referi-me ao seu 

discurso como sendo bastante político, mas as constatações anteriores me fizeram duvidar sobre esse grau de 

politização atribuído por mim à participante nesse discurso em particular. No entanto, como me propus, desde o 

início, a mostrar as coerências e também as contradições deste estudo, resolvi manter essa análise e fazer as 

ressalvas nesta seção. 
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reproduzidos na íntegra, sem o uso de aspas, o que me fez reconsiderar minha impressão 

inicial com relação à voz desse discurso. A expressão “explodir os limites entre teoria e 

prática” advinda da fala de Crísico [38] também foi citada, indevidamente, sem o uso de 

aspas, pois ela foi primeiramente usada por Moita Lopes (2008b) em seu texto Linguística 

aplicada contemporânea: Problematização dos construtos que têm orientado a pesquisa. 

Essas citações sem aspas ocorreram também em vários outros textos críticos de outros 

participantes, creio que pelo fato de essa atividade não exigir tanta preocupação formal com a 

escrita – o que possibilitou o surgimento de apropriações indevidas de discursos alheios nos 

textos produzidos. Notei que no excerto [21], também proveniente de um depoimento de 

Laura, apesar de a participante não citar a autoria, ela já usa a expressão “novos esquemas de 

politização” com aspas, o que me faz ter a certeza de que essa expressão não foi elaborada por 

ela. Logo, imagino que outros participantes, assim como Laura, também possam ter ora usado 

aspas ora não em suas citações, o que, inevitavelmente, dificulta minha percepção sobre o 

ponto vista apresentado nos textos. 

 Somando-se a isso, a proposta de escrita dos textos críticos me parece, de certo modo, 

coerciva, pois tratava-se de uma atividade que seria corrigida pela professora e à qual se 

atribuiria nota. Embora a nota fosse dada considerando-se apenas a entrega do texto e não 

uma avaliação apreciativa de valor do conteúdo desse texto, um dos requisitos exigidos nessa 

atividade era que houvesse uma opinião crítica do aluno com relação ao texto lido, o que, a 

meu ver, não deixa de ser algo impositivo, pois pode ser que os participantes não tivessem tal 

opinião. Ademais, o curso RCFPLE estabelece o paradigma crítico como o paradigma 

hegemônico do curso, visto que ele era o único utilizado. Dessa maneira, acredito que 

discordar desse paradigma seria uma atitude desafiadora e muito difícil para os participantes, 

pois, em primeiro lugar, eles encontravam-se numa posição ideológica de poder inferior com 

relação à professora e a outros alunos que poderiam ter conhecimentos mais aprofundados 

sobre as teorias críticas. Em segundo lugar, os sentidos dominantes do curso eram aqueles 

afirmados pela teoria, e qualquer discordância dos alunos poderia ser qualificada, pela 

professora e pelos seus pares, como incompetência ou falta de entendimento deles. Essas 

percepções me fazem levantar os seguintes questionamentos: Qual foi o conceito de crítica 

utilizado nesses textos? O que seria um bom texto crítico? Bom para quem? Para os alunos 

que produziam os textos ou para a professora que os solicitou? Vejamos algumas das 

respostas de Rosane para as reflexões críticas dos alunos e que foram registradas nos próprios 

textos dos alunos: 
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[56] O texto está bom, mas é uma resenha. Da próxima vez, resuma rapidamente os 

textos, faça relação entre eles e discuta a sua conexão com a nossa realidade 

educacional. (Ângela - TC5) 

 

[57] O seu texto é bom, mas gostaria que tivesse menos resumo e mais crítica. 

Quero ouvir a sua voz à luz dos que os autores dizem. (Margarida - TC5) 

 

[58] Excelente texto. Acho que você já está pronta para fazer o seu projeto de 

mestrado e tentar o exame. (Margarida - TC9) 

 

[59] O seu texto está muito bom e mostra que você está começando a entender o que 

é reflexão crítica. Gostaria de colocá-lo na Plataforma como bom exemplo de um 

texto crítico. Por favor, envie-me a versão que você gostaria que fosse publicada. 

(Crísico - TC3) 

 

[60] Excelente texto. Envie-me esse também para que eu o publique na plataforma. 

(Leanna - TC6) 

 

[61] Ótimo texto. Gostaria de colocá-lo na plataforma. Envie-me a versão para 

publicação. (Jaime - TC6) 

 

[62] Ótimo texto, bastante crítico e bem escrito. (Anita - TC10) 

 

 Os recados deixados por Rosane aos alunos do curso me fazem supor que os 

participantes provavelmente se apoiaram nas teorizações dos autores lidos, como Pennycook 

(1998, 1999, 2008), Fairclough (2001a, 2001b), dentre outros, e no conceito de crítica
65

 

definido por esses autores, pois a instrução da professora era para que os alunos emitissem a 

sua voz “à luz dos que os autores [diziam]”. Dessa forma, creio que era de se esperar que 

houvesse alto grau de intertextualidade manifesta – o que inclui paráfrases – nos discursos dos 

participantes, pois eles eram, de certa maneira, cobrados a fazê-lo. Percebo que a professora 

Rosane expõe a sua opinião sobre os textos que ela considera críticos ou não. Logo, a meu 

ver, os alunos também considerariam um bom texto crítico aquele que recebesse um 

comentário positivo da professora, e não necessariamente aquele que eles próprios 

reconhecessem como críticos. Além disso, os textos considerados bons pela professora eram 

publicados na Plataforma Moodle
66

 para que os outros alunos pudessem ter acesso.  

 Dessa forma, creio que os participantes foram constantemente e metodologicamente 

interpelados. Essa interpelação é também contraditória (FAIRCLOUGH, 2001a), posto que eles 

eram encorajados a emitir opiniões próprias e críticas e deveriam fazê-lo levando em 

consideração as teorias lidas. Somando-se a isso, acredito que os alunos poderiam se 

perguntar: Em que medida eu tenho que reproduzir a teoria para que o meu raciocínio seja 

                                                 
65

 O termo crítica, para esses autores, está relacionado à avaliação de conceitos e à contestação e transformação 

de práticas e discursos hegemônicos. 
66

 Moodle é uma plataforma da internet utilizada pela UFG e que foi planejada para que servisse como um canal 

de contato entre professor e alunos e entre alunos com o objetivo de propiciar um ambiente de aprendizagem 

educacional. Através desse software, os professores podem produzir ou gerenciar atividades educacionais. 
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considerado crítico? Em que medida devo colocar a minha própria opinião? A minha opinião 

refuta ou corrobora as teorias lidas e a opinião da professora? Assim, creio que a avaliação da 

professora sobre os textos críticos produzidos pelos alunos era refletida também nas 

identidades dos docentes, que poderiam se considerar críticos ou não de acordo com o juízo 

que a professora fizesse de seus textos. A título de exemplo, Anita nos expõe seu temor de 

não conseguir se tornar crítica em função de sua análise sobre os próprios textos críticos. 

Vejamos o que ela diz: 

  
[63] [...] eu fiz sete ou oito textos. Eu fiz seis que foram resenhas e um texto crítico, 

mas eu cheguei ao final superfeliz porque eu consegui fazer UM texto crítico (grifo 

da participante). Então, o tempo todo, eu pensava assim: “Meu Deus, mas eu não 

vou aprender a ser crítica, então, né? Esse curso não tá valendo de nada.” Mas, ao 

contrário, eu vi que tava valendo muito porque ele mudou a essência em mim. Eu 

comecei a me questionar mais quanto aos discursos que eu sou assim, submetida, e 

acabo levando isso à frente, que a linguagem é muito responsável por isso, né? 

(Anita - SR) 

 

 A princípio, Anita parece acreditar que, para que o curso fosse eficiente, era necessário 

que ela desenvolvesse um discurso também crítico. No entanto, a participante reconhece, 

posteriormente, que a validade do curso não estava, imprescindivelmente, restrita à 

capacidade pessoal de tornar-se crítica ou de construir um discurso crítico, mas estava 

relacionada à oportunidade que o curso proporcionava de fazer com que ela revesse conceitos 

e promovesse uma mudança interior. O desejo e a frustração de não se perceber capaz de 

produzir textos considerados críticos parecem ter desencadeado o conceito inicial de Anita 

sobre sua incapacidade de se tornar crítica. Apesar de a participante não dizer qual foi o texto 

que ela considera crítico, suponho que seja o TC10, pois, aparentemente, este foi o único que 

ela obteve conceito “ótimo” e também o único publicado na Plataforma Moodle. Tive acesso 

a seis textos críticos elaborados por Anita. Desses seis, não pude perceber a opinião da 

professora Rosane com relação aos TC1, o TC2 e o TC8, haja vista que a versão que tenho 

desses textos não é a corrigida. Os TC4 e TC5 foram considerados bons textos e o TC10 foi 

considerado um ótimo texto, o que me leva a crer que o TC10 é o que a participante considera 

crítico. Dessa maneira, penso que a fala de Anita corrobora a minha percepção de que os 

alunos tomavam por base a apreciação da professora para construírem o próprio conceito do 

que seria um bom texto crítico. 

 No caso da questão levantada anteriormente sobre o possível caráter coercivo do curso 

RCFPLE, acredito que vale a pena aprofundar meus comentários. A meu ver, a coerção é 

inevitável neste contexto, posto que, por mais que a professora Rosane tivesse consciência e 

clareza sobre como proceder para evitar esse tipo de relação hegemônica em sala, creio que 
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essa proposta não dependia só dela. O que me faz chegar a esse pensamento é o fato de que o 

curso está inserido no contexto da universidade da qual ele faz parte e, consequentemente, 

presumo que havia um rigor metodológico e didático que era impingido à professora. Nesse 

sentido, talvez as notas, avaliações e atividades podiam fazer parte do rol de exigências da 

universidade e não representarem uma escolha pessoal dela. Portanto, creio que a 

“interpelação contraditória” (FAIRCLOUGH, 2001a) ocorria também com Rosane, visto que, 

por um lado, ela assumia a posição de professora crítica, e, por outro, a de funcionária de 

uma instituição. O fato é que essas duas posições nem sempre coexistem de maneira 

harmoniosa. Então, pode ser que a proposta da atividade de produção de um texto pode ter 

surgido para suprir uma exigência da universidade e, talvez, a professora tenha solicitado a 

inclusão da crítica no texto para tentar fazer com que essa atividade fosse contextualizada e se 

aproximasse da proposta crítica e reflexiva do curso.  

 Por outro lado, apesar de apontar esse caráter coercivo das atividades, não posso 

deixar de mencionar o esforço da professora Rosane em evitar essas relações hegemônicas 

durante o curso. Exemplo disso é que a grande maioria das aulas e dos debates foi conduzida 

pelos professores participantes, os quais tinham autonomia para preparar e mediar as 

discussões. Também acredito que hierarquia talvez não seja necessariamente correlata de 

opressão, ao menos num sentido que incorpora a opressão como silenciamento como sugere 

Ellsworth (1992), pois a voz dos participantes era sempre valorizada no curso. Tantas outras 

relações – como exemplo aquelas entre pais e filhos – são também hierárquicas, mas não 

necessariamente opressivas no sentido acima mencionado. Assim, concluo que a hierarquia 

professor/aluno parece ter sido mantida no curso, mas, a meu ver, a professora Rosane 

conseguiu estabelecer uma relação de confiança e respeito com os alunos e seus saberes, 

como propõe Freire (2009), o que provavelmente pode ter diminuído, mas não eliminado, por 

completo, o caráter hegemônico da interação, haja vista o desafio e o grande risco que 

corremos de reproduzir esse caráter com a proposta de ensino crítico. 
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CAPÍTULO 4 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Este capítulo está dividido em três partes. Na primeira, retomo as perguntas iniciais de 

pesquisa, apresentadas na introdução e discutidas no Capítulo 3, com o intuito de sugerir 

possíveis respostas para elas. Apresento, a seguir, as implicações deste estudo e suas possíveis 

contribuições para a área da Linguística Aplicada Crítica, principalmente no que se refere ao 

ensino crítico e à formação de professores de línguas estrangeiras. Por fim, abordo as 

limitações deste estudo. 

 

4.1 As perguntas de pesquisa 

 

1. Quais as percepções dos participantes sobre formação/formação crítica de professores e 

ensino/ensino crítico de línguas estrangeiras no decorrer de suas experiências com os estudos 

críticos? 

 

 Considero que, de modo geral, houve uma atualização discursiva nas percepções de 

alguns participantes sobre os temas formação/formação crítica de professores e ensino/ensino 

crítico de línguas estrangeiras. No início do curso RCFPLE, alguns participantes apontaram 

ter um conhecimento mais restrito sobre a formação crítica de professores e relacionavam-na 

a um processo de treino e capacitação técnica, que envolvia uma reflexão individualista e 

prática que visava resolver os problemas imediatos de sala de aula. Outros participantes já 

relacionavam a formação crítica a um processo emancipatório, social e dialógico que se 

utiliza de uma reflexão aprofundada e problematizadora sobre as bases ideológicas e 

históricas que sustentam a educação. Essa proposta era vista por eles como uma forma de 

buscar uma possível conscientização política e postura intervencionista que pudesse 

transformar as realidades educacionais.  

 Ao longo do curso RCFPLE, independentemente de considerarem-se críticos ou não, 

os professores indicaram reconhecer a complexidade da formação crítica e perceber mudanças 

tanto pessoais como profissionais em seu jeito de pensar e agir que, segundo eles, foram 

provocadas pelo estudo e pelas reflexões sobre os temas críticos. Dessa forma, todos os 

participantes demonstraram ter aguçado seus questionamentos sobre o papel a que se destina o 

ensino de línguas em nossa sociedade. Alguns deles sugeriram que o ensino de línguas deve: 

ser mais dialógico; transgredir as metodologias tradicionais de ensino de línguas que têm seu 

foco no desenvolvimento técnico de habilidades orais, gramaticais, escritas e auditivas; 
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trabalhar a língua e o discurso de maneira menos tecnicista e mais performativa e política; 

instrumentalizar os alunos linguística e politicamente para o debate, para a reinvindicação e 

para a luta contra-hegemônica. 

 Entretanto, essa ressignificação do papel do ensino de línguas apontou para duas 

tendências distintas no papel dos professores. Alguns demonstraram uma atitude 

“salvacionista” em seus discursos, sinalizando um desejo de intervenção e transformação 

social muito exacerbado. Esses participantes indicaram seguir a linha das “narrativas 

redentoras”, as quais relacionam a figura do professor a um profissional “orgânico”, que se 

utiliza de esforços individuais, de sua racionalidade e da “força tênue de sua consciência” para 

“resgatar” os alunos de visões acríticas e hegemônicas, assumindo a responsabilidade pela 

conscientização e libertação destes (FISCHMAN; SALES, 2010. p. 14). Outros, ao contrário, 

indicaram uma postura mais humilde com relação à proposta de transformação, trazendo 

indícios de que já tinham certo entendimento sobre a complexidade e os riscos que corremos 

de inverter relações hegemônicas através do ensino crítico de línguas. Esses participantes 

alegam que o professor deve, antes de se engajar num processo de transformação, adquirir 

conhecimento sobre as questões que envolvem o poder e o acesso a ele. 

  

2. Quais os desdobramentos das aulas, leituras e reflexões colaborativas sobre as teorizações 

críticas para os professores-alunos?  

 

 As análises da segunda categoria me permitem concluir que as reflexões colaborativas 

tiveram os seguintes desdobramentos: desenvolvimento de uma sensibilidade moral dos 

participantes; desenvolvimento da sua consciência crítica sobre os processos ideológicos do 

discurso (FAIRCLOUGH, 1999, 2001a, 2001b); desconstrução de teorias pessoais; 

reconhecimento da necessidade de questionamento constante sobre conceitos e práticas; 

engajamento político; promoção de um conceito pragmático de língua, desconstrução e 

assunção de identidades e fortalecimento do professor. Os professores demonstraram não 

estar mais tão frustrados com a educação como no início do curso. O discurso de que nada 

pode ser feito para mudar a realidade da educação no Brasil foi substituído por um discurso de 

possibilidades. Nesse sentido, eu diria que a mudança já é bastante significativa, pois o 

simples fato de vislumbrarmos um futuro melhor para a educação já é uma injeção de ânimo 

nas veias dos professores, que, por sua vez, sentem-se mais seguros e curiosos para investigar 

de que maneira essas possibilidades podem se concretizar. Retomando Paulo Freire (2009), a 



120 
 

 

“curiosidade ingênua”, e eu acrescentaria a curiosidade adormecida, tornou-se “curiosidade 

epistemológica” para esses professores.  

 Com relação às desconstruções e assunções de identidades, os textos críticos lidos e as 

discussões feitas em sala sempre traziam uma visão não essencialista das identidades.  Essas 

eram vistas como fluidas e não biologicamente ou historicamente marcadas, como pregam 

algumas correntes essencialistas. O simples reconhecimento dessa visão mais ampla sobre as 

identidades parece ter motivado os professores a enxergar novas possibilidades de lidar com 

as pessoas, com o mundo e, principalmente, consigo mesmos. O respeito pelas diferenças 

começou, em primeiro lugar, com o respeito a si próprio e, talvez, por essa razão, as 

mudanças pessoais tenham sido as mais significativas nos relatos. O fortalecimento dos 

professores foi também a grande mola propulsora que fez com que eles assumissem suas 

identidades (homossexuais) e pensassem ou resolvessem seus conflitos (identidade feminina).  

