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Resumo 

 

O estudo desenvolvido teve como enfoque a discussão da educação linguística crítica (DUBOC, 

2012, 2014; NORTON; PAVLENKO, 2004; OKAZAKI, 2005; PENNYCOOK, 1999, 2001, 

2012, 2017; URZÊDA-FREITAS; PESSOA, 2014, entre outros/as) com docentes de língua 

inglesa de uma escola de idiomas, localizada em Goiânia, por meio de uma experiência 

colaborativa de formação crítica docente (ELLSWORTH, 1989; HAWKINS; NORTON, 2009; 

KUMARAVADIVELU, 2012; PESSOA; URZÊDA-FREITAS, 2012; SILVESTRE, 2016, 

entre outros/as). Essas perspectivas teóricas são fundamentadas pela Linguística Aplicada 

Crítica (FABRÍCIO, 2006; MOITA LOPES, 2006a, 2006b, 2013a, 2013b; PENNYCOOK, 

1990, 2001, 2004, 2006, 2008, 2010), na qual o processo de ensino-aprendizagem é visto como 

um ato politizado; a sala de aula, como um espaço de práticas sociais; e docentes e discentes, 

como agentes ativos/as de suas realidades. A pesquisa é caracterizada como qualitativa 

(DENZIN; LINCOLN, 2013) e colaborativa (IBIAPINA, 2008; TELES; IBIAPINA, 2009), 

tendo sido desenvolvida por um grupo de oito docentes e por mim no período de setembro a 

dezembro de 2015. Durante o estudo, as atividades implementadas foram: leitura e discussão 

de seis textos acadêmicos e problematização do processo de ensino-aprendizagem de inglês à 

luz desses textos. Assim, os objetivos do estudo foram: 1) discutir quais reflexões sobre 

educação linguística crítica se sobressaíram e 2) problematizar como se caracterizou e como 

os/as educadores/as interpretaram a experiência de formação docente vivenciada, 

fundamentada pela Linguística Aplicada Crítica. Questionário inicial, discussões do grupo focal 

sobre os textos selecionados (gravadas em áudio), entrevistas (também gravadas em áudio), 

anotações de campo e narrativas pessoais constituem as fontes do material empírico. Em relação 

ao processo de ensino-aprendizagem de línguas, os/as docentes enfocaram a discussão de suas 

compreensões sobre a perspectiva de educação linguística crítica, de modo a realçar suas 

realidades locais e sua agência, a questionar conflitos e relações de poder em sala de aula e a 

problematizar o material didático usado na escola. No que concerne à formação de 

professores/as de línguas, destacaram-se a preparação docente e os desafios para a 

implementação de um trabalho crítico, os princípios relacionados a essa perspectiva e cuidados 

relativos ao seu desenvolvimento e os entraves e as contribuições da pesquisa para o grupo 

participante. 

 

Palavras-chave: educação crítica de língua inglesa, formação crítica docente, pesquisa 

colaborativa. 
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Abstract 

 

This study focused on the discussion of critical language education (DUBOC, 2012, 2014; 

NORTON; PAVLENKO, 2004; OKAZAKI, 2005; PENNYCOOK, 1999, 2001, 2012, 2017; 

URZÊDA-FREITAS; PESSOA, 2014, among others) with English language teachers from a 

language school, located in Goiânia, through a collaborative experience of critical teacher 

education (ELLSWORTH, 1989; HAWKINS, NORTON, 2009; KUMARAVADIVELU, 

2012; PESSOA; URZÊDA-FREITAS, 2012; SILVESTRE, 2016, among others). These 

theoretical perspectives are based on Critical Applied Linguistics (FABRÍCIO, 2006; MOITA 

LOPES, 2006a, 2006b, 2013a, 2013b; PENNYCOOK, 1990, 2001, 2004, 2006, 2008, 2010), 

in which the teaching-learning process is seen as a politicized act; the classroom is seen as a 

space of social practices; and teachers and students are seen as active agents of their realities. 

The research is characterized as qualitative (DENZIN; LINCOLN, 2013) and collaborative 

(IBIAPINA, 2008; TELES; IBIAPINA, 2009), and it was developed by a group of eight 

teachers and me in the period of September and December of 2015. During the study, the 

activities implemented were the reading and the discussion of six academic texts and the 

problematization of the teaching-learning process of English in the light of these texts. Thus, 

the objectives of this study were: 1) to discuss which reflections on critical language education 

stood out and 2) to problematize how the teacher education experience lived was characterized 

and how the educators interpreted it, grounded on Critical Applied Linguistics. An initial 

questionnaire, discussions of the focus group on selected texts (recorded in audio), interviews 

(also recorded in audio), field notes and personal narratives were the sources of the empirical 

material generated. In relation to the language teaching-learning process, the teachers focused 

on the discussion of their understandings on the critical language education perspective, in a 

way they could highlight their local realities and their agency, question conflicts and power 

relations in the classroom and problematize the teaching materials used in the school. With 

regard to language teacher education, teacher preparation and the challenges for the 

implementation of a critical work, principles related to this perspective and the care related to 

its development, and the hindrances and contributions of the research to the participating group 

stood out. 