 A interpelação contraditória esteve presente nas desconstruções das identidades, assim 

como em vários outros momentos da análise, o que me faz questionar: Qual a relação dessa 

interpelação nas desconstruções das teorias pessoais e na conscientização dos participantes? 

Penso que essa interpelação é o motor crítico, pois a conscientização não é promovida por 

alguém que tem uma consciência superior, mas é atingida por alguém que está em conflito, 

que, ao analisar a própria interpelação, consegue transformar o conflito num aparato teórico-

metodológico e, assim, começa a se conhecer melhor e a se posicionar de maneira mais 

objetiva, escolhendo, por fim, uma posição. 

 Também pude notar, pelas percepções dos participantes, que a grande dificuldade não 

está no reconhecimento de conflitos, contradições e posturas inadequadas, mas na mudança de 

atitude. A insegurança, o medo, o apego ao passado, a frustração pela incapacidade de fazer as 

coisas de maneira diferente foram bastante recorrentes. Cada participante demonstrou lidar de 

maneiras diferentes com relação a esses novos conflitos advindos da conscientização, o que 

era de se esperar, posto que cada um de nós é um ser único. Além do mais, cada participante 

parecia necessitar de tempos diferentes para internalizar as novas teorias e para avançar nos 

estágios da reflexão crítica.  

 Acredito que as mudanças ocorridas apontam mais especificamente para mudanças 

discursivas locais (que ocorreram nas ordens de discurso do grupo RCFPLE), e que, por sua 

vez, podem levar a mudanças futuras nas ordens de discurso da universidade. Alguns 

professores já apontavam para pequenas mudanças em suas práticas pedagógicas, mas essas 

mudanças pareciam ser bem tímidas ainda. No que tange às mudanças discursivas, concluo 

que percebi fortes influências das teorias lidas nos discursos dos participantes. Além disso, o 
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contexto de produção dos textos era, de certa maneira, coercivo, o que me faz concluir que os 

professores-participantes eram interpelados pelo paradigma crítico, que se estabeleceu um 

dispositivo crítico que leva o professor-participante a concordar com esse paradigma. Por 

outro lado, a instrumentalização teórica e a prática da reflexão colaborativa foram 

empoderando esse professor ao longo do tempo.  Dessa maneira, não foi possível medir o 

grau de apropriação ou de ressignificação das teorias. Essas considerações me fazem 

questionar: Até que ponto houve reprodução ou ressignificação nos discursos dos 

participantes? Até que ponto as mudanças ocorridas representam esforços e aspirações 

pessoais? Até que ponto as relações de poder estabelecidas no curso impuseram essas 

mudanças? Como operam as relações de poder dentro das propostas de ensino e formação 

crítica? Esse entusiasmo com o ensino crítico continuará após o término do curso? Essas 

mudanças discursivas implicarão futuramente em mudanças nas práticas pedagógicas dos 

docentes? Apenas um curso sobre formação e reflexão crítica pode provocar mudanças 

duradouras? Todas essas são perguntas retóricas. No entanto, mesmo assim, acredito que elas 

não invalidam a proposta de ensino crítico, mas apontam problemas que devem ser pensados e 

pesquisados, se não por mim, por outros pesquisadores. Então, ficam aqui registradas algumas 

sugestões para futuras pesquisas. 

 

4.2 As implicações do estudo 

 

  Acredito que o papel do intelectual transformador ainda deve ser mais debatido nos 

cursos de formação que se proponham a aderir à abordagem crítica. Os professores estão 

muito insatisfeitos com o quadro geral da educação. Logo, aderir ao discurso da crítica não 

parece tarefa muito difícil. Penso que a mudança discursiva é um ótimo começo, mas, como a 

grande maioria dos participantes relatou, estamos longe de ser efetivamente críticos. Creio 

que falta ainda diálogo, reflexão e pesquisas que se atentem mais sobre como efetuar um 

programa crítico. Talvez os professores já saibam o porquê e para que mudar, mas acredito 

que o conflito advém da incerteza de como fazer, o que fazer. Precisamos debater, discutir e 

aprender sobre como abordar os assuntos críticos sem passar a impressão de que o que 

fazemos é apenas panfletagem, ativismo vazio.  

 Também creio que este estudo seguiu, de certo modo, a linha de pesquisa que foi 

proposta e assumida desde o início, pois objetivou percorrer uma viagem de redescoberta do 

mundo e do eu, de forma que pudéssemos observar o conflito, e não simplesmente o consenso 

teórico, epistemológico e metodológico desta pesquisa. Dessa forma, busquei apontar as 
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contradições e os obstáculos dos temas a que me propus analisar, com o intuito de provocar 

minha capacidade de enxergar além do que nos é permitido (PENNYCOOK, 2008), procurando 

problematizar as teorizações que sustentaram a análise, o modelo de investigação e análise a 

ser seguido de forma que eu pudesse conhecer, com profundidade, o meu objeto de estudo, as 

possibilidades de incorrer em reducionismos e generalizações abstratas e os riscos de realizar 

leituras descontextualizadas. Vale lembrar que essas ações não foram feitas apenas com a 

intenção de se reduzir os riscos imediatos da pesquisa, mas objetivou conhecer primeiro 

aquilo que pretendíamos mudar, posto que, como adverte Moita Lopes (2003, p. 31), “[n]ão se 

pode transformar aquilo que não se entende”. 

 As contradições e os obstáculos apontados neste estudo me fazem pensar que trabalhar 

o ensino e a formação crítica é algo realmente complexo, pois o paradigma crítico estabelece 

contradições tão dinâmicas que, às vezes, podemos pensar que é impossível defendê-lo. No 

entanto, acredito que é, sim, possível continuar investindo no ensino e na formação crítica, 

visto que, apesar de apresentarem contradições, as análises nos fazem perceber que esse 

paradigma é um poderoso instrumento de politização e de instrumentalização para a 

transformação de ordens de discurso e de práticas hegemônicas. Enfim, qual outro paradigma 

é isento de contradições? O que realmente acredito ser um diferencial do paradigma crítico é 

que ele nos faz perceber que é necessário que assumamos essas contradições, que coloquemos 

sempre em cheque e problematizemos a nossa própria concepção, a nossa própria conduta 

com relação à adoção de uma postura crítica e que procuremos maneiras de resolver ou 

minimizar os conflitos que porventura surjam dessa experiência (PENNYCOOK, 2001). 

 Dessa maneira, acredito que a maior contribuição deste trabalho para a Linguística 

Aplicada Crítica não esteja em seus pontos positivos – os quais me levaram a crer que o 

ensino e a formação crítica são experiências produtivas e que devem ser abordadas pelas 

universidades de nosso país – mas nas contradições suscitadas por ele. Creio que, ao nos 

atentarmos para os problemas advindos da pedagogia crítica, podemos criar ferramentas e 

reflexões que nos levem a problematizá-los e a encontrar maneiras de superá-los ou diminuí-

los.  

 Como Fischman e McLaren (2005), creio que “não há garantias de vitória”, pois nunca 

teremos certezas para o futuro de nossas ações. No entanto, também acredito que não dá pra 

cruzar os braços e achar que o mundo é assim mesmo. Professores, geralmente, assumem a 

profissão por amor, por acreditarem que, pela educação, poderemos construir um mundo 

melhor, e é isso que nos move, é por isso que não devemos desistir da luta. Sei que os 

obstáculos são grandes, mas, mesmo assim, a esperança continua. Também, como Freire 
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(2009), não podemos nos conformar com o conformismo. Devemos ser partidários políticos 

da intervenção consciente. Fischman e Sales (2010) destacam que um dos maiores desafios da 

pedagogia crítica para a formação de professores é “identificar e analisar os efeitos das 

múltiplas formas de opressão do cotidiano escolar sem provocar sentimentos de desesperança 

e perda do sentido de agenciamento nos futuros professores” (p.12). Quem sabe podemos 

começar a nutrir nossas esperanças com a modalização de nossos discursos e com uma atitude 

mais humilde com relação às mudanças? 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS PROFESSORES-PARTICIPANTES 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE LETRAS 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa. Após 

receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da 

pesquisadora responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. 

Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos 

telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 

TÍTULO: Confrontando e reconstruindo ideologias: uma pesquisa sobre reflexão crítica na 

formação de professores/as de línguas estrangeiras. 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Leanna Evanesa Rosa - Mestranda em Linguística 

pela Universidade Federal de Goiás. Bolsista CAPES. 

 

TELEFONES PARA CONTATO: _____________________________________________ 

 

JUSTIFICATIVA: A presente pesquisa é pautada na necessidade de investigar o processo de 

reflexão crítica e de tomada de consciência de professore/as de línguas estrangeiras e sua 

influência na formação continuada desses/as professores/as. 

 

OBJETIVOS: O objetivo geral desta pesquisa é observar e analisar o processo de reflexão 

crítica dos/as professores/as participantes da disciplina Reflexão Crítica na Formação do 

Professor de Língua Estrangeira, oferecida durante o primeiro semestre de 2010 pelo 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás (Área 

de concentração – Estudos Linguísticos) e ministrada pela Profa. Dra. Rosane Rocha Pessoa. 

  

DURAÇÃO: Serão analisados os dados coletados durante os anos de 2010 e 2011. 

 

INSTRUMENTOS DE PESQUISA: A pesquisadora utilizará como dados de pesquisa: 1) os 

questionários iniciais respondidos pelos/as professores/as participantes no início da disciplina, 

2) os textos críticos produzidos durante a disciplina, 3) a avaliação final do curso, 4) a sessão 

reflexiva final, 5) os artigos de conclusão do curso, 6) algumas falas dos/as professores/as 

participantes durante as aulas, 7) o questionário final da pesquisa. 
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PRODUTO FINAL: Os dados serão analisados pela pesquisadora para produção de sua 

dissertação de Mestrado. 

 

BENEFÍCIOS PARA OS/AS PARTICIPANTES: A pesquisadora acredita que o produto 

de sua pesquisa pode contribuir para a área de formação de professores/as, assim como pode 

proporcionar uma reflexão para os/as envolvidos/as na disciplina sobre a contribuição desta 

para sua formação profissional e pessoal. 

 

RESPONSABILIDADE DOS/AS PARTICIPANTES: Os/As participantes, mesmo tendo 

assinado o presente termo, estão livres para retirar o seu consentimento a qualquer momento 

da pesquisa sem nenhum prejuízo ou penalidade. 

 

SIGILO: A identidade dos/as participantes será mantida em absoluto sigilo. Para tal, os 

textos serão despersonalizados e os/as próprios/as participantes escolherão codinomes para 

garantir o seu anonimato.  

 

DESPESAS: Não haverá nenhum ônus decorrente da pesquisa para os/as participantes. 

 

Assinatura da pesquisadora: __________________________________________________ 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

Eu,________________________________________________________________________

RG ___________________,CPF____________________________________ abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo Confrontando e reconstruindo ideologias: uma 

pesquisa sobre reflexão crítica na formação de professores/as de línguas estrangeiras como 

sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora  Leanna Evanesa 

Rosa sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

Local e data:_________________________________________________________________ 

 

Nome e Assinatura: ___________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO INICIAL DA DISCIPLINA RCPLE 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome completo: 

Endereço: 

 

Telefones: 

E-mail: 

 

 

QUESTIONÁRIO 

1. O que é formação de professores? 

2. O que é formação crítica de professores? 
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APÊNDICE C 

AVALIAÇÃO FINAL DA DISCIPLINA RCPLE  

 

Por favor, responda às questões sobre o curso da forma mais detalhada possível: 

 

1) Para você, o que significou tomar parte nesta disciplina sobre reflexão crítica de 

professores/as de línguas estrangeiras? O que você aprendeu e/ou desaprendeu como 

professor/a durante as aulas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Como você se sente hoje diante das "single stories" contadas sobre professores/as de 

línguas estrangeiras? Que tipos de "single stories" foram problematizados e/ou 

(des)construídos? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Após ler e discutir os textos sobre formação crítica de professores/as, você se considera 

um/a professor/a de línguas crítico/a e reflexivo/a? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

QUESTIONÁRIO – outubro/novembro de 2011 

Caro(a) colega, este questionário tem como objetivo obter informações para a minha 

pesquisa de mestrado. As informações que você fornecer serão usadas somente para a 

referida pesquisa e não serão disponibilizadas para mais ninguém, em hipótese alguma, 

sem a sua devida autorização. Peço sua colaboração para responder a este questionário 

e desde já agradeço. 

Leanna Evanesa Rosa. 

 

1. Nome e data de nascimento: 

2. Codinome para ser usado em minha dissertação: 

3. Profissão: 

4. Curso de graduação: 

5. Local onde cursou a graduação: 

6. Ano de conclusão do curso de graduação: 

7. Vínculo com o programa de Pós-Graduação da UFG na época do curso? 

8. Local de trabalho durante o curso Reflexão crítica na formação de professores de LE: 

9. Local de trabalho atual: 

10. Cargo que exercia na época do curso: 

11. Cargo que exerce atualmente: 

12. Tempo de atuação na docência na época do curso: 

13. Tema da sua pesquisa de pós-graduação: 

14. Você havia tido algum contato com as teorias críticas antes do curso? Onde? Como?  

15. O que te motivou a escolher cursar a disciplina Reflexão crítica na formação de 

professores de LE? 

16. Use o espaço abaixo caso queira contribuir com alguma outra informação pessoal que 

considere importante. 
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ANEXO A 

 QUESTIONÁRIO INICIAL DA MARGARIDA 

 

 
 

 



139 
 

 

ANEXO B 

QUESTIONÁRIO FINAL DA PRISCILA 

 

Caro(a) colega, este questionário tem como objetivo obter informações para a minha 

pesquisa de mestrado. As informações que você fornecer serão usadas somente para a 

referida pesquisa e não serão disponibilizadas para mais ninguém, em hipótese alguma, 

sem a sua devida autorização. Peço sua colaboração para responder a este questionário 

e desde já agradeço. 

Leanna Evanesa Rosa. 

 

1. Nome: XXXXXXXXX 

 

2. Codinome para ser usado em minha dissertação: Priscila 

 

3. Profissão: professora de inglês 

 

4. Curso de graduação: Bacharelado em Antropologia; Licenciatura em Ciências Sociais; 

graduanda do curso de Letras-Inglês 

 

5. Local onde cursou a graduação: UnB e UFG (cursando) 

 

6. Ano de conclusão do curso de graduação: 2000 na Unb e 2012 na UFG 

 

7. Vínculo com o programa de Pós-Graduação da UFG na época do curso? No meu primeiro 

ano de mestrado (2010) tranquei meu curso de letras na UFG, mas agora em 2011 voltei a 

cursar a graduação. 

 

8. Local de trabalho durante o curso Reflexão crítica na formação de professores de LE: 

Centro de Línguas da Faculdade de Letras da UFG 

 

9. Local de trabalho atual: Faculdade de Letras-Curso de Licenciatura Intercultural Indígena 

do Núcleo Takinahaky de Formação Superior Indígena da UFG 

 

10. Cargo que exercia na época do curso: 

Professora estagiária de inglês 

 

11. Cargo que exerce atualmente: 

Professora auxiliar da Faculdade de Letras-Curso de Licenciatura Intercultural Indígena do 

Núcleo Takinahaky de Formação Superior Indígena da UFG 

 

12. Tempo de atuação na docência na época do curso: 5 a 6 anos aproximadamente 

 

13. Tema da sua pesquisa de pós-graduação: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

14. Você havia tido algum contato com as teorias críticas antes do curso? Onde? Como? Sim. 

Durante minha graduação – nas aulas de Inglês V e VI da professora Rosane; com meus 

colegas do Centro de Línguas; poucas leituras para a redação do meu pré-projeto para a 

seleção do mestrado.  
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15. O que te motivou a escolher cursar a disciplina Reflexão crítica na formação de 

professores de LE? 

O fato de que eu queria/precisava ter um maior aprofundamento sobre a teoria crítica e a 

Linguística Aplicada Crítica – já que minha dissertação de mestrado estava relacionada a 

ensino crítico em turmas iniciantes de inglês. O fato de que minha orientadora ministrava a 

disciplina também me motivou bastante. Eu havia sido aluna dela e adorava suas aulas! 

 

16. Use o espaço abaixo caso queira contribuir com alguma outra informação pessoal que 

considere importante. 