 

Keywords: critical English language education, critical teacher education, collaborative 

research. 
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Considerações iniciais 

 

Este trabalho está dividido em cinco partes: Considerações iniciais; Capítulo 1: 

Metodologia; Capítulo 2: Reflexões sobre educação crítica de língua inglesa; Capítulo 3: 

Formação de professores/as1 de línguas na perspectiva crítica; e Considerações finais. Neste 

primeiro momento, apresento algumas considerações gerais sobre o estudo, assim como as 

perspectivas teóricas que dialogam com a minha investigação. Na sequência, enfoco os aspectos 

metodológicos. Nos capítulos subsequentes, problematizo o material empírico gerado pelo 

estudo com base em teorizações sobre o processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa e 

sobre a formação de professores/as de línguas, pautadas em perspectivas críticas. Por fim, 

respondo às perguntas de pesquisa e apresento algumas reflexões finais sobre o estudo. 

 

Desenho do estudo 

 

Neste primeiro momento, destaco alguns conceitos e compreensões norteadoras da 

pesquisa: faço um breve relato de minha trajetória e dos motivos que levaram às escolhas feitas 

para a condução deste estudo e explico a razão da escolha do local e do grupo participante dela, 

bem como apresento uma breve contextualização do grupo; aponto, de forma sucinta, as ações 

implementadas, a duração da investigação e as fontes para a geração do material empírico; 

exponho, em poucas palavras, os fundamentos teóricos e a metodologia; e, por fim, justifico a 

realização do estudo, apresento seus objetivos e perguntas de pesquisa e argumento sobre suas 

contribuições. 

Com base na Linguística Aplicada Crítica (FABRÍCIO, 2006; MOITA LOPES, 2006a, 

2006b, 2013a, 2013b; PENNYCOOK, 1990, 2001, 2004, 2006, 2008, 2010), proponho nesta 

pesquisa a problematização do processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa, em um 

estudo colaborativo (GARRIDO; PIMENTA; MOURA, 2000; IBIAPINA, 2008; TELES; 

IBIAPINA, 2009), que se configura como uma experiência de formação docente com um grupo 

de oito professores/as em uma escola de idiomas de Goiânia. 

Segundo Pennycook (1999), uma abordagem crítica no ensino de línguas não está 

relacionada meramente à inserção de determinados elementos ou aspectos nas aulas, mas sim a 

atitudes docentes frente a situações vivenciadas pelos/as educadores/as. Desse modo, pontuo 

                                                           
1 Faço a marcação do gênero feminino, inclusive em citações diretas, para chamar a atenção em relação à posição 

do gênero feminino na língua portuguesa (JORDÃO, 2001). Ademais, além de ser a maioria na profissão de 

educadores/as, o número de mulheres que participou desta pesquisa também foi maior do que o de homens. 
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que a perspectiva de educação linguística crítica2 à qual me afilio diz respeito principalmente 

ao que fazemos em sala de aula, em busca da problematização constante de questões sociais, 

com vistas a trabalhar a desconstrução de noções naturalizadas que contribuem com a 

manutenção de injustiças, desigualdades e com o sofrimento humano (OKAZAKI, 2005; 

PENNYCOOK, 1999, 2001; PESSOA, 2014; URZÊDA-FREITAS, 2012). Considero 

importante explicitar esses aspectos, neste momento inicial, pois são conceitos norteadores 

desta pesquisa. 

Em 2011, quando iniciei minha graduação, tive a oportunidade de ser aluna da Profa. 

Dra. Rosane Rocha Pessoa, nas disciplinas de Prática Oral de Inglês 1 e 2, onde assuntos 

relacionados às práticas sociais, muitas vezes considerados tabus, eram problematizados em 

sala de aula, tais como gênero, sexo, sexualidade, raça, racismo etc. Os temas trabalhados em 

sala eram muito diferentes de todas as experiências que tive nas escolas de idiomas, desde os 

meus primeiros contatos com a língua inglesa, e dos temas trabalhados nas demais disciplinas 

de inglês da graduação, as quais tinham essencialmente como foco aspectos comunicativos e 

estruturais. Foi a partir dessas experiências que minhas primeiras reflexões sobre que tipo de 

professora eu gostaria de ser começaram. 

No início de 2012, após o primeiro ano de minha graduação, um professor de inglês, na 

época coordenador de uma escola de idiomas, me incentivou a participar de uma seleção para 

lecionar na escola onde ele trabalhava. Participei da seleção, passei e comecei a dar aulas de 

inglês para turmas iniciantes. Estava muito animada por ter a oportunidade de compartilhar 

meus conhecimentos com meus/minhas alunos/as. Lecionei nessa escola por três anos, ou seja, 

até 2014. 

Em 2013, fiz as disciplinas de Inglês 5 e 6 com a Profa. Dra. Rosane Rocha Pessoa, 

onde assuntos relacionados à educação linguística, com base na perspectiva crítica (COX; 

ASSIS-PETERSON, 1999; FERREIRA, 2007; HOOKS, 1994; KUBOTA, 2004; OKAZAKI, 

2005; O’LOUGHLIN, 2001; PENNYCOOK, 1999; PESSOA; URZÊDA-FREITAS, 2012) 

foram trabalhados. Foi nesse ano que pude perceber melhor como aspectos sociais, culturais, 

históricos e políticos estão intimamente relacionados à língua que nós, professores/as, 

lecionamos (DUBOC, 2014; HAWKINS; NORTON, 2009; MOITA LOPES, 2006a). Minha 

perspectiva quanto ao assunto mudou radicalmente, pois comecei a enxergar aspectos que antes 

não conseguia perceber. Durante a graduação, tive aulas de língua inglesa e de literatura inglesa 

com outras professoras que também buscavam enfocar aspectos sociais da língua. Essas aulas 

                                                           
2 Faço uso dos termos educação linguística crítica e ensino crítico de forma intercambiável, pois ambas partem 

das mesmas perspectivas teóricas.  
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contribuíram imensamente com minhas reflexões sobre que tipo de professora eu gostaria de 

me tornar, o que me fez reavaliar profundamente minha conduta como docente. 

No segundo semestre de 2014, comecei a participar do projeto de pesquisa intitulado 

Linguística Aplicada Crítica: estudos sobre ensino e formação de professores/as de língua 

estrangeira, coordenado pela Profa. Dra. Rosane Rocha Pessoa. Foi a partir de então que 

comecei a preparar e lecionar aulas diferentes daquelas que até então lecionava. Em vez de 

focalizar apenas os aspectos comunicativos da língua inglesa, com base em uma concepção de 

língua “como livre de valores e meio de comunicação universal”3 (CANAGARAJAH, 2013, p. 

44), passei a trabalhar com questões sociais. Compreendi que a língua está sempre imbricada 

em relações de poder que configuram as interações entre as pessoas, de acordo com o contexto, 

a situação, os/as interlocutores/as envolvidos/as etc., e que, por conseguinte, esses fatores 

influenciam a atribuição de determinados valores à língua, em seu uso social. Optei por 

trabalhar com gênero, sexualidade, raça e racismo, pois já havia feito leituras de textos 

acadêmicos e pesquisado sobre esses assuntos. 

Assim, preparava as minhas aulas com base nos conteúdos que eram exigidos pelas 

escolas (duas escolas de idiomas de Goiânia), mas também com base em uma perspectiva crítica 

de línguas. Trabalhei com uma turma de inglês avançado e com uma de inglês intermediário e, 

com ambas as turmas, tive experiências maravilhosas. Percebi como ali, no meu contexto, 

através das minhas aulas, pude de alguma forma contribuir socialmente. Concordo com Pessoa 

(2014), quando a autora afirma que pesquisadores/as e educadores/as têm a responsabilidade 

de fazer um trabalho que seja socialmente significativo e responsável. 

Ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Goiás, decidi continuar o trabalho com a perspectiva crítica 

de línguas. Ao conversar informalmente com o coordenador de uma das escolas de idiomas 

onde eu trabalhava, mencionei a ideia de realizar uma pesquisa, com base em uma perspectiva 

crítica de línguas, com o corpo docente da escola. O coordenador demonstrou grande 

entusiasmo com a ideia, já que o grupo de professores/as tinha reuniões pedagógicas todas as 

sextas-feiras, à tarde, para, por meio de um trabalho colaborativo4, planejar suas aulas e estudar 

sobre sua prática. Desse modo, como grande parte das decisões era tomada conjuntamente com 

os/as professores/as, o coordenador me pediu para apresentar a ideia ao grupo docente. 

                                                           
3 Versão original: “as a value-free and universal medium of communication”. 
4 As aulas eram planejadas conjuntamente pelos/as professores/as que tinham turmas dos mesmos níveis. Além 

disso, o grupo sempre buscava criar momentos de estudo, a partir de propostas feitas pelos/as próprios/as docentes. 
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Antes de mencionar como eles/as reagiram à proposta de desenvolver uma pesquisa 

colaborativa, é importante ressaltar alguns acontecimentos e destacar algumas características 

do próprio grupo. Dos/as oito professores/as da escola, Nana5 tinha cursado e Jay6 cursava a 

graduação em Letras-Inglês na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, e, 

portanto, tiveram um contato, similar ao meu, com a perspectiva de educação linguística crítica. 

Assim, no primeiro semestre de 2014, o grupo docente, ao perceber que minha colega e meu 

colega de graduação e eu sempre discutíamos sobre temas críticos – assuntos que escolhíamos 

para serem problematizados em sala de aula –, ao preparar nossas aulas, mostrou interesse em 

conhecer um pouco mais sobre o assunto. 

Sendo assim, o coordenador me pediu para que, em uma de nossas reuniões, preparasse 

um material sobre educação linguística crítica, no qual pude expor ideias defendidas por 

autores/as como Shor (1980), Geuss (1981), Pennycook (1990, 1999, 2001), Kincheloe e 

Steinberg (1997), Cox e Assis-Peterson (1999), Dahms (2008), Allen e Rosatto (2009), 

Hawkins e Norton (2009), Cho (2010, 2013), Lewis (2010) e Pessoa e Urzêda-Freitas (2012). 

Por conseguinte, ao fazer a proposta de uma pesquisa colaborativa com eles/as sobre o assunto, 

o grupo de professores/as se mostrou interessado em participar. 

Cox e Assis-Peterson (1999) argumentam que a maioria dos/as professores/as tendem a 

perpetuar discursos dominantes sobre o inglês, devido ao seu posicionamento acrítico em 

relação à língua. Com base em Bourdieu (s.d.)7, Pennycook (2001, p. 121) pontua que “as 

escolas são muito mais agentes de reprodução social do que de mudança social”8. Foi 

exatamente isso que me incomodou e me motivou a propor a realização da pesquisa no contexto 

mencionado, já que é característico de centros de idiomas o enfoque simplesmente linguístico-

comunicativo no processo de ensino-aprendizagem de línguas, de forma a desconsiderar 

práticas sociais que constituem a língua ensinada. Além disso, como Canagarajah (2013) 

salienta, quando ensinamos línguas sem problematizar relações sociais e ideológicas desiguais 

muito provavelmente estamos promovendo, reforçando e sustentando discursos hegemônicos. 