O fato de ter me aprofundado no estudo sobre ensino crítico, as experiências que 

compartilhamos durante as aulas (dúvidas, descrição de eventos críticos ocorridos em sala, 

alternativas para lidar com esses eventos críticos e para realizar ensino crítico) foram 

determinantes na minha prática profissional – naquela época e até hoje. Ainda não me sinto 

muito crítica, mas definitivamente reflito muito mais sobre minhas posturas, ações, crenças, 

prática etc. Mesmo trabalhando em uma escola em que eu tinha o material já preparado para 

as aulas (como aconteceu no segundo semestre de 2010 e no primeiro de 2011), nunca mais 

olhei para um material como se fosse neutro. Sempre tento questionar e problematizar 

concepções naturalizadas nesses materiais. Acho que minha prática nunca mais será a mesma 

desde que tive contato com o ensino crítico – tanto profissionalmente como pessoalmente. É 

impossível fechar os olhos novamente.  
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ANEXO C 

AVALIAÇÃO FINAL DA LAURA 

 

1)  A disciplina sobre reflexão crítica de professores/as de línguas estrangeiras quebrou 

vários paradigmas na minha formação como professora de língua estrangeira. Como trabalho 

na rede estadual de ensino, percebi que ao enfrentar tantos problemas nas escolas e depois na 

Superintendência de Ensino Básico para onde fui transferida, eu deixei de lutar pela minha 

autonomia como professora. Com as discussões nessa disciplina percebi que precisava voltar 

a problematizar questões importantes para a educação como eu fazia quando estava na 

licenciatura. Eu consegui resgatar aquela energia que eu tinha quando era estudante no curso 

de Letras de não ter medo de dizer algo porque isso poderia desagradar alguém.  

 Percebi diversos erros que cometi em sala de aula por deixar a opressão tomar conta 

de mim. Ficou claro para mim que não vale a pena ficar calada e angustiada, deixar de criticar 

algo que você percebe que está causando sofrimento só para agradar as pessoas.  

 Eu desaprendi a ser uma professora “politicamente correta”, e excessivamente 

diplomática. Essa postura oprimia as críticas que eu tinha para fazer nas escolas onde 

trabalhei e na Superintendência, porque percebi que uma crítica bem construída vem atrelada 

a uma ou várias soluções ou de alguma forma aponta caminhos para uma educação mais digna 

e que abarque principalmente os excluídos que vivem na miséria. 

 

2) Foi muito interessante e angustiante escutar durante o curso essas histórias e eu 

percebi que preconceitos contra a tríade raça, gênero e sexualidade causa muito sofrimento às 

pessoas que freqüentam as escolas, as histórias no fundo eram muito sofridas. Eu, por 

exemplo, detesto machismo e percebo que a mulher brasileira é muito oprimida e ainda sente 

medo de ser crítica e tomar certas atitudes que a beneficiariam na sociedade. Compreendi que 

nas escolas onde trabalhei as professoras eram mais agredidas pelos estudantes só porque 

eram mulheres. Os professores quase não enfrentavam problemas de indisciplina nessas 

escolas. 

 Concordo que os educadores não podem mais deixar as opressões, preconceitos, 

diminuição ao próximo ocorrerem na sala de aula sem problematizar no momento em que elas 

surgem, não podemos mais :deixar para lá:, reforçando o pensamento fatalista de que a 

sociedade brasileira é assim mesmo, abarrotada de desigualdades sociais e de que isso nunca 

irá mudar. 

 Devemos discutir, problematizar, criticar questões de opressão com nossos estudantes 

para que eles percebam que por meio de sindicatos, associações podemos lutar pela 

democracia no nosso país e eu só acredito que o Brasil irá diminuir as desigualdades sociais 

investindo verdadeiramente na educação e formação de cidadãos críticos. 

 

3)  Neste momento eu estou de licença para aprimoramento, mas no mês de maio tive a 

oportunidade de trabalhar uma disciplina numa faculdade privada. A disciplina se chama :O 

desenvolvimento da leitura no ensino fundamental: no curso de Pedagogia. Eu considero que 

consegui trabalhar criticamente essa disciplina com as estudantes de Pedagogia. Nós fizemos 

vários debates e eu consegui que todas participassem mesmo aquelas estudantes consideradas 

muito tímidas. Debatemos por vários dias a tríade gênero, raça e sexualidade porque 

percebemos que elas enfrentam vários problemas em sala de aula que estão correlacionados 

com essas questões que podem ser amenizadas por meio da leitura. 

 As estudantes tiveram a oportunidade de apresentarem mini-aulas sobre o 

desenvolvimento da leitura levando em consideração o pensamento de alguns teóricos dentre 

eles Paulo Freire de que é por meio da leitura que posso me tornar leitor autônomo que 

conseguirá sua emancipação. Essas mini-aulas seria como elas trabalhariam a leitura com 
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estudantes do ensino fundamental. Durante essas mini-aulas conseguimos criticar certos 

materiais que elas trouxeram que estavam repletos de exemplos de desenhos de família com 

uma única estrutura: pai, mãe e filho; materiais didáticos com desenhos predominantemente 

de pessoas brancas de olhos azuis e loiras. Então, não deixei de problematizar juntamente com 

elas todos esses detalhes que ainda passam despercebidos na escola com o uso de materiais 

didáticos que reforçam o racismo, as desigualdades sociais, o sexismo.  

 Houve um episódio interessante numa mini-aula em que a expositora foi indagada por 

mim se ela havia percebido que seu material estava repleto de pessoas brancas de olhos azuis 

e se ele representava as pessoas no Brasil. Ela começou a fazer comentários racistas sobre as 

pessoas negras no Brasil. Eu aproveitei para problematizar essa questão naquele momento, 

abri um debate por alguns minutos para que ela percebesse que não podemos por meio da 

prática docente reforçar o racismo que seria a opressão de várias pessoas e que causa 

sofrimento. A educação deve ser o caminho para a libertação do ser humano dessas mazelas 

sociais como o racismo. Essa expositora pediu desculpas e prometeu repensar sua fala e tentar 

combater o racismo em sala de aula por meio da leitura ao invés de reforçá-lo. 

 Acredito com essa disciplina trabalhada nessa faculdade consegui trabalhar 

criticamente e reflexivamente com as estudantes. E pretendo de agora em diante aprimorar 

essa forma de trabalho. 
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ANEXO D 

 TRANSCRIÇÃO DA SESSÃO REFLEXIVA 

 

23/06/2012 

 

00:19 - Rosane: Então eu queria que vocês começassem falando dos pontos positivos e 

negativos do curso, mas da estrutura do curso, tá? Por exemplo, as aulas, os seminários, a 

forma como os seminários são feitos, os textos, né? Se vocês gostaram da organização dos 

textos, as apresentações das teses e dissertações no final, então isso eu queria que vocês 

comentassem e dessem sugestões. Por exemplo: Ah, um texto não foi interessante ou são 

muitos textos, sei lá, sobre a organização primeiro, tá? Então vamos começar rapidinho. Isso 

aqui é uma coisa mais técnica, né? Então eu queria que fosse mais rápido, depois a gente 

passa pras outras perguntas. Quem começa? 

 

01:05 - Stephany 

 

02:20 - Leanna: Bom, eu também adorei os textos, achei que foram... a ordem cronológica 

que eles foram colocados foi bem legal, a gente começou lá com a reflexão do Schön, né? 

Desde o início, com Dewey, até chegar na linguagem de Fairclough e tudo. Eu senti um pouco 

de falta, não sei se é porque eu não conheço muito, do Habermas. Porque vocês falam muito 

dele, Stephany falava muito dele, Rosana falava muito, e eu não conheço muita coisa. E, me 

parece que ele fala também bastante sobre essa coisa da reflexão, né? Da reflexão crítica. // É 

porque eu realmente não conheço e fiquei curiosa pra conhecer, então eu vou atrás de algumas 

coisas pra conhecer melhor // É, mas assim então, no geral adorei as discussões, achei que 

foram bastante positivas, né? Principalmente aquelas do Fairclough que eu adorei, né? Sobre 

linguagem. Porque realmente pra mim foi um despertar descobrir essa coisa do poder da 

linguagem, né? Que a gente tem a faca e o queijo na mão e a gente trabalha exatamente com 

isso, né? É nosso instrumento de trabalho e que tá nas nossas mãos, ali pra você usar no dia a 

dia,  pra gente trabalhar a crítica dentro da sala de aula, né? É isso. 

 

04:07  

 

04:38 -  Bruna: Bom, a disciplina pra mim foi muito boa, foi bastante proveitosa, a leitura dos 

textos, me agradou bastante, pude conhecer mais a pedagogia crítica, que eu não tive acesso 

durante a graduação, pra mim foi bem interessante. A apresentação das dissertações e das 

teses também contribuiu bastante como ideias pros nossos trabalhos finais e tirei bastante 

proveito da disciplina. Nenhuma crítica. 

 

05:10 - Cleuber 

 

05:56 - Crísico: É a primeira vez também que eu participo de um curso de formação e pra 

mim foi muito interessante, um ponto que eu quero destacar é com relação à questão da voz, 

eu acho que não só produzir textos aqui, reproduzir o que os autores falam, mas nós 

discutimos os textos e eu acho que isso foi um dos pontos mais interessantes, porque quando a 

gente trata de formação crítica-reflexiva eu acho que é importante dar voz, né, nós como 

professores, acho muito importante e isso foi aqui louvável nesse sentido. Com relação 

também às discussões, como eu não tive acesso a muitos textos, como por exemplo Schön, eu 

nunca tinha lido, mas assim o que eu achei até interessante foi a questão de Moita Lopes, que 

eu já tinha lido o texto dele e inclusive falei na aula que eu não entendia nada do que ele 

falava e aí quando eu fui ler aqui, com a sequência dos textos, eu pude assim entendê-lo e 
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hoje eu quero lê-lo, possivelmente os textos dele, porque hoje eu sei que eu posso entendê-lo, 

qual é a perspectiva que ele quer dizer...é... assim... em termos lexicais mesmo, em termos 

mesmo de domínio de assunto, porque eu não tinha muito acesso e com a sequência das 

leituras foi interessante pra mim, particularmente. E com relação às apresentações, eu acho 

interessante porque as apresentações, de certa forma, elas nos mostram, assim, diferentes 

posicionamentos das escolas, do pessoal da academia mesmo, o que tem sido feito, até mesmo 

pra gente refletir nesse sentido. Talvez tenha demorado, às vezes por serem muitas pessoas, 

demorou, mas eu acho que isso foi proveitoso no sentido assim de saber o que que anda 

acontecendo em termos de pesquisa nessa área, tá. Só isso. 

 

09:59 - Jaime: Então, gostaria de começar essa palestra, agradecendo a professora Rosane, na 

faculdade de Letras. Quem que é essa pessoa? // (risos). Gostaria de comentar a nossa 

discussão... Não, mas então, eu não tenho... eu acho que foi tudo muito bom, né, eu tinha 

algumas leituras sobre formação, mas eu acho que esse processo de se começar falar sobre 

reflexão, né, eu acho que solidificou bastante a minha postura. Claro que, enfim, um capítulo 

da dissertação vai ser, praticamente, as reflexões daqui, né? Então, em termos de ordem, eu 

acho que foi tudo muito bom. Eu só senti falta, Rosane, mas eu acho que isso também é 

opção, não dá pra... se desse pra englobar tudo seria ótimo. Mas assim, eu acho que eu senti 

falta de alguns textos da educação, de formação, como aquele da Nilma Lino Gomes que fala 

sobre raça e formação de professores, sabe, porque eu acho que, assim, não temos esses 

trabalhos na área e, de certa forma, são eles que suportam o que agente tá tentando começar 

agora, então talvez fosse interessante incluir algum texto que fale sobre raça e formação de 

professores num sentido amplo, gênero, sexualidade e formação, porque já que o viés crítico 

propõe essa problematização, talvez fosse interessante a gente colocar. As apresentações, no 

final acho que foi muito bom, concordo que torna-se cansativo, mas assim, a gente aprende 

muito, porque pra mim, fala PUC... a gente tava até falando ontem no seminário, sobre a 

descolonização do saber e isso colabora muito porque falar PUC, você pensa: Poxa, o maior 

programa de formação do Brasil, vou pra lá, né? Aí você chega lá, quero falar de raça e 

formação, “vambora” (ironia). Reflexão crítica é morfema, fonema e alofone. Sabe, então 

assim, não é que seja menos ou mais relevante, mas é outra concepção, né que a gente pode 

inclusive... eu vou pegar um daqueles trabalhos, acho que o da Angel ou do Ted, que foram 

mais..., mas ainda assim  foram muito duros, né, em questão de linguística hardcore, pra 

poder contrapor. Eu quero usar o da P. e um daquele pra poder discutir e falar qual posição 

que a minha dissertação vai tomar, né. Mas eu achei interessante... talvez fosse o caso, pra não 

ficar quantos dias foram, três de apresentação?  Talvez Rosane, você pudesse escolher ou 

sortear não sei, um dia pra cinco apresentarem por exemplo. E aí fica aquele dia só de 

apresentação, mas essas cinco pessoas, não sei né, porque é interessante que todo mundo 

lesse..., a gente perde de todo jeito, não adianta.  

 

12:38 - Rosane: Você tá falando duas pessoas apresentarem ao mesmo tempo? 

 

12:40 - Jaime: Não, não, por exemplo, num dia cinco pessoas apresentam cinco trabalhos... 

 

12:43 - Rosane: Dois dias, né? 

 

12:44 - Jaime: Um dia. Ou então quatro em um dia... 

 

12:46 - Rosane: Dois dias pra todo mundo? 
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12:47 - Jaime: É, dois dias pra todo mundo também é, não sei...// Não, é, é...// É, o que é um 

perda...// É, ou então dois, ou dupla, porque aí não fica tanto assim...// Os alunos, né? 

 

13:07 - Rosane: Os alunos né, porque são uns dez, nove, sete... 

 

13:11 - Jaime: E o ano que vem, com certeza, vai ter trinta, né Stephany? Vamos começar 

espalhando, já pensou o tanto de artigo! (risos) E, é isso então. Acho que os textos críticos 

foram muito bons, apesar de tomar tempo, né gente? Pra poder escrever aquela uma página e 

meia demora um dia inteiro, é impressionante. Mas eu acho que é muito bom você forçar pra 

fazer as relações, eu acho que é um novo gênero. Texto crítico não existe, né? Olha, vamos... 

cadê o Marcuschi?  (risos) Então, é um novo gênero, porque, na verdade ali, o que ela queria? 

Pega do texto o que você entendeu e relaciona com a sua vida. A gente não pode fazer isso 

academicamente, quer dizer nos gêneros que a gente conhece, né? Tanto que nas ciências 

sociais... Então assim, você não pode fazer, e aqui você pode fazer, então, eu acho que isso foi 

muito legal. Talvez, assim, ela pudesse diminuir de oito pra cinco. (risos) 

 

14:04 - Angel: Eu não consigo enumerar pontos negativos. Porque as dificuldades, elas vêm 

de minha formação, né, quando a Bruna disse que não teve, né, na graduação... eu sou de uma 

época que graduação era..., nem precisava falar inglês. Estudava o livro New Concept English, 

então não precisava falar inglês. Quando eu entrei também pra trabalhar na universidade, na 

UEG, o professor também não precisava falar inglês, ele precisava orientar o aluno pra ser 

professor de ensino fundamental e médio e também não precisava falar inglês, né? Então, a 

partir de algum tempo pra cá, quando eu fiz um curso de aperfeiçoamento aqui na UFG foi 

que eu percebi que o professor de inglês precisava falar inglês, ele precisava, né, dar conta de 

desenvolver as quatro habilidades. Mas, quer dizer, então aqui no curso agora pra mim tudo é 

novo e tudo foi positivo, as dificuldades vieram... é... são minhas, em função disso mesmo, da 

formação e eu tava falando com a Margarida o seguinte: nossa Margarida, o que que a gente 

faz, eu nunca fiz artigo, eu nunca... ninguém nunca me ensinou a fazer artigo, porque as 

coisas pra gente que tem essa escolaridade há um tempo atrás, que é meio antiga...,  o que que 

acontece, você busca as coisas porque quer buscar, porque quer aprender, mas aí elas chegam 

pra você sem você ter um know-how. Então, ontem a noite, eu lembrei do Cleuber, quando ele 

ficou em crise por causa da crítica..., eu quase entrei em crise por causa da experiência..., o 

que que eu vou fazer com mais de 20 anos de experiência no ensino superior sem as teorias, 

que que eu vou fazer com 30 anos de experiência no ensino médio e fundamental, né? Então 

agora, o que eu faço com isso, que eu não tô nem dando conta de linkar pra esse artigo? Então 

assim, disso eu já sabia, né? Não basta ter só experiência, assim como não basta também ser 

só teórico, ter só a teoria, né. Agora, não consigo linkar pontos negativos no curso, porque pra 

mim, foi assim, é um pontapé para que eu possa continuar buscando, estudando e buscando 

superar as dificuldades, pra tentar conseguir entrar no mestrado, eu e a Margarida temos essa 

batalha pela frente, né Margarida? Vamos trocar figurinha esse ano, porque também nós 

nunca tentamos aqui, né? Então assim, eu vejo que isso foi assim, quando meu nome saiu lá, 

gente eu chorei de emoção, porque pra mim era como se eu já tivesse passado no mestrado, 

sabe, foi muito bom mesmo, muito bom mesmo! E aí eu ficava assim com a minha colega N. 

no outro dia: Ai, N. a Rosane me aceitou! Será que ela lembrou de mim? Por que meu Deus 

do céu? Não, mas não importa, porque eu vou estudar. Então, foi muito legal, tá? Muito 

obrigada.  