Acrescento que, na escola onde desenvolvi o estudo, apesar de ser um centro de idiomas, 

havia certa liberdade conferida ao corpo docente para a realização de suas aulas. No entanto, o 

uso do livro didático era obrigatório, assim como o ensino de certos conteúdos gramaticais e 

lexicais (que deveriam ser ensinados para cada nível específico) e a realização de alguns outros 

                                                           
5 Nome fictício escolhido pela professora. 
6 Nome fictício escolhido pelo professor. 
7 Em seu livro Critical applied linguistics, de 2001, Pennycook discorre sobre as teorizações de Bourdieu, mas 

não cita os anos de seus trabalhos. 
8 Versão original: “schools are far greater agents of social reproduction than of social change”.  



16 
 

aspectos procedimentais (como a estruturação das provas e do desenvolvimento das aulas), os 

quais eram pré-determinados. Os/as docentes possuíam autonomia em relação à forma de lidar 

com os conteúdos. 

Com o consentimento do grupo, a ação implementada na pesquisa foi a leitura e a 

discussão de textos acadêmicos da área de Linguística Aplicada Crítica pelos/as professores/as 

de inglês daquela escola de idiomas, que tiveram a oportunidade de problematizar sua própria 

prática à luz dessas leituras em um grupo focal. Os textos foram escolhidos a priori por mim e 

por minha orientadora, a pedido do grupo docente participante9. Questionário inicial, discussões 

do grupo focal sobre os textos selecionados (gravadas em áudio) – também denominadas neste 

estudo como sessões reflexivas –, entrevistas (também gravadas em áudio), anotações de campo 

e narrativas pessoais sobre a trajetória e a formação dos/as participantes constituem as fontes 

do material empírico, cuja geração ocorreu entre os meses de setembro a dezembro de 2015. O 

grupo pesquisado é composto por seis professoras e dois professores da escola em questão. 

Como educadores/as, penso que temos uma responsabilidade social com a prática 

pedagógica que realizamos (FREIRE, 1996; PESSOA, 2014). Portanto, a reflexão e a 

problematização, características norteadoras do estudo que propus, foram instigadas com o 

intuito de que nós, professores/as, repensássemos as nossas práticas, assim como nossos 

discursos. Como afirma Smyth (1991), questionar a nossa própria prática é algo essencial para 

o nosso desenvolvimento. Afinal, assumir um posicionamento crítico quanto à língua que 

lecionamos, à forma que lecionamos e ao porquê lecionamos da forma que lecionamos é de 

extrema importância. Sendo assim, por meio desta pesquisa, tive como objetivos específicos: 

1) discutir as reflexões sobre educação linguística crítica que se sobressaem nesta 

experiência de formação de professores/as de língua inglesa. 

2) problematizar como se caracteriza e como o grupo interpreta essa experiência de 

formação docente fundamentada pela Linguística Aplicada Crítica. 

Nos últimos anos, muitas pesquisas brasileiras pautadas por perspectivas críticas de 

educação linguística têm sido desenvolvidas com o enfoque em temas como raça e etnia 

(FERREIRA, 2011; FREITAS, 2013; PESSOA, 2014; PÔRTO, 2016; SILVA, 2009), currículo 

(DUBOC, 2011, 2012; DUBOC; FERRAZ, 2011; NICOLAIDES; TÍLIO, 2011), gênero 

(CARDOSO, 2014; FERRAZ, 2016; FERREIRA, 2016; FREITAS, 2013; PÔRTO, 2016; 

SANTANA, 2014), sexualidade (FERNANDES, 2012; FERRAZ, 2016; FREITAS, 2013; 

LIMA NETO, 2015), classe (AMÂNCIO, 2014; DIAS, 2013; SANTOS, 2016; SANTOS; 

                                                           
9 Discuto essa questão detalhadamente na seção 1.2 da Metodologia. 
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MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2016), estudos sobre gordos/as (BASTOS, 2016), entre 

outros. A perspectiva de educação linguística crítica que adoto compreende que a naturalização 

das relações sociais e culturais negligencia a própria origem social e histórica delas. Por 

conseguinte, buscamos desconstruir questões naturalizadas que promovem desigualdades e 

injustiças, por meio de questionamentos, problematizações e ações. 

Entendo que o estudo contribui com a Linguística Aplicada Crítica (CANAGARAJAH, 

2013; FABRÍCIO, 2006; MOITA LOPES, 2006a, 2006b, 2013a, 2013b; PENNYCOOK, 1990, 

2001, 2004, 2006, 2008, 2010), na medida em que objetiva problematizar questões de 

privilégio, poder, opressão, desigualdades, injustiças, reprodução do status quo, enfim, aspectos 

que causam sofrimento humano, ao utilizar a língua como instrumento para esse fim.  

Justifico a realização de minha pesquisa pela necessidade de compreender melhor a 

perspectiva crítica de ensino de língua inglesa, a partir de uma experiência colaborativa de 

formação docente. Dessa maneira, por meio da pesquisa, visei a fornecer subsídios teóricos e 

empíricos para esse fim. Além disso, pretendi, com este estudo, colaborar com o 

desenvolvimento profissional dos/as docentes participantes. Desse modo, objetivei trabalhar 

“um conhecimento situacional e útil” (SANDÍN ESTEBAN, 2010, p. 180), característica da 

pesquisa colaborativa (GARRIDO; PIMENTA; MOURA, 2000; IBIAPINA, 2008; TELES; 

IBIAPINA, 2009), que se insere no âmbito da pesquisa qualitativa (DENZIN; LINCOLN, 2013; 

MELLO; REES, 2011). 

Nelson, Treichler e Grossberg (1992) ressaltam que as escolhas que conduzem às 

práticas da pesquisa dependem das perguntas norteadoras, e tais perguntas dependem do 

contexto, o que está disponível nele e o que o/a pesquisador/a pode fazer nele. Sendo assim, 

coloco as seguintes perguntas de pesquisa: 

a) Quais reflexões sobre educação linguística crítica se sobressaem nesta experiência de 

formação de professores/as de língua inglesa? 

b) Como se caracteriza e como o grupo interpreta essa experiência de formação docente 

fundamentada pela Linguística Aplicada Crítica? 

Destaco que a primeira pergunta visa a discussão do processo ensino-aprendizagem de 

línguas e que a segunda pergunta objetiva a problematização da formação docente vivenciada 

pelo grupo participante, a partir de perspectivas críticas. A seguir, enfoco aspectos teóricos de 

perspectivas contemporâneas que influenciaram grandemente o desenvolvimento da pesquisa. 
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Influências teóricas 

 

A educação linguística crítica e a formação crítica de professores/as de línguas são 

influenciadas e dialogam diretamente com diversos movimentos pós, com outros movimentos 

contemporâneos e com a pedagogia pós-crítica. Portanto, neste momento introdutório, discorro 

sobre os principais pressupostos e premissas da pedagogia pós-crítica, ao recorrer a Silva (2000, 

2005), Paraíso (2004, 2012), Lopes (2013), Pacheco (2013), entre outros/as. Além disso, com 

base nas teorizações desses/as mesmos/as autores/as, discuto os movimentos mencionados. 

Justifico a inserção de um momento com esse enfoque, pois as reflexões decorrentes desses 

movimentos e, mais especificamente, da pedagogia pós-crítica, influenciaram fortemente o 

desenvolvimento deste estudo. Como será possível notar nos capítulos de discussão do material 

empírico, lanço mão dessas perspectivas em diversos momentos. 

De acordo com Paraíso (2004, 2012), Silva (2005) e Lopes (2013), a pedagogia pós-

crítica é influenciada pelos movimentos pós, como o pós-modernismo, o pós-estruturalismo, o 

pós-fundacionalismo, o pós-colonialismo, os estudos feministas, os estudos de gênero e de raça, 

as teorias queer, o multiculturalismo crítico e os estudos culturais. O foco é redirecionado para 

as questões de identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significados e discursos, relações 

de poder, saber-poder, representações, cultura, multiculturalismo, gênero, raça, etnia, 

sexualidade, entre outras. Saliento que, em diversos momentos, as ideias desenvolvidas pela 

pedagogia crítica são retomadas, para serem desconstruídas e reconstruídas, a partir das 

perspectivas contemporâneas dos movimentos mencionados, de modo a ampliar os 

entendimentos dos conceitos e questões tratadas por ela. 

Nas palavras de Silva (2005, p. 116), o “pós-modernismo assinala o fim da pedagogia 

crítica e o começo da pedagogia pós-crítica”. Segundo o autor, o pós-modernismo demonstra 

como o processo educativo ainda é fundamentalmente embasado pelos pressupostos do 

modernismo, no qual se busca a transmissão do conhecimento científico, a formação de um ser 

racional e autônomo, com base no sistema democrático. O modernismo elaborou teorias 

universais, ao reunir em um mesmo sistema explicações para todos os acontecimentos sociais 

e alegar princípios “fundamentais, últimos e irredutíveis” (SILVA, 2005, p. 113). 

O pós-modernismo está relacionado à mudança de época e possui um campo amplo e 

extenso de objetivos e preocupações. Critica a perspectiva totalizante moderna, rejeita os 

absolutos, percebe a saturação de discursos sobre formas de poder e dominação sociais e 

políticas, desconstrói a ideia do que é conhecimento, questiona as noções de razão, 

racionalidade e progresso, embasadas em uma perspectiva ocidental, branca, masculina e 
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heterossexual (RIASATI; MOLLAEI, 2012; SILVA, 2005). A crítica do pós-modernismo em 

relação ao modernismo é que se elaborou um entendimento de mundo a partir das perspectivas 

daqueles10 que dominavam. É relevante salientar, contudo, que o “único consenso entre os[/as] 

pós-modernos[/as] é que não há possibilidade de consenso” (LOPES, 2013, p. 16). 

Segundo Silva (2005), o pós-estruturalismo foi um movimento de reação ao 

estruturalismo, que rejeitou as dialéticas hegelianas e marxistas. No estruturalismo, o sujeito é 

percebido como um produto ideológico, o que levaria à possibilidade da emersão de outro 

sujeito, a partir de ações sobre ele e dele. Já no pós-estruturalismo, o sujeito é o resultado de 

processos de produção cultural e social discursiva (RIASATI; MOLLAEI, 2012; SILVA, 2000, 

2005). Mostra-se que o sujeito não é o centro, não é soberano, não é autônomo, mas sim que é 

direcionado por meio de estruturas, instituições, discursos que o moldam. O sujeito e sua 

subjetividade são fragmentados e contraditórios. O pós-estruturalismo vai além do 

estruturalismo, ao centralizar a linguagem ainda mais nos seus estudos (como, por exemplo, o 

enfoque nas noções de discurso e texto) e ao afrouxar determinada rigidez que o estruturalismo 

estabelecia. O processo de significação é enfocado, não sendo mais visto como fixo, mas como 

fluido, indeterminado e incerto (SILVA, 2000). 