 

17:10 - Margarida: Bom, gente! Eu me considero uma pessoa muito insegura, tanto que eu 

tive que anotar alguns pontos aqui que eu gostaria de falar. Mesmo sabendo que eu não vou 

esquecer... eu sou muito insegura. Eu era mais, eu sei que eu ainda vou me tornar menos, se 
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eu continuar com o foco que eu tô, se eu continuar me esforçando, se eu continuar estudando. 

Às vezes eu fico um pouco desanimada, porque eu sou muito ansiosa e eu quero ver logo o 

resultado de tudo que eu faço e eu sou muito perfeccionista, eu cobro muito de mim mesma. 

Então, eu acho que tudo que eu faço tá ruim, poderia ser melhor. Eu até tava lendo meu 

primeiro texto crítico e eu me arrependi tanto de ter escrito ele como eu escrevi! Só que eu 

penso... hoje eu escreveria ele de outra maneira, porque eu li tudo isso. Na época, no primeiro, 

eu tava um pouco perdida, apesar de já ter tido contato durante quatro meses com esse mundo, 

com a J. na especialização. Só que eu fiquei muito apavorada, muito inquieta, muito insegura 

e foi até por isso que eu tentei ser aluna especial aqui, porque eu gostaria de entender um 

pouco mais sobre minha prática, um pouco mais sobre mim mesma, sobre meus alunos, sobre 

minha realidade, porque eu pensava que eu queria deixar de ser professora, que eu tava no 

lugar errado, né! Hoje eu vejo diferente, eu acho que eu tô no lugar certo, porque antes eu 

pensava que era muito difícil de ter uma pessoa certa pra tá lá. Uma professora uma vez me 

falou, inclusive eu escrevi isto em um texto crítico, :se você não entrar lá e falar uma asneira, 

entra outro lá e fala duas:. Então, eu penso que não tem que ser dita asneira nenhuma. Eu acho 

que todos têm que saber o que dizer, como formar esses alunos, né e é isso que me espanta 

tanto, é isso que me deixa assim... É complicado ser professor, mais do que ser aluno, e agente 

nunca consegue agradar a todos. Então, pelo visto, é isso que me preocupava tanto e que me 

preocupa até hoje, que eu tô aqui e que eu quero continuar. Eu achei que esse curso contribuiu 

muito para minha formação profissional e também pessoal, porque eu acho que eu me tornei 

mais humana. Eu lembro quando eu comecei a ensinar, de dar má resposta pra alunos. Eu 

falava: Você não fez a tarefa?! Problema seu! :Professora, eu não fiz porque eu fui no 

médico.: Uai, problema seu! Sendo que eu também tenho problemas, né? E um professor, por 

incrível que pareça, nunca falou isso pra mim. Então, eu fico muito arrependida de pensar em 

muitas coisas que eu já fiz. Só que eu sei que eu não posso voltar atrás, que eu tenho que 

começar a partir de agora né, já que eu tô com um pouco de bagagem né. Eu acho que já teve 

momentos também que eu pensava que eu sabia tudo, principalmente na faculdade, eu 

costumava me comparar com alunas e eu pensava :nossa, como eu sei mais que elas!:, :nossa, 

como elas são burras:! E eu percebo que a cada dia eu sei menos. E eu acho que vendo isso é 

que eu tô me tornando insegura, mas ao mesmo tempo, deixei de ser. Eu sempre fui insegura 

em relação aos outros, mas segura só comigo mesma, sabe. Às vezes eu achava :eu sei:, mas 

quando eu via os outros, ou alguém que sabia mais que eu, eu ficava insegura. Eu não sei 

explicar isso muito bem, tá um pouco confuso. Eu entendo e não sei se vocês conseguem 

entender e eu percebo que eu não sei nada, eu não sei nada... E eu tenho medo de esquecer o 

que eu sei. Então, é por isso que eu li esses textos e quero guardar todos os pontos positivos. 

Tudo que eu aprendi nesses textos, eu quero guardar, eu quero colocar em prática. Eu nunca 

quero me esquecer disso e eu quero continuar me aperfeiçoando. Eu acho que eu tô nova. Eu 

tenho 23 anos, eu acho que eu ainda tenho muito que aprender. Acho que tem 3 anos que eu 

me formei. Eu nunca tentei um processo seletivo de mestrado porque eu acho que eu não vou 

conseguir. Eu acho que eu sou insegura, né! Mas quando eu tava fazendo faculdade, eu 

pensava: :ah, saindo daqui eu já tô no mestrado:. Só que ai eu fui vendo que não, que não é 

assim, né! Eu tô um pouco perdida, deixa eu recorrer ao meu roteiro. Então, eu acho também 

que, nesse curso, eu pude me conhecer um pouco mais, como eu já falei, me tornar mais 

humana. Pude conhecer minha prática. Há muitos aspectos em mim e no que eu faço que eu 

ainda desconheço. Às vezes eu me espanto muito com coisas que acontecem. Às vezes eu não 

consigo lidar... só que quando eu me comparo com o que eu era... eu percebo um grande 

crescimento em mim. Eu acho que eu tenho capacidade pra me tornar melhor. Eu tô disposta a 

isso e eu aprendi a ouvir os meus alunos e a desconstruir muitas single stories, que foi 

inclusive a primeira pergunta do questionário, né?! Tinham tantas histórias e eu coloquei 

algumas lá. Só que eu pude desconstruir tantas coisas! E depois que eu mandei o questionário, 
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eu lembrei de mais single stories e foi tão incrível no momento que eu tava escrevendo, me 

passava tanta coisa pela cabeça, tanta single storie,  que eu não sabia se eu colocava ali a 

single storie, o exemplo da single storie. Então, é tanta coisa pra escrever e ao mesmo tempo 

eu ficava com medo de escrever, porque desde o primeiro dia de aula a professora falava: 

:Margarida, é uma folha pra todos, né?! E eu sempre escrevi muito, eu não consigo escrever 

pouco. Então fica complicado pra mim escrever esses textos de 2,3 páginas porque a primeira 

versão dava 5,6, no primeiro dia e no segundo, eu começava a cortar. Então, vocês falam que 

levam duas horas pra escrever. Eu acho que eu levo o dobro, porque eu escrevo num dia e no 

outro eu tenho que ir lá, enxugar. Inclusive tem muitas informações também nas minhas 

primeiras versões, que eu guardo todas, que eu me arrependo de não ter deixado na segunda 

né, mas que estão lá, que eu ainda quero usar. Muitas experiências que eu coloquei lá, que eu 

tentei tirar, porque eu sempre pensei que os autores sabem mais que eu e que a voz deles é 

mais importante que a minha. Inclusive isso foi um aspecto que eu aprendi... que eu também 

posso teorizar sobre a minha prática, que eu também tenho voz, que eu também posso ser 

igual a eles. Por quê não? E eu fico muito nervosa! Eu acho que minha pressão tá até caindo e 

eu me sinto muito emocionada de falar! São muitas coisas que eu gostaria de dizer. Eu acho 

que eu preciso continuar nesse caminho que eu tô porque é isso que eu sempre quis e não 

sabia que queria. Desde a minha graduação, eu pensava nisso. Só que eu não sabia como 

escrever um Trabalho de Conclusão de Curso sobre isso e não tinha quem me orientasse na 

faculdade sobre isso. E foi lá na especialização que eu pude perceber... :gente o que eu 

pensava existe mesmo e existe muito mais do que eu pensava!:. Inclusive eu queria que a 

Julma me orientasse no meu trabalho de especialização. Por causa do neném dela, ela não 

pode me orientar e agora eu pretendo me engajar no mestrado. Vamos ver se eu consigo, 

porque eu acho que eu não vou conseguir. Então, eu tinha uma ideia pra trabalhar no projeto, 

só que  graças às apresentações e aqueles 3 dias, me surgiu uma outra ideia e eu acho que essa 

última é na que eu vou me basear para fazer o meu projeto. Eu gostei muito de estudar um 

pouco mais sobre linguagem, sobre língua. O texto de Fairclough me deixou muito inquieta 

porque eu percebi que eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo pros meus alunos, 

pros meus colegas, pra todos, porque ao mesmo tempo que a língua mostra, ela também 

oculta. Eu acho que faltou Bakhtin porque ele fala sobre isso também. Eu acho que eu preciso 

estudar mais Bakhtin. Talvez eu vou usar ele nesse meu projeto que eu  tô fazendo, nesse meu 

trabalho que eu tô fazendo com as pedagogas, porque eu gosto muito dele e nunca tive 

oportunidade de lê-lo. Conheço, por alto algumas ideias que eu apenas ouvi de professores.// 

Eu aprendi muito também lendo o trabalho da J. Por incrível que pareça, apesar dela ter sido 

minha professora, eu nunca tinha lido o trabalho dela, só um pedaço do quarto capítulo, que 

ela pediu pra que a gente lesse. Eu conhecia mais de ouvi-la falar, mas sempre tive vontade de 

ler e eu pensei: :Tá aí a minha oportunidade !: Eu vou ler agora, né?! Gostei muito das nossas 

discussões aqui porque  achei que a gente conseguiu juntar as ideias dos autores, as nossas 

ideias, a gente conseguiu fazer essa ligação. Inclusive, a J. fala isso no trabalho dela, sobre 

essa relação teoria e prática. Antes, como eu já falei né, eu só me preocupava mais com a 

teoria porque eu achava que a minha teoria não valia nada, que a minha experiência não valia 

nada, só as dos outros, dos grandes que já estavam publicadas. 

 

27:36 - Rosane: Margarida, deixa só eu interromper, porque o Cleuber tem que sair e eu 

queria que ele fizesse a avaliação do curso // 

 

 

28:14 - Cleuber 
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36:30 - Bruna: Bom, a single story que eu desconstruí foi a mesma do Cleuber. Pra mim, 

professor de inglês tinha que entrar na sala e ensinar inglês, falar inglês o tempo todo e essas 

questões de raça, de gênero, de sexualidade, antes de fazer essa disciplina eu observava muito 

pouco na minha sala. Então, depois que eu comecei a fazer essa disciplina, eu pude ver 

melhor essas coisas, na minha sala, na minha vida, na sociedade que eu vivo. Então, tudo 

ficou muito mais claro pra mim. E eu acho que eu ainda não sou crítica porque, como eu 

respondi na plataforma, isso é um processo. Não é uma coisa que tá pronta e acabada pra 

mim. É algo que eu estou construindo diariamente e espero que essas leituras possam 

continuar fazendo grande significado na minha prática e espero com isso ser uma professora 

melhor do que eu tenho sido até agora.  

 

37:35 - Rosane: E a single story? 

 

37:36 - Bruna: É, realmente a single story foi essa, de que o professor de inglês tinha que ser 

aquele técnico que entrava na sala e tinha um método de ensino, principalmente áudio-lingual, 

gramática tradução, então era mais ou menos nesse sentido que eu pensava que professor de 

inglês tinha que ser.  

 

38:08 - Jaime: Professor de inglês político não existe? 

 

38:10 - Bruna: Não, não existe. Eram coisas totalmente diferentes. Língua era totalmente 

separada de vivência e sociedade. Então pra mim era uma coisa muito fechada o conceito de 

língua, muito tradicional.  

 

38:21 - Rosane: E que mudanças você... 

 

38:23 - Bruna: Hoje eu vejo língua como prática social, como forma de expressão na 

sociedade, como forma de realização do indivíduo no meio em que ele vive. Hoje eu mudei 

inclusive a minha concepção de língua por causa disso.  

 

38:39 - Rosane: E a prática? 

 

38:40 - Bruna: Bom, a prática ainda precisa ser mais crítica. Eu ainda não encontrei a forma 

certa ainda de trabalhar de forma crítica, mas eu espero que com mais experiência, né... Eu 

sou muito nova como professora, eu tenho três anos só de atuação. Então ainda tenho muito 

que melhorar. Acho que falta mais experiência mesmo. // 

 

39:45 - Margarida: Então voltando, tem mais algumas coisas... isso aqui eu elaborei agora... 

esse roteirinho. Então voltando aqui, eu percebi também que esse curso me ajudou a ser mais 

colaborativa. Antes eu era muito, como Schön dizia, o meu trabalho era só ali dentro da sala 

de aula. Eu não sei se era por causa da minha timidez, mas quando tinha festinha em outra 

sala, que as professoras iam me chamar: “Margarida deixa isso aí um pouquinho, vamos ali 

cantar parabéns pra fulano.” Eu não ia. Eu ficava lá. Aí depois, ela dizia: “mas você não foi”, 

eu dava uma desculpa: “eu esqueci”. Eu não tinha esquecido, mas eu não sei porque eu não ia. 

Eu acho que eu gostava mesmo de ser sozinha. Eu achava que eu não precisava de tudo aquilo 

também. Eu achava desnecessário ter essa colaboração sabe. Principalmente com elas 

pedagogas com quem eu já convivo há cinco anos. Eu sempre me senti sozinha. A única que 

sabe inglês. A única que não tem ninguém pra conversar em inglês. A única que é excluída. 

Porque eu dou aula em todas as turmas. A única que não conhece bem os alunos como elas 

que convivem com eles o ano todo. E eu convivo com eles uma hora e meia por semana, em 
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cada turma. Então, eu acho que eu tô tentando diferente agora. Tento é que eu ando 

conversando mais com elas, não só por causa desse artigo que eu tenho que escrever, mas eu 

já vinha conversando com elas desde que eu comecei a ter a disciplina com a J. Então, eu 

comecei a me abrir um pouco mais. A ver que eu não posso ser isolada e eu preciso delas, eu 

preciso de todos pra aprender, inclusive dos alunos. Inclusive tem uma outra coisa que eu 

acho que eu tô fazendo diferente  em relação ao conhecimento. Elas falam muito isso, 

inclusive eu lembrei até o nome do livro, era do Celso Vasconcelos e fala sobre a construção 

do conhecimento. Antes eu só transmitia conteúdos do livro didático, inclusive eu fiz até um 

trabalho criticando isso na minha especialização, sobre o livro didático. E eu transmitia o 

conhecimento que tava lá como se fosse uma verdade dada, absoluta, imutável. E eles me 

falavam às vezes: “Professora não assim, assim assado?” e eu: “Não, é assim.” E eu calava o 

aluno. Muitas vezes eu chegava a discutir com o aluno. Então eu acho que eu tô sendo um 

pouco mais humilde. Mas eu sinto que eu ainda tenho muito que melhorar.  E, como as 

pedagogas dizem, eu preciso construir o conhecimento com eles. Então, eu já não uso mais o 

livro didático há dois anos. E eu vejo uma grande melhora. Inclusive eu anotava a aula. Eu 

chegava lá, abria o livro didático... parei aqui, então tenho que continuar aqui. Sem dar um 

feedback pra eles, sem perceber, sem saber se eles tinham entendido. E eu deixava pra dar 

revisão sobre todo aquele conteúdo, toda aquela gramática, todo aquele formalismo um dia 

antes da prova. E hoje não, eu tô preparando as minhas aulas. Eu tenho um dia só pra preparar 

as minhas aulas. Eu vou no computador.. eu invento textos agora. Eu não trabalho o livro 

didático, inclusive eu tô tentando trabalhar o ensino crítico. E eu já tô vendo resultado, só que 

com são crianças, eu não tô conseguindo dar aulas críticas em inglês. Muitos estão sendo 

alfabetizados. Os mais velhos têm treze anos. Os mais novos têm cinco. Eu tenho dez turmas 

de inglês na prefeitura e eu sempre me cobrava: “Eu tenho que falar só inglês, eu tenho que 

falar só inglês”, só que com eles não dá. E eu sempre achava que eu tava errada. Só que 

quando eu li o texto da Lyn que eu percebi que aquela professora falava em português 

também, eu pensei: “gente, eu não tô errada.” Porque na minha realidade, com crianças eu não 

consigo falar só inglês e trabalhar temas tão críticos só em inglês. Eu não consigo fazer eles se 

expressarem criticamente em inglês. Então, porque não fazer esse trabalho em português? 

Abordando alguns aspectos da língua, vocabulários, né, em inglês. Por que não? Eu não tô 

errada.  Inclusive uma pedagoga me criticou um dia, quando ela viu eu falando em português: 

“Ué você tá falando em português, eu é que tenho que falar, você é inglês.” E eu me senti 

culpada, falei: “Nossa e é mesmo.”  E hoje eu vejo que não, que eu também sou responsável 

pela alfabetização deles. Que eu tô sendo preparada, acho que não só pra dar aula de inglês, 

mas pra formar o meu aluno holisticamente. Não só em um aspecto, mas em todos os 

aspectos. Pra vida mesmo, né. Uma outra coisa também é que eu pensava que eles tinham que 

me ter como modelo, né. E hoje eu percebo que não. Que eu tenho que mostrar pra eles que 

existem várias possibilidades, vários modelos. Que o modelo também não é o pai, nem a mãe, 

né. Que eles têm que conhecer as pessoas, as possibilidades, pra se posicionarem diante delas. 