Segundo Silva (2000, 2005), Foucault (s.d.) e Derrida (s.d.) influenciaram imensamente 

o pós-estruturalismo, ao discutir a noção de poder. Com Foucault (s.d.), o poder é percebido 

como descentrado, relacional, móvel, fluido, espalhado, multiforme. Ele demonstra que o poder 

e o saber são mutuamente dependentes. É o poder que nos torna sujeitos tais como somos, de 

forma a ser resultado de dispositivos discursivos e institucionais. Derrida (s.d.) contribui com 

o processo de significação. Combinam-se análises de Foucault (s.d.) sobre o poder e o saber 

com os processos de significação de Derrida (s.d.). Nessa perspectiva, o conhecimento e os 

significados estão intimamente conectados às relações de poder.  

Lopes (2013) pontua que, do mesmo modo que o pós-modernismo e o pós-

estruturalismo, o pós-fundacionalismo reconhece a impossibilidade de fundamentos fixos, 

questiona o objetivismo, valoriza a heterogeneidade, o indeterminismo e o antiessencialismo. 

Nas palavras da autora, 

 
[c]onstitui-se como uma profunda crítica aos fundamentos, às teorias que assumem 

que a sociedade e a política são baseadas em princípios imunes à revisão, localizados 

fora da própria sociedade e da política. O pós-fundacionalismo, contudo, não rejeita 

os fundamentos nem aposta na dispersão das diferenças e dos contextos isolados. 

Concebe a necessidade de trabalharmos com fundamentos contingentes, mas 

                                                           
10 Não faço marcação de gênero nesse momento, pois durante a fase histórica do modernismo as mulheres faziam 

parte do grupo dos/as dominados/as. 
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pressupõe algum nível de fixação provisória de fundamentos instáveis. (LOPES, 

2013, p. 16). 

 

Já o pós-colonialismo, segundo Silva (2005), analisa as relações de poder entre as 

nações, de modo a considerar os aspectos econômicos, políticos e culturais que influenciaram 

as suas configurações vigentes. Enfoca as nações colonizadas e demonstra como foram 

construídas como objetos do saber e do poder de povos colonizadores. Nas palavras de Silva 

(2005, p. 127), a “análise pós-colonial junta-se, assim, às análises pós-moderna e pós-

estruturalista, para questionar as relações de poder e as formas de conhecimento que colocam 

o sujeito imperial europeu na sua posição atual de privilégio”. 

Os estudos de gênero, a pedagogia feminista e os estudos de raça questionavam as 

perspectivas críticas por focalizarem suas discussões apenas na classe social, e seu enfoque no 

sistema capitalista, que em contrapartida deixava de lado “o papel do gênero e da raça no 

processo de produção e reprodução da desigualdade” (SILVA, 2005, p. 91). Os estudos 

feministas e de gênero mostraram que o poder não está estruturado apenas pelo capitalismo, 

mas também pelo patriarcado. Por exemplo, esperam-se formas de pensamento, atitudes e 

ações, formas de ser e de agir diferentes de meninos e meninas, com base no gênero. Com os 

estudos feministas e de gênero, mostrou-se que a forma de conhecer o mundo é sempre uma 

questão de posição, de onde as pessoas estão socialmente situadas, o que possibilita o 

conhecimento de certos aspectos e o desconhecimento de outros. Assim, não se trata apenas de 

uma questão de acesso, mas de perspectiva (SILVA, 2005).  

De acordo com Silva (2005), autoras/es dos estudos de raça e etnia, influenciados/as 

pelo pós-estruturalismo, entendem que os conceitos de raça e de etnia, assim como a diferença, 

são histórica e discursivamente construídos. Não são fixos e dados, mas estão em constante 

processo de mudança e transformação. São processos relacionais, pois só existem em uma 

relação de mútua dependência, entre o eu e o/a outra. 

As teorias queer desconstroem a ideia do que é ser humano e demonstram como as 

“identidades masculina e feminina são histórica e socialmente produzidas” (SILVA, 2005, p. 

105). Segundo Silva (2005, p. 106), as identidades “não têm nada de fixo, de essencial ou de 

natural”, variam no tempo e espaço. As teorias queer defendem a não-existência de fronteiras 

de identidade, pois, na construção social, as identidades são fixadas e estabilizadas. 

Influenciadas pelo pós-estruturalismo, as teorias queer entendem que o que somos é sempre 

dependente do que não somos, em um processo relacional de significação, sempre sujeitos/as 

ao poder. 
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Desse modo, as teorias pós-críticas se opõem a todos os tipos de binarismos, dicotomias, 

essencializações, totalizações e homogeneizações (PACHECO, 2013; PARAÍSO, 2004; 

SILVA, 2005). Nas palavras de Lopes (2013, p. 11, grifo no original), “[t]ais estudos tendem a 

ser incluídos no mesmo ‘rótulo’ pós-crítico, em virtude de o prefixo ‘pós’ – frequentemente 

associado à ideia de etapa posterior – ter seu sentido ampliado para a ideia de reconfiguração”. 

De acordo com a autora, nessas teorias, abandonam-se axiomas essencialistas, na medida em 

que se problematizam e se questionam as bases de movimentos ou escolas de pensamento 

anteriores a eles, assim como se aprofundam e se ampliam seus objetos de estudo. Lopes (2013, 

p. 17) salienta que 

 
[t]odos esses movimentos se cruzam, se mesclam e por vezes também se confrontam 

[...]. São marcadamente antiessencialistas, antiobjetivistas, críticos dos determinismos 

e valorizam a linguagem como central na mediação da compreensão do social, 

substituindo as estruturas pelo discurso. 

 

Nas palavras de Paraíso (2004, p. 286), as teorias pós-críticas “não gostam de 

explicações universais, nem de totalidades, nem de completudes ou plenitudes”. O que se 

considera como essência, na pedagogia crítica, é, na perspectiva pós-crítica, uma construção 

histórica. Demonstra-se que não se justifica o privilégio de determinados princípios sobre 

outros. A contingência, arbitrariedade e historicidade estão presentes em todos. De acordo com 

Lopes (2013, p. 16), “[n]ão existe a possibilidade de um lugar objetivo de onde se possa falar e 

nomear o mundo fora da história, da linguagem, das construções discursivas, das identidades e 

experiências”. Portanto, não há pretensão de imparcialidade ou neutralidade alguma. Intervém-

se politicamente nas questões relacionadas à vida humana. 

O poder é percebido como descentrado e está espalhado por toda a rede social. O 

conhecimento é compreendido como parte inerente do poder e, assim, os seus efeitos de verdade 

devem ser investigados. Não há “[n]enhum ponto fixo, nenhuma substância, nenhuma essência, 

nenhuma origem, nenhum centro. Apenas linhas, fluxos, intensidades, energias, conexões, 

combinações” (SILVA, 2000, p. 13). Nas palavras de Lopes (2013, p. 8), esse é um 

 

[...] tempo de fim das utopias e das certezas, de desmoronamento da ideia de verdade 

centrada na prova empírica, na objetividade, na natureza ou na evidência matemática. 

Um tempo de explosão das demandas particulares e das lutas da diferença, de 

aceleração das trocas culturais e dos fluxos globais, de compressão espaço-temporal. 

Estamos aqui e ao mesmo tempo estamos noutro lugar e outros lugares e tempos estão 

em nós, fazendo com que relativizemos a ideia de passado e a de futuro, já que 

narramos a nossa vida tendo em vista um passado que inventamos e um futuro que 

projetamos, passado e futuro que não são os mesmos nos diferentes lugares. 

 



22 
 

Segundo Silva (2005, p. 146), nas teorias pós-críticas, demonstra-se que não há “algum 

núcleo subjetivo essencial e autêntico”; desconstrói-se a ideia essencialista de um sujeito 

racional, crítico, consciente, centrado, homogêneo, coerente, iluminado, unificado, universal, 

emancipado ou libertado (PARAÍSO, 2012; SILVA, 2000, 2005), que passa a ser percebido 

como resultado das práticas linguísticas e discursivas, de suas representações, do seu meio e de 

suas experiências (FOUCAULT, s.d., apud SILVA, 2000). 

De acordo com Paraíso (2004) e Silva (2005), para a pedagogia pós-crítica, influenciada 

pelos movimentos pós, a ideia da diferença e da representação é discursivamente construída, 

bem como os processos de significação responsáveis por ela. Assim, o/a diferente e o/a não-

diferente só existem a partir de sua relação discursiva. Isso se dá em meio a relações de poder, 

pois são a base para a produção das diferenças. É importante discutir o porquê dessas diferenças, 

de forma a entender o processo sócio-histórico-cultural que as levou a serem percebidas como 

são. Segundo Lopes (2013, p. 14), “[n]ão há sentidos originais, mas sempre representações nas 

quais sentidos são suplementados”. As diferenças, como os processos sociais, não são 

percebidas como fixas e, por conseguinte, estão em constante movimento, o que leva à 

necessidade de serem constantemente colocadas em questão. Enfoca-se a diferença, a 

identidade e a luta por representação. Assim, a identidade é percebida como histórica, fluida, 

contingente e relacional (PARAÍSO, 2004; SILVA, 2005). 

Buscam-se desconstruir as grandes narrativas, que refletem sua vontade pelo controle e 

domínio e opta-se, em contrapartida, pelas narrativas parciais, contingentes, locais e 

particulares (LOPES, 2013; PACHECO, 2013; PARAÍSO, 2004; SILVA, 2005). Nas palavras 

de Silva (2005), no lugar das grandes narrativas e do objetivismo, prefere-se o subjetivismo das 

interpretações parciais e localizadas. Divulgam-se os desafios teóricos e políticos, busca-se 

encontrar caminhos alternativos para escapar de totalizações e homogeneizações das 

metanarrativas, de modo a enfocar, em contrapartida, o local, o singular, o particular, o parcial. 

Segundo Paraíso (2004, p. 284), no campo educacional brasileiro, as teorias pós-críticas 

procuram realizar “substituições, rupturas e mudanças de ênfases”. Não há mais prescrições. 

Como a autora pontua, procura-se radicalizar o que já foi significado, em busca do que ainda 

não foi significado, por meio de problematizações, interrogações e questionamentos. 

Na sequência, focalizo a Linguística Aplicada Crítica, que foi fortemente influenciada 

pelos movimentos contemporâneos e perspectivas pós dos quais tratei. Viso a abordar, em 

seguida, questões específicas e pontuais que ela envolve. 
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Encaminhamento teórico 

 

A educação linguística crítica e a formação crítica de professores/as de línguas inserem-

se no campo da Linguística Aplicada Crítica. Por conseguinte, lanço mão de seus pressupostos, 

na medida em que eles fundamentam este estudo e norteiam a investigação realizada. 

Pelo fato de Pennycook (1990, 2001, 2004, 2006, 2008, 2010) ter cunhado o termo 

Linguística Aplicada Crítica, dando início a essa perspectiva específica, lanço mão de suas 

teorizações sobre o assunto, apresentadas em vários de seus textos. Em diálogo com elas, 

recorro a discussões feitas por Fabrício (2006) e Moita Lopes (2006a, 2006b, 2013a, 2013b). 