E as leituras de Moita Lopes me ajudaram muito. Inclusive eu me culpava por escrever 

parágrafos tão grandes. Quando eu li Moita Lopes, eu me sentia um pouco menos culpada e 

isso me ajudou muito. Porque eu me acho um pouco parecida, na forma de escrever, com ele. 

E o mais importante é que tô percebendo que eu não tenho que ser perfeita, que eu não sei 

tudo, que eu não sou a dona da razão, que os meus alunos, muitas vezes sabem muito mais 

que eu. Um aluno de cinco anos pode saber mais que eu. E que eu tenho que acreditar um 

pouco mais neles, porque muitos acreditaram em mim. É isso. 

 

46: 26 - Priscila: Eu vendo a Margarida falar... e muita coisa é comum com o que eu sinto, 

com o que eu já passei também. E eu achei assim, quanto à estrutura e organização do curso, 

eu achei muito interessante. Eu também achei que a ordem não deve mudar, né. É uma ordem 
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muito boa, né, que vem tanto cronológica quanto de aprofundamento, né. A gente vê o mais 

geral e vai afunilando, até chegar ver a reflexão, a reflexão crítica, Linguística Aplicada 

Crítica, vai afunilando assim mais e, com certeza, me deu uma compreensão muito maior dos 

conceitos mesmo, do que eu tô trabalhando, né e do que eu tô estudando. E gostei muito do 

estilo das aulas também. Eu não me lembro de ter tido esse tipo de participação em nenhuma 

outra disciplina que eu fiz até hoje, na vida, né, de todo mundo falar, de todo mundo ter 

oportunidade de expor experiências, né, as dúvidas, e tudo mais. Eu acho que o professor 

propiciou muito isso e funcionou muito bem com essa turma. Acho que todo mundo 

participou muito bem. E aprendi demais com essas experiências também. Com relação à 

apresentação dos trabalhos, especialmente da USP, como o Jaime falou, eu também, tinha 

muito essa coisa de: “gente, escrever uma dissertação de mestrado! Meu deus!” Porque a 

minha monografia de graduação já foi, né, aquela novela pra escrever. Muito difícil, tomou 

muito tempo. Aí, pensei: “nossa dissertação de mestrado, nossa, quase impossível, né, difícil 

demais!” E aí quando você vê a coisa feita, você fala: “nossa, é possível! É difícil, é 

trabalhoso, mas é possível, eu consigo fazer, né, eu consigo fazer isso.” E aí, muitas vezes, a 

gente vê... não, nem é desse jeito que eu quero fazer, né, como a gente vê, não, não é esse 

estilo que eu quero seguir. E é interessante de ver isso, né, especialmente de universidades 

que a gente endeusava, né. Isso pra mim foi o que eu mais desconstruí esse tempo todo, não 

só agora, mas desde que eu comecei a ler sobre Linguística Aplicada Crítica, né. Eu 

desconstruí essas coisas de endeusar muito certas coisas, do ideal, do perfeito, do certo, da 

verdade, isso aí tudo, né. E acho que no, no decorrer da disciplina também, isso foi muito bem 

trabalhado. Mas eu acho que sobre a disciplina é isso mesmo. Eu acho que a organização é 

ótima, tá muito bom, e tem que ser, acho que assim mesmo. Claro que tem contribuições que 

são boas também se puder mudar, as coisas que os meninos... É porque eu também, né, como 

o Cleuber falou, eu já tinha, tido leituras antes, né, de Linguística Aplicada Crítica e já tinha 

tido contato com a Rosane, com o Jaime e com outros colegas do Centro de Línguas. Então, 

pra mim a coisa já era mais palpável! Pra quem chega de uma vez, talvez escolhe 

simplesmente uma disciplina e aí, às vezes, realmente é melhor ter uma noção do geral 

primeiro e aí depois ir fazendo o percurso, né, desde o início. Mas é isso! 

 

50:15 - Rosane: Bom, então agora eu queria que vocês... eu não vou fazer... Primeiro, então, 

Anita, é sobre a organização do curso, os textos... a forma como foram discutidos, a 

apresentação das dissertações, os textos críticos e isso, tá? Uma coisa mais prática e mais 

rápida. 

 

50:31 - Anita: Bom dia, meu nome é Anita e sobre a organização do curso, eu tive uma 

experiência um pouco diferente da de vocês porque eu fui aluna ouvinte no ano passado, 

então eu vi uma grande diferença do ano passado pra esse e eu acho que esse ano foi 

espetacular. Não é puxando a sardinha pro nosso lado não, mas realmente... porque assim eu 

sinto que teve muito mais participação, a turma ficou mais envolvida. No ano passado, a aula 

era dividida em duas sessões. Na primeira sessão nós trabalhávamos um texto e depois do 

intervalo o outro texto e sempre com trabalhos em pares de perguntas e respostas, então ficava 

uma rotina previsível, né! E nesse ano eu senti mais liberdade de cada pessoa que estava 

apresentando, né, responsável por um texto, nós tivemos dinâmicas diferentes... foi melhor 

porque nós tivemos maneiras diferentes pra se expressar, oportunidades a mais de tomar o 

turno, né, de expor a nossa voz e também a maneira de se avaliar, porque antes era uma 

resenha e agora é um texto crítico. Então, quanto a isso, eu até coloquei lá na plataforma essa 

minha dificuldade... eu fiz sete ou oito textos, eu fiz seis que foram resenhas e um texto 

crítico, mas eu cheguei ao final superfeliz porque eu consegui fazer um texto crítico. Então, o 

tempo todo eu pensava assim: “Meu Deus! Mas eu não vou aprender a ser crítica, então, né 
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esse curso não tá valendo de nada.” Mas, ao contrário, eu vi que tava valendo muito porque 

ele mudou a essência em mim. Eu comecei a me questionar mais quanto aos discursos que eu 

sou assim, submetida e acabo levando isso à frente, que a linguagem é muito responsável por 

isso, né? Então, às vezes não parece, mas eu aprendi com o Jaime, quando eu li aquele texto 

crítico dele, o primeiro texto crítico que a Rosane colocou na plataforma, e eu observei que 

ele fazia o feminino no plural e eu achei aquilo tão respeitoso, tão bonito de se ver. Eu falei: 

“Não, é assim que eu quero que a minha linguagem seja. Que ela seja respeitosa, que ela seja 

repensada em algum momento, né?” Então, valeu muito essa disciplina pra mim. Ela superou 

as minhas expectativas, porque eu já tinha essas leituras, embora nunca é a mesma coisa, né, 

você ler um texto e retornar a ele. Mas não tinha o mesmo significado que tem agora, né. 

Então, eu senti que eu mudei. Eu ainda não acredito que tenha mudado como profissional. Eu 

não estou atuando como professora agora, então, acho que ainda não tive nem chance de 

mudar como profissional, mas como pessoa eu já mudei um pouquinho e esse pouquinho 

pode fazer a diferença, né! Eu quero acreditar que sim e eu tô muito feliz agora, engajada 

nesse novo processo, porque o meu projeto era sobre pragmática e material didático e eu 

como a Margarida, também acreditava na força do material didático, que era a voz do nativo, 

que aquilo que ia levar, assim, um texto autêntico pro meu aluno, que poderia motivá-lo e isso 

foi se desconstruindo né, ao longo dessa jornada. Outra coisa que foi mudando muito foi a 

minha maneira de entender o meu processo de ensino. Eu pensava muito no produto e não no 

processo e eu me frustrava porque eu pensava que eu não estava conseguindo os meus 

objetivos, né. E quando tinha um evento crítico aquilo... eu tenho na minha personalidade essa 

característica de avaliar de refletir criticamente, mas eu não sabia tomar partido, eu não sabia 

como me posicionar diante de um evento crítico. Então, por exemplo, eu tive uma aluna no 

ensino médio que era linda, lindíssima, uma negra muito alta, sorridente, mas a visão dela era 

toda distorcida... do corpo dela, então, ela tinha um monte de problema e a gente não se 

envolve. Quando a gente não tem esse olhar reflexivo, crítico, a gente não se envolve com 

aluno e eu não enxergava ela como esse ser humano que tinha essa visão distorcida e 

precisava de ajuda. Ela tinha bulimia e ela passava muito mal nas minhas aulas. Então, eu só 

fui descobrir isso, através de um incidente, que ela tava suando frio na minha aula e pedindo 

pra ir ao banheiro e, de repente eu fiquei nervosa e falei: “Todas as minhas aulas você faz 

isso. Por que você fica fingindo, eu só tenho uma aula por semana...” e fiz um drama, né! E 

ela saiu da minha sala chorando e foi pro banheiro. Depois, uma amiga dela veio me dizer que 

ela tinha bulimia e que ela tomava laxante pra dispensar o alimento do corpo e que era uma 

coisa muito complicada. E eu fiquei sentindo um nada, um ser humano descartável. Pensei: 

“Que professora que eu sou que eu não consigo nem ser humana, né?” Então, eu comecei a 

refletir, embora não seja algo atual, mas... sobre as minhas posturas passadas. Da professora 

que eu não quero mais ser, né, daquela que é só uma observadora. Eu era uma observadora 

distante. Eu via o aluno como um aluno de espanhol, não como um ser, um eu que tinha 

várias identidades. Então, isso me mudou muito. Foi a teoria que me fez enxergar isso. Então, 

valeu demais essa disciplina pra mim! Foi a mais significativa! Agora eu já completei as cinco 

disciplinas e, com certeza foi a mais importante.  

 

56:46 - Rosane: Bom, então, algumas pessoas já responderam algumas das perguntas, mas 

basicamente são essas três: O que significou tomar parte dessa disciplina? Que single stories 

foram desconstruídas? E se você hoje se considera um profissional crítico e reflexivo. 

 

57:15 - Stephany 

 

1:08:32 - Leanna: Eu até coloquei lá, no meu questionário, que eu me considero crítica, só que 

eu preciso fazer uma ressalva agora. Eu não tô dando aula, né, então não tem como eu dizer 
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que eu sou crítica em sala de aula porque eu não levei a teoria do que a gente viu aqui pra sala 

de aula. Mas, quando eu digo que eu já me considero crítica, é a nível pessoal. Então, a nível 

pessoal eu já me considero crítica sim e o curso contribuiu muito pra isso. Tanto que eu até 

citei no fórum de angústias, em resposta à crise do Cleuber, que depois do curso eu não 

consigo mais ficar calada quando eu escuto um discurso preconceituoso ou hegemônico e tal. 

// Eu acho que eu ando falando mais, tipo assim, brigando mais com relação a isso. Então, 

antes eu me calava mais. // Mas eu acho que o que eu mudei a nível pessoal foi exatamente 

isso, de questionar esses discursos, né? E eu vejo que tá surtindo efeito já sim. Mesmo no meu 

círculo de amizade, a gente vive debatendo esses assuntos. Eu vejo que as pessoas não estão 

mais com aquele preconceito do início, entende? Tem vários temas que a gente já discutiu em 

casa, mesmo assim em churrasco, sobre homossexualidade – as pessoas que eram 

completamente contra no início, hoje já falam: “Ah, mas eu acho que o seu trabalho é legal e 

tal”. Não sei se é em respeito a mim, né, ou se realmente mudaram. Mas, pelo menos, eu sei 

que uma sementinha já tá lá, né? E, aí, o que eu penso é o seguinte: se eu consigo fazer isso a 

nível pessoal, por que eu não conseguiria fazer dentro de uma sala de aula? Então, eu acho 

que é possível sim. Não sei, não fui pra prática ainda, mas eu acredito que seja possível. E, 

com relação às single stories, eu desconstruí muitas, assim, pessoais mesmo. Eu também, 

como a Margarida, me achava incapaz de dar aula, que eu não dominava muito o inglês. Eu 

dizia dizendo: “Ah, eu tenho alguns problemas na fal”, e hoje eu vejo que isso não é o meu 

foco mais. Parece que eu mudei o meu foco. Eu acho que o meu foco hoje é muito mais 

formar um aluno crítico, atuante, que possa discutir, debater na sociedade que ele vive, do que 

ensinar simplesmente a língua em si. Eu era muito tecnicista na minha sala de aula. Muito 

não, completamente! Os temas críticos eram inexistentes nas minhas aulas. E tô até curiosa 

pra voltar à ativa pra ver como é que vai ser, mas de antemão eu já digo que... eu acho que 

não tem como depois disso tudo que eu vi, dessa mudança que realmente eu acho que 

aconteceu dentro de mim, continuar sendo essa mesma professora que eu era porque hoje eu 

me despertei pra isso. Eu acho que antes era aquela coisa... porque que eu era tecnicista? 

Porque eu aprendi daquele jeito e tava reproduzindo a vida inteira. Como hoje eu já sei que 

não é mais assim... 

 

1:13:01 - Jaime: Mas esse que é o sentido de desaprendizagem que alguém, não sei se a 

Branca não sei do que, daquele livro do Moita Lopes fala que não é desaprender pra esquecer, 

mas é problematizar... O Giddens... o que era dado como verdade... professor é isso. Então, 

quando você vê que não é isso você desaprende, mas no sentido assim de... 

 

1:13:28 - Leanna: Isso é muito legal. Eu fiquei apaixonada! Principalmente com essa coisa da 

linguagem e confesso que eu até comecei a frequentar um psicólogo depois dessas aulas 

nossas, exatamente pra me conhecer. Que eu falava: “Gente, eu acho que eu não me conheço” 

E realmente a gente faz as coisas no dia a dia muito mecânicas e não se conhece. E depois da 

análise, acho que já tem dois meses, eu já estou mudando mais ainda. E retomando o que a 

Margarida falou, eu acho que uma das coisas que mudaram em mim, que eu acho que eu já 

era, foi essa questão de ser mais humana, de pelo menos estar mais preocupada em ser mais 

humana em sala de aula. Porque essa preocupação eu sempre tive, de ser humana com os 

alunos. Mas eu acho que, na verdade, eu nunca fui. Porque só o fato de eu não considerar tudo 

isso que a gente vem discutindo, né, esse lado pessoal mesmo dos alunos, da vida em 

sociedade, eu já não tava considerando mesmo os meus alunos como seres humanos.  

 

1:14:50 – Amanda 
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1:17:51 - Crísico: Então, eu até fiz a minha listinha aqui dessa vez, que nem a Margarida. Na 

realidade, pra mim essa disciplina foi muito produtiva. Eu vou confessar algo aqui, bem no 

início, eu fiquei um pouco perdido quando chegaram os textos de Schön, o que que é isso? Eu 

já sentia que algumas pessoas aqui já sabiam do assunto, quer dizer, o Jaime, os meninos que 

já estão com a Rosane, já tinham mais assim... e eu: “Será que eu vou conseguir entrar 

nessa?” Foi a minha sensação bem inicial. Mas eu acho que, a partir da segunda pra terceira 

aula, inclusive os meus textos críticos começaram a romper a partir desse momento e aí foi 

fluindo. A partir daí eu gostei muito! Eu achei tão bom esse curso que tá confundindo as 

minhas questões de pesquisa, de tese.// Então, assim, eu achei até interessante você mandar o 

link, tem ensino crítico até na comunidade do Orkut, achei muito interessante! Vou 

participar... 

 

1:19:16 - Jaime: Aí, acabei de criar uma: “Práticas contra hegemônicas”.  

 

1:19:18 -Crísico: Então, eu estou em plena crise. Eu falei assim pra Anita: “Já é hora de eu 

saber sobre a minha crise, né”. Na realidade eu quero saber o caminho que eu vou trilhar, 

porque, até agora, eu não sei de nada. Agora me desesperou! Por quê? Porque com o curso eu 

comecei a aplicar isso de forma prática. Eu queria ver o resultado disso, das teorias na minha 

prática. Aí tem a pergunta assim: eu sou crítico? Não, não sou. Agora o que eu acho de mais 

importante aconteceu na minha vida. O fato de eu entender a crítica. Isso, pra mim, já é um 

motivo pra promover a mudança.  Então, eu acho que essa constatação de eu perceber que 

existe essa forma de ser aplicada já é, pra mim, uma mudança. Porque é a partir dela que eu 

vou começar, e já estou fazendo. Agora, os resultados disso, a gente vai vendo com o tempo, 

né? Com as experiências que a gente tem. E assim, foi tão interessante que nessas práticas - os 

contextos meus são totalmente diferentes - no terceiro ano de inglês – eu trabalho com o 

terceiro ano de Letras - eu trabalho com língua inglesa, quer dizer, uma aula que para mim 

seria totalmente teoria, seria totalmente tecnicista, né? Ensinar Língua inglesa. E a outra já é 

totalmente onde eu atuo com muito mais, assim... de forma muito mais prática o que eu tô 

vivenciando aqui de forma teórica e prática porque é o momento da formação. Eu acho que é 

muito importante imbuir isso nos alunos que estão formando. Por quê? Porque eu acho que 

essa semente, ela precisa ser plantada. Porque como ela foi plantada em mim, eu agora 

percebo que eu preciso propiciar isso. Não o fato de ser imposta, mas o fato de ser uma visão 

a mais pra que os alunos sigam ou não, mas que seja algo que mova eles de alguma forma. E, 

eu sei que eu preciso começar aos poucos mesmo. Eu acho assim, que a mudança, ela vai 

acontecer como o tempo, né? Com as atitudes. E, é isso que eu mais tenho instaurado dentro 

do meu contexto, é a questão do livro didático como vocês já viram muitas experiências 

minhas. Por quê? Porque eu conheço um pouco do meu contexto e sei que muitas coisas que 

dizem muito críticas aqui, algo bem crítico, eu não sei como que ainda pode ser encarado isso 

a partir de um dado. Acho que é progressivo isso. Precisa de ter etapas. Então, eu vejo que 

inserindo isso já é o começo pra eu começar com os temas mais críticos. Aí, então, é 

processual no meu caso. Porque eu entendo o meu contexto. Imagina se eu chegar lá falando 

de negro, de homossexualismo, nas minhas aulas. É muito complexo isso pro meu contexto... 

é um contexto totalmente diferente do que eu vi aqui relatarem aqui os meninos, sobre as 

nossas práticas e vivências.  

 

1:22:19 - Rosane: E pessoalmente? Você fala sobre algumas coisas interessantes aqui, durante 

as aulas... 

 

1:22:29 - Crísico: Então, essa mudança pessoal minha, eu acho assim que, essas mudanças de 

concepções que eu não tinha. Ninguém nunca tinha me..., hoje não é cair a ficha, né, hoje é 
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despertado, né? Porque, assim, na realidade, elas existem. Eu sei que, por exemplo, eu não 

quero ser o que eu era mais, entendeu? E hoje eu vejo o mundo de outra forma – o mundo que 

eu falo é o mundo meu de contexto de sala de aula, porque eu sou professor aqui, na minha 

casa em qualquer lugar que eu for. Então, assim, eu não quero ser condizente com o que eu 

fazia antes. Então, isso pra mim foi a maior mudança ocorrida em mim. E quando eu vejo 

uma coisa, um fato, uma ação, eu tento reelaborar. Então, o desejo de mudar em mim é muito 

mais profundo..., tão profundo quanto a crítica veio sobre mim, assim em relação a eu 

entender o que que seja o assunto.  

 

1:23:37 Jaime: Olha só! Eu acho que aprendizagem é uma coisa que acontece o tempo inteiro 

e pra sempre, né? // Mas, assim, eu acho que a aprendizagem é uma questão contínua, eu acho 

que a gente não para nunca, né? E o que eu pude, além de aprofundar os conteúdos sobre 

formação, sobre... questões sobre crítica, eu acho que o conceito de crítica foi um ponto 

extremamente problematizado, que eu acho que era muito necessário, que eu não eu não tinha, 

de forma alguma... eu sabia que tinha mais definições, mas dessa forma que foi colocada aqui 

então! Aprendi muito, a questão da colaboração acho que é muito – ah, outra coisa Crísico, eu 

acho que a gente é professor, mas eu não sei se eu concordo, eu não sei se eu me sinto 

professor em todos os lugares, ou se como professor todas as minhas identidades estão ali. 

Sabe, então eu não sei se é isso. Porque antes de ser professor eu sou um monte de coisas e 

todas essas coisas estão comigo. E são essas coisas que vão subsidiar a minha prática, né, de 

alguma forma. Então, assim, aprendi muito com todos, com todas, né, com todas as 

experiências. Margarida, confesso que foi uma pessoa que mexeu muito comigo, assim, as 

suas reflexões! Todo mundo, né, mas, aquela sua reflexão sobre casamento, sobre o seu 

conflito, você não sabe o tanto que isso colaborou pro que eu vou falar agora mesmo. Mas, 

assim, é rico demais e eu fico pensando: “Esse conflito, ele não tá...”, porque olha só, esse 

conflito do casamento tá muito relacionado – eu não sei se a sua família é cristã... né, assim, 

porque a gente tem esses valores, né? Mas porque a questão de ser mulher e também casar, 

então, quer dizer, você pode se separar dessa identidade enquanto você vai dar aula? É uma 

questão, não há resposta, mas é uma pergunta, né? Pode? Aí eu fiquei me questionando sobre 

outras questões também, né, sobre isso. Quero ser pai, depois de ver o amor entre Anita e seu 

filhinho, (risos). Então, assim, aprendi também o que é colaboração. E agora eu vou pegar a 

palavra – de quem que é? Da Stephany ou da Leanna, ou das duas? Que falaram que o ensino 

crítico é antes de tudo um ensino humano. Ontem tivemos... segunda e terça, um seminário 

dos professores da Licenciatura Intercultural Indígena para os técnicos e técnicas da secretaria 

de educação e da FUNAI. Então, foi um seminário que em vários momentos eu me emocionei 

porque a proposta deles é a descolonização do conhecimento e mostrar – Poxa! Por mais 

subalternizados que os povos indígenas sejam, eles têm o conhecimento, muito 

conhecimento, né? Que não é o que o ocidentalismo mostra pra gente, mas é um 

conhecimento e que precisa ser trazido, inclusive... principalmente, pra cá. Pra que eles 

tenham a amplitude e que a gente possa ter esse relacionamento intercultural. Então, eles 

definem: não é um processo... é um curso de formação, é um projeto social. E eu acho que a 

formação crítica e o ensino crítico, ele é assim, um projeto social que traga mais vozes pra 

serem, enfim, problematizadas, essas questões de injustiça, né? E confesso também que, 

assim, depois que você vê essas relações desveladas de poder, você não fica imune a isso 

mais, não tem como. E eu acho que pra ir pra sala de aula, e isso é uma reflexão agora, que 

não dá pra eu ir pra sala de aula, me colocar numa formação crítica, ou mesmo me aventurar 

pelo ensino crítico sem me conhecer, sem saber de que lugar que eu tô falando. Com o curso 

também, com a minha amizade com a P. que, nossa! Tem me ajudado infinitamente... Toda 

semana a gente briga de ficar de mal. A gente fica de mal o final de semana e na segunda feira 

no MSN a gente faz as pazes. (risos). Eu ligo pra Rosane e falo: “Discuti com a P.” Ela: “Ah, 
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neim, mas de novo!” Toda semana! E aí, eu tenho aprendido muito com a P., né. A Rosane e a 

Joana têm contribuído imensamente! Tanto que a Rosane, eu acho que se ela for relatar o 

aluno que ela pegou de PIBIC e o de hoje, ela não vai encontrar muita coisa em comum, né 

Rosane? Então, eu queria agradecer e... eu tô até tremendo porque o que eu tenho pra falar 

agora é uma coisa que eu nunca externalizei, mas por isso... Então eu acho que a gente não 

pode se lançar sem ter noção de quem e eu, a minha vida inteira, eu me esconde por trás de 

discursos, porque a gente é impedido de falar sobre várias coisas, né? E, lendo a dissertação 

da P., eu me reconheci em cada palavra, em cada palavra, em cada gesto de violência! Não na 

raça, né? Porque no Brasil eu sou tratado como branco todos os dias e não tem como fugir 

disso. Né, então, não pela raça. Mas pelo viés da sexualidade. Isso foi uma violência tremenda 

que a gente enfrenta e você acaba tendo que camuflar isso, né! Esconder. Lembra Rosane das 

conversas que a gente tinha? Eu falava, qual que era o discurso que eu falava? Não, a pós-

modernidade fluida! Não, não é! Quer dizer, eu acredito muito nessa flexibilidade das 

identidades, mas você tem que tomar partido de uma posição. Então, quer dizer, com qual 

grupo você se identifica? Essa questão do grupo, ela é extremamente relevante! E eu passei a 

ver, com a P. - o quê que ela fez naquela dissertação... ela mostra... eu mandei eu acho que pra 

vocês um texto chamado O subalterno pode falar? Que é da Spivak, uma intelectual 

diaspórica indiana. Ela conclui falando que não pode, né? Mas eu acho que a Paula, na 

dissertação dela, ela dá a entender que pode. Ali, tem uma mulher negra teorizando, né? E eu 

acho que eu também, da minha posição, como dizem as teóricas feministas, de sexualidade 

desviante, né? Como professor de inglês, (pausa) homossexual (ênfase do locutor) essa é a 

primeira vez que eu tô falando heim! É a primeira vez que eu falo isso. Então, eu acho que eu, 

ao tomar essa identidade e ver que desse lugar que eu tô falando, eu acho que a minha voz ela 

tem mais amplitude. Eu acho que ela luta contra essa descolonização do saber, porque o que 

agente tem como referência? Não é o homem branco e heterossexual? Porque o homossexual 

é sempre aquele que todo mundo passa a mão, é relacionado a discursos de promiscuidade. E 

aqui eu acho que eu assumi essa identidade como professor, eu estou falando: “Poxa, eu como 

professor, subalterno, posso falar, né.” E eu tenho voz pra isso! E é essa autoridade que eu 

vou utilizar pra poder – inclusive aquela pergunta que você fez... você não tem um artigo 

como professor? Pode aguardar, no próximo semestre vai vir. Porque a minha pesquisa de 

mestrado não foi pensada antes, porque eu tava me enclausurando com setecentas chaves 

ainda dentro do armário na época. Mas assim sem falar nisso eu tinha, além de mim, mais três 

participantes homossexuais e as histórias de vida deles com a prática de ensino sobre isso 

estão entrelaçadas em todos os instrumentos de pesquisa, é impressionante! Então, eu posso 

fazer um artigo como aquele da P., só que com o viés da sexualidade. E eu acho que é a partir 

daí que a minha vida como professor toma outro rumo, a partir de agora. E muito obrigado a 

vocês viu Margarida, então, assim o seu depoimento como mulher, essa questão do casamento 

me fez pensar: “Poxa, mas eu também sou violentado por outras questões”. Aí eu lembro 

muito, eu tava contando pras meninas – sexta série, chega um monte de meninos com a 

revista da Adriane Galisteu da Playboy, né? Nunca tinha visto nada dessas coisas! Aí, nossa, 

todo mundo eufórico, né? É uma mulher, mulher é sexy, né? Só que eu nunca tinha visto essas 

coisas. Aí, chega e mostra... todo mundo aceso. A hora que eu vi eu falei: “Tá... legal!” Pensei 

comigo, né? Mas eu vi que eu não fiquei eufórico como os meus amigos ao ver aquela revista. 

Mas o pior não foi isso. O pior foi que meus amigos não podiam perceber que eu não tinha 

ficado eufórico como eles. E o que eu fiz a vida inteira foi achar realmente... e ser machista de 

uma forma que eu tinha que ser. E por isso que eu falo hoje com a propriedade que eu falo 

porque claro que a gente é machista! Travestis são muito machistas, transexuais são muito 

machistas. Mas eu digo assim, eu falava assim: “Oh, boazuda, gostosa!” Eu não tinha 

vontade de falar isso, mas eu tinha que falar. E eu falava, entendeu? Então, quer dizer, o 
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sistema pede que você seja assim. Então, são essas coisas que, a partir de agora...//. Claro, e 

eu tava me defendendo. 

1:32:49 - Stephany 

 

1:35:13 - Jaime: Tudo que perpassa as instituições, quer dizer, sexualidade, a religião, o 

estado perpassa, a família perpassa, a escola, então...// 

 

1:35:48 - Angel: Bom, a hora que eu vou falar, eu esqueço a metade do que eu ia falar. Não 

que eu não tenha alguma pra falar, eu tenho. Mas aí quando eu vou falar, eu me perco. Mas, 

enfim, eu fico ouvindo essas histórias e muitas histórias das meninas que estão iniciando na 

educação agora, que são meninas novas... e ouvindo a história da Margarida, eu fico 

pensando: “Quantas vezes eu passe por situações dessa forma, né?” Eu iniciei no magistério 

com 17 anos de idade. Já sou cinquentona, né? Tenho mais de cinquenta. Então, é muito 

tempo de educação. Agora, por um lado, quando eu iniciei, assim, eu sempre sonhei em ser 

professora, eu brincava de ser professora. Mas só que quando eu iniciei, foi por força da 

necessidade. Não tinha mais ninguém pra assumir aquelas aulas. E eu era a única esperança 

da escola. Então, com dezessete anos, usando mini-saia eu entrei em uma sala de aula onde o 

pessoal levava até revolver pra escola. Mas foi bom, porque, com as pernas daquela época, eu 

consegui com que os alunos não dessem nem um tiro, né? (risos) // É, deixaram as armas em 

casa. E depois, como sempre eu fui muito perfeccionista, eu exigi muito de mim, quis fazer 

tudo muito bem feito... Eu assumi muitos cargos na educação. Eu fui diretora de escola, 

coordenadora pedagógica, secretária da UEG, coordenadora de curso e tudo. Só não fui 

diretora da UEG em I. Os outros cargos... E não fui subcretária de educação a nível estadual. 

Os outros cargos todos eu ocupei. E aí, nesses cargos, a situação exigia de mim uma decisão. 

E quando uma sociedade deposita uma confiança em você, você tem que dar resposta. Se você 

tem ou não teria, você tem ou não o saber, você tem que criar formas de conduzir o processo 

pra que não haja nenhum embargo. Então, em muitas situações, no respeito às diferenças e 

como coordenadora de curso de Letras, né, quantas vezes eu conversava com professoras e eu 

costumo dizer até hoje: “Não importa se eu não tenho doutorado, se eu sou coordenadora de 

um curso e tem um professor doutor no quadro, eu tenho que ter coragem de conversar. Eu 

não posso me ocultar pela escolaridade, pela titularidade.”  Então, como coordenara do curso 

de Letras de I., quantas vezes eu conversei com professores mestres recém saídos da 

academia, nunca tinha dado aula e aí eu tive que chamar pra repensar, pra rever uma aula, pra 

tentar amenizar um conflito. E muitas vezes, eram por falta de respeito às diferenças. Muitas 

vezes era pelo professor julgar que, como ele terminou o mestrado, saiu da universidade, ele 

era o dono da situação. Quê que o aluno tinha que contestar? Então, na minha função de 

coordenadora, eu fiz isso muito, muito, muito! Mediando e tentando minimizar essas 

situações e respeito à diferença. Eu aprendi que eu preciso olhar a situação dos dois lados. E 

agora, até no casamento eu faço isso viu gente. Eu olho o lado do meu marido também antes 

de brigar com ele. Então, eu aprendi que eu preciso olhar a situação dos dois lados. Eu não 

sou a única dona da verdade. E esses cargos, essa vida pela educação que acabou exigindo 

essa postura, porque do contrário eu não poderia ocupar nenhum cargo da educação. Eu gosto 

das coisas bem feitas, mas se eu ficar de uma forma ditatorial eu não posso ser coordenadora, 

ser diretora de nada, né? Porque sem o dispositivo da mediação, do diálogo, da colaboração, 

agente não consegue fazer nada. E isso foi durante a minha atuação. Uma história que eu 

construí, já agora na UEG, hoje, pra vocês terem uma noção, o curso de Letras de I. tem uma 

única professora com titularidade de mestre e vai sair porque não passou no concurso. Se o 

que foi aprovado no concurso optar por I., nós teremos um mestre. Senão, o curso de Letras 

não tem mestre. Agora, de qualquer forma, quando iniciou o processo de provão, naquela 

época do provão, nós não tínhamos nenhum professor mestre e doutor, todos especialistas no 
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curso de Letras. Fiquei meio triste com a avaliação do curso, naquela época eu era 

coordenadora do curso, nem por isso a avaliação foi ruim. Nós tiramos 7° lugar no país 

inteiro. Então, a avaliação foi boa para o curso de Letras. Atualmente não anda conseguindo 

isso não, mas tudo bem! Aí o que eu construí dentro da UEG, que é muito difícil, eu lá do 

interior, professora da UEG sabe, assim, enumerando os preconceitos...  professora da UEG 

graduação de 1900 e antigamente, sabe? Então, eu criei uma história de que eu não seria 

aceita em nenhum mestrado porque eu posso até passar nas provas, mas na hora da entrevista 

o professor-orientador iria dizer assim: “Bom, eu prefiro ficar com a M. porque eu conheço 

ela da graduação, do que essa aí. Ela pode ser cheia de vícios e esses vícios podem lá na 

pesquisa... esses vícios podem criar bloqueio.” Porque a pessoa não conhece a gente. Não 

sabe da capacidade que nós temos também de rever, de reconstruir, de tomar outros 

caminhos... 

 

1:42:00 - Crísico: Isso aí eu acho interessantíssimo porque eu percebo que você 

automaticamente desconstrói um tabu. Então, o espaço de você... os anos de magistério e a 

sua idade que você diz aí como prerrogativa, acho que isso também é um fato de 

desconstrução. Porque eu acho que você está colaborando e você está desconstruindo a sua 

prática. E pra você ela se atualiza a cada dia. Eu acho que isso é um fator muito importante.  

 

1:42:31 - Angel: Exato. Então, eu construí essa história, né... de que o mestrado é algo 

inatingível por conta disso. Coma a participação nesse curso, eu penso que eu já revi isso aí, 

viu! Eu penso que é importante agora o investimento em mim mesma, nos estudos, pra 

conseguir. Agora, eu também reforcei essa história que eu havia construído quando eu tentei o 

mestrado na educação. Quer dizer, eles poderiam ter reprovado o meu humilde projeto que 

era muito simplezinho, a prova específica, né que tava falando de mundialização da educação 

e eu não sei porque, na hora deu um clique e eu saí bem, mundialização da educação. O texto 

de língua que era de Paulo Freire eu consegui traduzir todo. Fui muito bem na época, não sei 

porque. Eu não tava nervosa no dia. E aí na hora da entrevista eles reprovaram. Mas eles não 

fizeram uma, uma pergunta do projeto que eu pensei que eu ia bombar no projeto, na hora 

que ele olhasse na bibliografia. Eles iam perguntar em cima disso. Aí perguntaram sobre a 

minha atuação na UEG e aí eu me senti mais discriminada ainda. Tipo assim: “Gente uma 

pessoa com 21 anos de UEG pra que nós queremos essa mulher aqui?” E aí, eu criei essa 

história e eu penso que a participação nessa disciplina e a presença, e essa postura, assim, 

coerente da Rosane como professora muito competente, coerente, sensata, eu acho que eu 

volto tranquila. Tipo assim, não é por isso, certo? Eu acho que agora é outra forma de encarar 

o mestrado, de estudar. Tô aí já até adquirindo os livros porque a N. me emprestou todos, mas 

eu não quero porque eu quero rabiscar tudo. A professora H. sugeriu pra mim: “Angel, estuda 

e vai já fazendo um resuminho, é um fichamento, vai fazendo isso.” A professora H. sugeriu. 

Então, foi muito legal. E eu também queria registrar o seguinte que quando eu estava lá no 

departamento de Letras, eu conheci o A. e a gente fez um bom trabalho lá. Ele como professor 

de espanhol. A C. que eu tive a surpresa de ver agora eu conheci lá, foi quando eu era 

coordenadora de Letras, eu levei a C. pra fazer um trabalho lá. Porque agora ela se prontificou 

de novo a ir, se eu precisar, e eu achei muito bom. Então, muita gente. Porque quando nós 

estamos nesses cargos a gente quer levar alguém que fale diferente. A gente não quer que 

aquela unidade lá do interior fique só naquele marasmo lá, não. A gente quer levar pessoas 

que falem de coisas diferentes pra que as pessoas possam vislumbrar que existem outras 

saídas, outras possibilidades. Então, foi muito bom. Hoje eu vi a C. aqui.  

 

1:45:35 - Margarida: Gente, eu vou falar só mais um pouquinho. Jaime, da mesma forma que 

você me agradeceu eu gostaria também de te agradecer porque eu também aprendi muito com 
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você. Pesquise textos seus na internet. Gostei muito do texto que a professora disponibilizou 

na plataforma. Gostei muito do seu primeiro texto crítico. Foi lá que eu entendi o que é um 

texto crítico, a partir daquele texto. E, novamente agradecer a todos vocês. E eu acho que eu 

não respondi a pergunta diretamente, eu não falei sim eu crítica. Eu gostaria de falar: sim, eu 

sou, eu me considero. Só que quando eu respondi lá no questionário, eu não me considero 

100%. Eu acho que na minha especialização, a J. plantou a sementinha. Aqui, eu percebi que 

ela tá vingando, que ela brotou. Agora, depende de mim que essa plantinha floresça, 

frutifique, né. Então, eu vou lutar pra isso. E pra Justificar porque eu me considero crítica, eu 

me considero crítica porque eu consigo ler nas entrelinhas o que tá por trás, o que tá 

escondido. Eu consigo entender coisas muitas vezes escondidas, não ditas. E também nas 

minhas aulas, porque antes eu era muito profissional. Era inadmissível pra mim o trabalho em 

grupo. Era inadmissível pra mim bagunça, muita conversa e carteira fora da fila, mesmo o 

ensino comunicativo dizendo que tinha que haver trabalhos em grupos e tudo aquilo que o 

ensino comunicativo diz, né. Pra mim era inadmissível porque a ordem tinha que vigorar. E 

hoje eu percebo que nas minhas aulas não têm mais nenhuma filinha. Que nas minhas aulas é 

possível conversar, ter grupos não só de dois, não só duplas, mas mais alunos. Acho que hoje 

eu tô mais aberta. Acho que eu tô amadurecendo, essa é a melhor palavra que me define como 

pessoa e também o que tá acontecendo na minha vida escolar, dentro da escola, com os meus 

alunos. Inclusive, tem alunos que hoje eu encontro que viram a cara pra mim porque eu sei 

que eu errei com eles no passado. Diferente dos de hoje que me veem, vêm me dar um abraço. 

E antes, era inadmissível pra mim abraçar uma criança.  E hoje eu abraço muitas. Elas me 

derrubam no chão. E também, em relação à minha mãe Jaime, ela é muito cristã. Meu pai tem 

um bar e esses dias lá tinha duas mulheres, né, homossexuais e a minha mãe foi lá chamar ele 

pra almoçar e viu e disse pra ele tirar as duas de lá e eu escutei, eu tava lá perto. Eu disse: 

“Mãe, mas quem foi que disse que elas não podem ficar juntas? Quem disse que o homem 

tem que ficar com a mulher? Quem disse isso?” Aí, a resposta: “Deus. Está na bíblia.” A 

bíblia é o único livro que ela lê, o único livro que ela conhece. Ela lê constantemente. Ela 

termina, ela reinicia. E inclusive ela me disse: “Você tem que ser submissa, porque no 

capítulo tal, no versículo tal tem isso.” Ela escreve bilhetinhos pra mim sobre o papel da 

mulher, a submissão da mulher e coloca na minha cama. Tem dias que ela diz que eu tô muito 

problemática. E nesse dia aí do bar, ela disse que tinha alguma coisa no meu corpo, que eu 

precisava ir na igreja pra que eles expulsassem, né. // A igreja dela e daquelas que coloca a 

mão na sua cabeça assim: “Sai, sai!” E eu falei: “Eu não vou, mãe.” Ela falou: “Pois, o pastor 

ainda vai vir aqui, porque você não tá bem. O quê que tá te acontecendo? Aonde você anda 

indo? Com quem você anda conversando?” E eu não poderia falar que eu tô discutindo, que 

eu tô vivendo isso aqui, senão ela faz meu pai parar de me trazer. Tadinho! Ele tá lá brincando 

com os macaquinhos. Ele me espera todo dia professora. Todo dia ele senta lá. Ele anda, faz 

caminhada e me espera. Então, eu gostaria novamente, pela décima vez de agradecer vocês 

por terem contribuído comigo.  

 

1:50:50 - Angel: Eu queria só lembrar uma coisinha, posso? Não é quando a gente fala das 

inseguranças, na trajetória nossa. Foram muitas as inseguranças. Então, quando iniciou a UEG 

de I., iniciou a faculdade isolada e, no primeiro ano, eles convidaram aqueles funcionários 

bons do ensino médio que estavam em cargos de chefia, que desempenhavam bem a função 

pra sociedade. E daí, eu fui diretora de uma escola, a maior da cidade, professor L., que foi 

subsecretário de educação e nos entregou aquilo ali como desafio e nó fomos. Eu fui pra Uni. 

fazer um estágio lá pra ver como é que era ser secretária de uma instituição de ensino superior 

e tudo bem. Só que a língua inglesa I, na época, não tinha professora. E o professor L.: 

___”Professora Angel, você fez Letras, pega” - porque ele fez vernáculas – “pega essa língua 

inglesa.” ___E eu: “Não, professor, sem um curso de especialização, de jeito nenhum!” - Eu 
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tava na direção de um colégio -  “Eu não dou conta!” ___ “Professora!” Eu não peguei. Bom, 

como eu não assumi, nós não tínhamos professor. Ele buscou professor fora. Quem foi? A 

professora M., que hoje é da Literatura Infantil. Ela terminou a graduação naquela época e 

assumiu. Só que, como ela morava em Goiânia, o dia que ela não podia ir, eu ia aplicar as 

atividades. Quer dizer, eu fazia a aula, segundo os alunos, com a mesma condição que ela 

fazia. E ela só pôde ficar um semestre lá. Aí pra terminar o ano eu tive que ficar, por força da 

situação, né? Então, assim, a gente carrega isso. Eu não quero fazer... porque quando ela falou 

aqui, naquela colocação, a Margarida falou que se você vai lá e fala uma besteira, não que a 

M. tenha falado besteira, mas o quê que aconteceu? Nós acabamos tendo que desempenhar 

função porque a professora que morava aqui não tinha, né...? Mas foi muito bom, na época 

conhecer a M. e ver a alegria dela. Não sei se ela continua alegre como sempre, mas, na 

época, ela era muito alegre. Então, eu queria fazer essa colocação também e dizer que esse 

problema das diferenças, eu tenho um sobrinho homossexual e o me pai ainda não sabe. É avô 

e não sabe, porque ninguém tem coragem de discutir o problema com ele, de conversar com 

ele, porque ele vai fazer uma cena, ele tá idoso, tá doente agora, tem 77 anos. E o quê que a 

gente faz? A gente deixa. O meu sobrinho é jornalista formado, trabalha no Yahoo, mora em 

São Paulo. Mas fica, sabe aquela coisa de, parece que tirou um pedaço da gente, tá lá em São 

Paulo. Porque eu sou a que paparica todo mundo na família, a chefona da família assim, entre 

aspas, né? Então, muita saudade dele, muita ausência, mas ele vem sempre. Vem nas datas 

importantes, nos aniversários, Natal, tudo. E a mãe dele tem muito medo de que uma ação 

dele denuncie a situação e meu pai perca a estribeira, como dizem, porque é muito ignorante, 

sabe? Então, ele já trouxe amigos aqui. Veio um companheiro dele pro aniversário do meu 

pai, mas lá em casa, foi apresentado como amigo e ninguém viu nada, além de conversa. É 

muito difícil! Eu acho que não vai ser muito fácil dá conta de conhecer o dia a dia dele lá de 

São Paulo aqui no nosso meio. Acho que não vai ser tão fácil! Não vai ser possível talvez.  

 

1:54:51 - Jaime: Inclusive, esse é um grande dilema meu, né? Aí, depois que eu li o trabalho 

do M. - aquele que veio aqui um dia - ele fez um trabalho sobre sair do armário muito 

interessante à luz da pragmática. Então, depois eu posso até mandar. E ele conclui lá que a 

gente não vive só fora ou dentro do armário, não existe isso. Você sai, mas, em determinado 

momento, você tem que entrar. Então assim, você tá dentro, você tá fora, você tá dentro, você 

tá fora e é uma vida extremamente possível e que pode ser feliz, entendeu? Então, quer dizer, 

não precisa ter só essas questões. Quer dizer, lá em casa, eu estou dentro, mas as questões 

também são construídas aos poucos e eu acho que você se torna primeiro uma pessoa crítica 

pra depois levar isso pra sua prática pedagógica. Não sei se vocês vão concordar. E aí, lá em 

casa, com a minha mãe, com a minha irmã, grandes coisas têm mudado, né. Minha irmã, ela 

tinha ojeriza de manifestações de afeto de pessoas do mesmo sexo. Hoje ela e o namorado vão 

para as boates GLS e isso é uma conquista eu acho, entendeu? Ela vai mais em boate GLS 

inclusive, né, mais o namorado. Minha mãe..., minha mãe eu tenho feito um trabalho com ela 

muito sutil, antes da gente conversar sobre essas questões, de ela descobrir ela primeiro. 

Então, a gente tem conversado sobre o quê que é ser mulher, não sou eu que vou explicar o 

que é ser mulher não. Ela vai me contar: “Foi assim, foi assim, foi assim...” E esse dias, a 

gente tá conversando há muito tempo, eu pedi pra ela assistir ao filme Foi apenas um sonho, 

não sei se vocês já viram? Da Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, nada a ver com Titanic, 

diga-se de passagem! Mas, assim, mostra que, grosso modo, casamento, as pessoas, você 

perde, você ganha, né!  Você perde, você ganha, mas não há sombra de dúvidas que quem tem 

que abrir mão, se alguém tem que abrir mão de seu sonho, mais é a mulher. Então, às vezes, 

você fica grávida, às vezes você não quer ter o filho, mas você tem que ter, porque a 

sociedade te obriga. E aí, você é obrigada a forçar um amor, que na verdade, você não tava 

preparada pra dar. E aí minha mãe assistiu, gente, terminou o filme chorando, não parava, não 
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parava. Eu acho que ela viu a história dela de alguma forma ligada ao filme e ela não quis 

falar na hora, mas acho que essa semana a gente conversa sobre o filme. Então, essa coisas, 

acontecem sempre aos poucos e eu acho que são essas oportunidades na vida particular que te 

empoderam, de uma certa forma, pra ir pro discurso pedagógico.  

 

1:57:23 - Priscila: Bom gente, eu não sei o que foi exatamente que a Margarida falou que me 

emocionou tanto. Eu não sei se foi semelhança entre as coisas, porque na minha família não é 

aberto, mas é velado. Então assim, ah nem! De novo! (começa a chorar novamente). Eu acho 

que a minha família é muito mais um modelo que a minha mãe forçou a vida toda. Eu 

costumo falar que a Leanna, ela é tão firme assim, mas o exemplo que a mãe dela deu foi 

muito disso e o exemplo que a minha mãe deu sempre foi mais de submissão. Então, 

exemplo, às vezes, fala muito mais do que palavras. E o meu pai tem um discurso todo liberal, 

que ele é liberal, mas, caramba, até que ponto isso é só discurso? Se minha mãe realmente se 

libertasse, como é que ele reagiria? Tenho certeza que ele não reagiria da maneira como ele 

fala! Minha mãe nunca deixou ele se sentir inseguro em momento nenhum. Gente, às vezes 

meu pai falava uma coisa completamente fora de nexo que a minha mãe não acreditava. E a 

gente ficava: “Ah, não mãe, pelo amor de deus, não tem lógica meu pai falar um negócio 

desse!” Ela: “Não, meninos, mas calma, é seu pai, calma, não vai contradizer por isso, por 

isso, por aquilo.” Hoje ela já, ela já... acho que porque a gente já tá criado, então ela já viu que 

agente é adulto, que a gente consegue se virar, ela já consegue é enfrentar algumas coisas, 

sabe, mas com ele não abertamente, na verdade, mas falar pra gente: “Não, realmente, seu pai 

tá, é porque tá assim hoje.” Sabe, ela já assume: “Não, ele tá errado mesmo.” Antes nem 

assumir que ele tava errado mesmo ela assumia, ficava pondo panos quentes o tempo todo. 

Então, tipo assim, eu não sei o quê que foi, mas realmente me emocionou muito. Pensar que a 

gente passa por isso, e nem sempre a gente enxerga que tá passando, assim, e isso é parte de 

mim. E aí, revendo meus dados, aí tem hora que eu penso: “Ah, tem hora que dá vontade de 

analisar, de analisar, eu mesma, assim, a professora, como eu tô lidando com essa coisa de ser 

crítica.” Porque pra mim o tempo todo na minha vida, eu tive que ser a pacificadora. Não 

apenas pela minha..., é não sei se pela minha personalidade não, pela minha criação. Não, 

você tem que evitar briga você não pode brigar. Não, você tem que ser sempre da paz, dar a 

outra face, né, família católica e tudo. Tanto que agora eu tô cumprindo uma promessa, sendo 

que eu não vou à igreja nem faço nada, né, por costume, tradição que a gente carrega. Então, 

eu sempre fui a pacificadora, na família, na escola, em qualquer lugar, na universidade, 

sempre. Eu me dava bem com todos os grupos, eu não era parte de nenhum. Nunca fui de, 

acho que agora na faculdade é quando eu me sinto parte de um grupo. Mas antes na minha 

vida, sempre era... é, eu pingava, neutra, em cima do muro, eu pingava de um grupo pro outro. 

Eu me dava bem com todos, não tinha conflito com nenhum, respeitava todo mundo em 

excesso, respeitava todo mundo em excesso. Aquela coisa que a gente tava falando no grupo 

de estudos: “eu rio quando eu tropeço e caio, mas quando outra pessoa tropeça e cai, eu não 

rio”. Eu acho que assim, as pessoas têm direito de rir de mim, mas eu não tenho direito. Era 

sempre assim, eu era a mais velha, e mulher, então eu tive que quebrar a maioria dos tabus e 

eu não conseguia, na maioria das vezes, eu não conseguia! Então eu ia passando, né, por tudo 

isso. Então, eu acho que eu, também não dar minha opinião é muito por isso, porque eu 

sempre acho que a opinião do outro é mais importante, que a opinião do outro é melhor. 

Porque não vão respeitar a minha opinião, não sei até que ponto é influenciado pela minha 

história, né, não sei.  Mas, então assim, eu revendo meus dados e tem um momento em que 

passa um aluno de outra sala, de outro nível na frente da minha sala, a porta tava aberta, e ele 

conhece dois dos meus alunos e ele dá carona pra eles. E ele despedindo dos outros, eu acho 

que porque o professor teve algum problema e eles foram dispensados, e ele diz: “Tchau, 

fulano”. Faz uma gracinha com o menino e vira pra menina, que é loira, e vira e fala assim: 
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“M., vc aqui?! Inglês pra todos!” E na hora da aula eu não tinha me tocado disso! Eu vendo a 

gravação agora, eu: “Gente, todo mundo riu! E eu ri junto!” Tipo assim, primeiro de tudo ele 

não tava respeitando o próprio professor, o professor ou professora que estava em sala de 

aula, né? Ele simplesmente chega pela porta e fala com a turma inteira e faz gracinha e vai 

embora. E segundo, eu deixei ele curtir com a cara da M. A aula é do nível I, assim, ela tem 

muuito conhecimento, só que ela tem uma insegurança enorme! Tanto que ela era uma das 

que sabia mais, mas na hora da prova oral ela entra em pânico. E ela foi muito pior na prova 

oral do que durante as aulas, porque, nessa hora, a questão da dificuldade de lidar com esses 

temas, porque eu tenho dificuldade pra enfrentar as pessoas. Eu falo: “Pô, peraí, tem limite 

aqui”. Eu sempre deixava as pessoas definirem os limites, definirem as opções. Lembra de eu 

falar que eu tenho dificuldade de definir, de decidir? (Priscila se dirige a Jaime) ___ “Priscila 

você quer isso ou aquilo?” ___ “Ah, tanto faz! Você que sabe!” é a resposta que eu mais dei 

em Iporá pro Jaime. ___ “Priscila, nós vamos fazer isso ou aquilo?” ___ “Você que sabe! Ah, 

Jaime, pra mim tanto faz!” E eu tenho muita dificuldade pra decidir, muita dificuldade 

mesmo. Assim, não é só dificuldade, mesmo porque realmente, na maioria das vezes tanto faz 

pra mim, eu me dou..., eu tô bem de um jeito, eu tô bem do outro também. Mas não só isso, 

mesmo quando eu não tô bem das duas maneira, eu acabo falando você que sabe primeiro. 

Depois, se a pessoa insistir muito, eu falo: “Não, eu prefiro isso, né.” Então, assim, analisando 

os dados, não só isso, mesmo depois, olhando meus diários, na hora em que uma situação 

crítica acontece na sala de aula, eu meio que fico paralisada, aquele hábito de pacificadora 

fala mais alto, né.  Que é a questão que você acabou de falar..., eu também concordo..., 

primeiro a gente se torna, é claro que acontece ao mesmo tempo que eu estou na prática da 

sala de aula. Em alguns momentos, eu consigo lidar com a situações críticas de maneira 

positiva. Em outros momentos, eu simplesmente deixo passar, ignoro, como se eu tivesse 

ignorado, não tivesse ouvido ou não tivesse visto. Em outros momentos, eu nem enxergo às 

vezes.  Como dessa vez. Eu acho que eu nem anotei isso no meu diário! Mas depois, vendo a 

gravação, eu: “Gente, como é que eu deixei isso aqui passar?” // É, muitos momentos eu finjo 

que não vejo...// É, não sabia lidar...  É, inglês I, né, é mais complicado ainda lidar com o 

negócio de língua , essa discussão. E na sala de aula então, né? Eu já fiz, na penúltima aula, 

eu deixei passar uma situação. O menino descrevendo uma foto, aí ele: “Ah, cabelo pixaim, 

cabelo pixaim.” Estavam em grupos, mas eu tava saindo de um grupo e eu tava passando pelo 

grupo deles e eu escutei. Só que na hora, eu falei: “O que é que eu vou falar? Eles estão em 

grupo, como é que eu vou chegar e... o quê que eu vou perguntar, né?” Outra vez também, 

quando uma aluna não quis uma foto de um casal homossexual, que era somente um casal 

homossexual com uma criança. E ela... mas não é que ela não quis, ela: “Professora, sobrou 

alguma outra foto?” Tipo assim, qualquer outra era melhor do que aquela ali, qualquer resto 

era melhor do que aquela que ela tava. Inclusive, isso eu não sei, se depois na hora de entregar 

as notas seria interessante perguntar isso pra ela, perguntar se alguma coisa desagradou, 

alguma atividade desagradou, até coloquei aqui como detalhe. Porque na hora eu nem 

perguntei pra ela: “Porque?” Eu tava no meio de outra coisa, eu tava fazendo alguma coisa, eu 

deixei passar e depois.  Agora, essa eu coloquei no diário, essa eu só deixei passar o 

momento, sem saber também como lidar com a situação, né? No Inglês I, Inglês I é 

complicado, é muito complicado.  Tem hora que eu penso: “Meu Deus, como é que vai ser até 

o final? Como é que vou lidar com isso até o final do mestrado?” Eu tinha medo, realmente, 

de começar a coletar os dados logo no primeiro semestre, também por isso, pela insegurança 

que eu sentia quanto ao ensino critico. Era muito novo pra mim. // Acho que eu ouvi falar, 

mas há um semestre que eu tava mais em contato, né? Então, era muito novo mesmo pra mim. 

Agora eu estou entendendo muito mais, estou sabendo muito mais. Só que, quebrar tudo isso, 

quebrar isso em mim, é muito difícil, é muito difícil, assim, demais!  Outra coisa em que a 

disciplina me ajudou muito é essa questão da teoria e da prática, que também tem a ver com a 
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história de o outro sempre vai saber mais do que eu. Sempre tive, não ojeriza à teoria, mas 

sempre tive um bloqueio.  Desde a antropologia, e eu estudei antropologia em Brasília. Gente, 

Brasília todo mundo adora ser culto, assim é uma coisa, não é que é todo mundo..., mas é 

uma coisa muito presente. Tanto que aqui em Goiás eu nunca vi alguém elogiar o outro 

falando: “Não, ele é muito culto.” Gente, em Brasília era o tempo todo. Um dos elogios 

usados não era: “Ah, ele é gente boa!” – mas: “Ah, ele é muito culto, ela é muito culta.” Eu 

ficava: “Quê que isso quer dizer pra você? Sua amiga é muito culta!” Não, e quê que é 

positivo ou negativo, sabe? E assim, lá tinha muito isso, e eu me sentia, né, a excluída porque 

eu era do interior, de Goiás ainda por cima. Falava porta (pronunciada com /r/ retroflexo), até 

parei de falar. Falava porta, falava burguesão (pronunciada com /r/ retroflexo), que era o 

restaurante de lá... Então, realmente, a teoria me oprimiu muito na Antropologia e era uma 

outra época, era uma década atrás em que..., bom..., pelo menos aonde eu tava não se discutia 

ensino crítico ainda, não se discutia quebra de paradigma. Ainda era muito distanciamento, 

neutralidade, objetividade na pesquisa, né, e muuuito, o tempo todo. Então, nesse ponto eu 

tenho esse bloqueio com a teoria. E é muito gostoso estar aqui e de repente, né, a gente está 

discutindo e alguém apresentando as experiências e falando como foi em sala de aula, como 

passou e de repente, entendeu, acho que geralmente era o Ted que falava: “Ok, então 

passando da teoria pra, não, passando da terapia, né, vamos, vamos sair da terapia.” E eu 

lembro da Rosane olhar e falar assim: “Não é terapia!” Porque ainda tem essa coisa de porque 

que a gente tem essa coisa que a experiência não é ciência, a prática não é ciência. E eu só..., 

graças a..., estou aprendendo né...,  acho que essa é uma das coisas – que eu acho que eu nem 

coloquei no questionário, né, vai desconstruindo... // Pois é, mas é mais interessante ainda 

essa ciência estar vindo da própria prática, que a prática tá pedindo. Tipo que não faz sentido 

você vir de cima e dizer: “Ah, vou fazer uma pesquisa sobre isso”, sendo que ninguém precisa 

disso, né, não tem necessidade, comunidade nenhuma tá interessada, né, estar fazendo como 

superior, né, que agora não tem. Mudou, que tá mudando, né. Então, sabe, agora dá muito 

mais vontade de fazer ciência! Por mais que eu ainda vou ter que ler muita teoria, vou ter que 

lidar com tudo isso, lidar com essa minha insegurança. No dia da banca, meu Deus! Eu vou 

entrar em pânico porque eu sempre vou achar que tá faltando teoria. // Não, e a discordância, 

e o meu pânico? Não, Jaime, ótimo, faz... Dá branco na discórdia, porque eu entro, me dá 

branco na hora. É uma coisa que acontece comigo, me dá o pânico. Em quando o que 

acontece em situações críticas, me dá brando, eu não sei o que fazer, eu deixo passar!  Eu 

falo: “Gente...” // E também agora eu sinto muito mais à vontade pra assumir fraquezas, viu. 

Nossa! A gente é criada..., nossa! Tem que ser perfeita! Não sei se eu fui criada assim , eu 

acho que eu fiz isso comigo mesma. Mas eu era muito assim, desde criança. Tem que ser tudo 

perfeito, se não for perfeito, não vale a pena nem começar! Né, porque você não abandona 

nada, você também não faz mal feito, nem mais ou menos. 

 

2:11:25 - Rosane: Eu fico muito feliz com esse depoimento da Priscila porque ela é muito 

perfeita em todo lugar, lá no CL todo mundo é encantado, na sala de aula ela é perfeita, em 

todo lugar ela é perfeita.  

 

2:11:53 - Jaime: Eu acho muito importante também... que eu acho que quando a gente é 

oprimido e conformado, ainda é mais triste do que negar a própria opressão, eu acho. Por que 

as pessoas te vêm como perfeita, né? Por que não é fácil você chegar e falar [...] Ontem, no 

seminário, a Edite Cherente, ela é coordenadora da FUNAI no Tocantins – indígena – ela vem 

como indígena mesmo – um deboche – e aí ela falando de escola indígena e um cara lá da 

FUNAI questionou pra ela assim: “É porque  agente vai...” Ela tinha falado antes que ninguém 

nunca perguntou para os povos indígenas que tipo de escola que eles querem. Chegam com 

um modelo e dizem: “É essa que é a escola!” Aí ela falou: “Nunca perguntaram pra gente que 
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escola que a gente quer”. Aí o homem falou assim: “É, mas isso frustra a gente, porque 

quando a gente pergunta, eles falam que querem escola com uniforme, você vê, tudo que o 

branco tem...” Ela levantou  falou assim: “Desculpa eu te falar isso, mas essa é a escola que 

eles querem. Essa é a questão. Você não tem que questionar. Você não tem que questionar. É 

a que eles querem. Talvez não é a mesma que eu queira, mas é a que os povos diferentes 

querem.” Então, quer dizer, ela viu que ela pode falar, entendeu. Porque em outro momento 

isso talvez não fosse possível. Você deixa a pessoa tomar conta.  

 

2:13:34 - Priscila: E, assim, então, quanto a essa pergunta você é crítica? Eu também, no 

questionário respondi que eu estou em processo de... eu estou a caminho. Eu acho que isso aí 

está totalmente ligado com a minha vida pessoal. Concordo completamente! Eu não sei se eu 

tô mudando mais rápido em alguma coisa ou em outra, mas, tipo assim, tá caminhando junto 

porque na vida pessoal, muitas coisas eu já consigo. Mas, por exemplo, eu não vou conseguir 

ser uma professora que problematiza, que enfrenta, que encara as situações, se eu não me 

tornar uma pessoa primeiro, uma pessoa que faz isso. Eu não vou conseguir isso na sala de 

aula, jamais!  (começa a chorar novamente).  

 

2:14:32 - Crísico: Não porque vocês falando assim e é interessante... agora eu vou falar um 

pouco da minha vida. Porque vocês falam de onde vocês veem e o Jaime... eu acabei me 

identificando muito quando ele falou da questão da homossexualidade. E pra mim, com 

relação a isso, é muito tabu pelo contexto que eu vivo. Então, assim, a minha vida toda 

também com relação, assim: “Ah, o Crísico é o modelo! Ah, o Crísico é o professor da UEG! 

Ah, o... Pior de tudo, o Crísico é evangélico! O Crísico cantava na frente da Igreja! O Crísico 

tem um testemunho ótimo!” Quer dizer, aos padrões que a sociedade quer. E aí isso me move, 

e assim, esse curso me deu mais “empowerment”. Assim, eu sinto, nesse sentido, não como 

uma solução psicológica, pra isso eu preciso de um psicólogo mesmo, né? Mas, assim, pra 

minha vida pessoal isso me fortaleceu? Descobrir quem eu sou porque eu já tenho consciência 

do que eu sou. Agora, nas minhas práticas, como que isso se dá? Então, essas relações, elas 

passaram a mudar. E as pessoas, eu ouço discursos assim: “Crísico, você tá mudado.” É um 

comportamento, é uma ação, é uma atuação? “Uai, mas você não fazia isso!” E agora eu estou 

mais aberto nesse sentido. Aí, alguns discursos mais conservadores, assim: “Crísico você tá 

mudado. Foi depois que você mudou pra Goiânia, começou a estudar em Goiânia, você tá 

desse jeito? Começou a fazer mestrado você tá desse jeito?” Mas chega um momento na vida 

da gente, que a gente adquire também a maturidade e eu acho que esses respaldos aqui são 

importantíssimos  no sentido  porque, assim,  quantas vezes eu calei a boca, por exemplo, em 

sala de aula, quando eu falava uma palavra pronunciada, e às vezes a entonação da gente fica 

um pouco..., assim..., digamos assim mais afeminada com a palavra e o aluno do ensino 

médio pegava e repetia aquilo fazendo gozação pra mim, sabe? E isso me doía por dentro e eu 

cortava e: “Pra frente!” E continuava. Fingia que eu não ouvia. Quantas vezes eu fiz isso? E, 

de hoje em diante, eu não faço isso mais, eu paro e problematizo. Eu pergunto: “E aí, o quê 

que aconteceu?” E eu passei a me impor mais no sentido de opções. Porque eu ainda tenho 

dificuldades com relação à minha família, com a minha mãe mais especificamente. Porque, às 

vezes, você quer dizer algumas coisas que você não pode dizer. Então, assim, eu vivo uma 

dificuldade enorme porque, na minha família é como se eu tivesse uma identidade, não sei, 

não sei se... isso eu não sei na realidade o que significa isso. Mas aqui e em muitos outros 

contextos, eu me sinto bem sendo quem eu sou, você entende? Eu me sinto - como eu posso 

dizer? – aceito. Aceito eu acho. Sabe porque? Eu sou uma pessoa, na minha cidade, embora 

também tem vários contextos, porque os meus colegas, muitos moram aqui, os que não estão 

casados moram aqui, ou mudaram de cidade, não vivem em XX. Então, eu sou uma pessoa, 

porque, às vezes, eu fico pensando: “O problema está em mim, por eu ser assim?” A minha 
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colega, pra acabar de completar – ela é psicóloga, ela tá terminado psicologia –  enquanto 

você não se aceitar, as pessoas não vão te aceitar. Isso tá dentro de você. E isso tem me 

despertado muito nesse sentido porque eu percebo que, a partir do momento que eu me 

aceitar, tudo vai mudar. Mas é tão difícil criar ações nesse sentido no contexto onde eu vivo 

que é muito complexo. E eu vivo esse drama! Por isso que eu escrevi esse pseudônimo: El 

Crísico. Exatamente por isso, porque eu fico pensando assim: “As pessoas querem me 

modelar.” Sabe é como assim, a minha mãe, minha mãe também e evangélica e ela falou 

assim: “Ah, você vai pra Goiânia, você vai pras baladas pras boates lá!” Então, é esse 

discurso, né? Como se eu vivesse essa vida sabe? // Exatamente, associações. E a minha mãe 

fica assim e eu já tenho mudado o meu discurso sabe? Às vezes quando ela vê uma cena 

assim na televisão, alguma coisa assim... e eu falo: “Uai, mãe, mas porque não? Qual o 

problema?” Eu começo a questioná-la sabe? Muitas vezes ela fica sem saída, porque o modelo 

dela é no sentido da submissão. Ela e o meu pai são separados. Mas a minha mãe também é 

muito submissa. A minha mãe tem aquele modelo de macho como o que toma conta de tudo // 

Mas, ao mesmo tempo, eu falo: “Crísico, até quando você vai viver essa vida que a sociedade 

quer que você viva?” Porque eu sei que eu não tô satisfeito com isso, mesmo porque ninguém 

sabe das minhas desilusões, ninguém sabe o que eu penso, o que eu vivo dentro de mim. Mas 

as pessoas querem criar protótipos pra que eu encaixe dentro deles. E os meus sentimentos 

que se lasquem. No sentido assim: “Ah, e o Crísico tem carro, sai no sábado à noite sem 

ninguém no carro”. O meu maior medo, por exemplo, e se algum colega meu, hétero mesmo, 

sai comigo? Eu tenho certeza... aí vem a questão da psicóloga: “Crísico, Você não se aceita!” 

Mas eu me sinto assim, gente, mas se o meu colega que é hétero fica andando comigo mesmo, 

o pessoal vai pensar que ele é gay. Entendeu? Então, assim, é muito forte!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ficha catalográfica nova.pdf
	TECA scaneado.pdf
	MESTRADO DISSERTAÇÃO DEPÓSITO.pdf