Pennycook (1990, 2004) e Moita Lopes (2006a) argumentam que a Linguística 

Aplicada, embasada por pressupostos humanistas, liberais e positivistas do paradigma moderno, 

que advogam pela neutralidade, de modo a enfocar em demasiado os processos cognitivos no 

ensino-aprendizagem de línguas, negligencia práticas sociais relacionadas a questões políticas 

e sociais mais amplas. Assim, os autores pontuam que é necessária a desconstrução de teorias 

universais, totalizantes e fundacionais na Linguística Aplicada. 

Pennycook (2001) discorre sobre o que entende como limitações da Linguística 

Aplicada, que, segundo ele, não lida com questões de privilégio, autoridade e superioridade, 

mantendo e reforçando condições de desigualdade. Segundo o autor, ela ainda ignora temas 

atuais e negligencia a marginalização de determinadas identidades sociais, de forma a não 

contemplar visões alternativas da vida social (PENNYCOOK, 2006). Por conseguinte, 

Pennycook (1990) acentua a necessidade de questionamento das bases epistemológicas da 

Linguística Aplicada, pois percebe que ainda é fortemente influenciada pelo Iluminismo 

europeu e, em decorrência disso, pelo positivismo e estruturalismo, que reforçam perspectivas 

a-históricas e apolíticas. Para ele, é necessário problematizar a visão eurocêntrica de língua e 

de ensino, assim como questões de poder e desigualdade, de maneira a levar em conta as lutas 

pelo significado. 

Pennycook (1990, 2001) e Moita Lopes (2006a) pontuam que os modos de pensamento 

ocidental são específicos de um tempo e espaço e representam apenas uma possibilidade 

epistemológica e que, portanto, não devem ser considerados como norma. Os autores incitam a 

emersão de epistemologias alternativas, que possam oferecer outras perspectivas de mundo. 

Assim, é necessário o questionamento das epistemologias e teorizações existentes, assim como 

a construção de novos modos de teorizar e fazer Linguística Aplicada, os quais, da mesma 

forma, precisam ser constantemente problematizados. 
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Diante disso, nas últimas décadas tem se discutido sobre uma Linguística Aplicada que 

seja multidisciplinar (GIMENEZ, 2005), antidisciplinar (PENNYCOOK, 2001, 2004), 

transdisciplinar (FABRÍCIO, 2006; MOITA LOPES, 2006a), mestiça, híbrida, interdisciplinar, 

indisciplinar, anti-hegemônica (MOITA LOPES, 2006a), transgressiva (PENNYCOOK, 2006), 

emergente (MOITA LOPES, 2009, apud MOITA LOPES, 2013b). Cito todas essas 

perspectivas para demostrar que tem havido um descentramento da Linguística Aplicada, que, 

por muito tempo, manteve-se fechada em si mesma (aproximadamente até duas décadas atrás). 

Busca-se, atualmente, dialogar com todas as áreas com as quais se percebe a necessidade, para, 

assim, melhor compreender os aspectos sociais, culturais, históricos, políticos etc., inerentes às 

questões linguísticas, que compõem as relações entre os seres humanos, com o intuito de 

proporcionar uma compreensão melhor dos processos estudados e investigados na área. 

Pennycook (2010) salienta que a Linguística Aplicada tem ampliado o seu foco. Tem havido 

mais abertura a outras áreas, a partir das viradas e perspectivas diversas das ciências sociais.  

Tem se buscado abarcar as complexidades decorrentes do momento atual, a fim de 

possibilitar a construção de “outro discurso para a vida social, pleno de alternativas que possam 

alterar o presente e reinventar a vida social” (MOITA LOPES, 2013a, p. 20). Assim, a língua 

é, nesse momento histórico, claramente percebida como prática social (JORDÃO, 2014; 

PENNYCOOK, 2010). Nas palavras de Moita Lopes (2013b, p. 232), “hoje há uma tendência 

cada vez maior de compreender nossas sociabilidades de classe social, raça, idade, gênero, 

sexualidade etc. como móveis, transitórias, fragmentadas e, principalmente, performativas11”.  

Pennycook (2004, 2006, 2008, 2010) complementa que a Linguística Aplicada Crítica 

é mais do que uma crítica à Linguística Aplicada, é mais do que a soma de abordagens críticas 

a domínios linguísticos e é mais do que a adição de uma abordagem política à Linguística 

Aplicada. A Linguística Aplicada Crítica pode ser entendida como uma tentativa de fazer com 

que a Linguística Aplicada tenha importância social. Nessa perspectiva, a Linguística Aplicada 

Crítica busca trabalhar com as mais diversas questões que dizem respeito à identidade, ao 

acesso, à ética, à desigualdade, ao desejo, à alteridade etc., de modo a almejar entender como 

as relações sociais vieram a ser como são, a partir de determinados entendimentos históricos. 

Moita Lopes (2006a) e Pennycook (2006) advogam por uma Linguística Aplicada que apresente 

outras alternativas para a pesquisa, para o ensino-aprendizagem, para a formação, para a vida. 

Pennycook (2001, 2006), Fabrício (2006) e Moita Lopes (2006b, 2013a) propõem uma 

Linguística Aplicada Crítica que seja concebida como prática problematizadora. Segundo 

                                                           
11 O termo performatividade presente neste trabalho diz respeito à língua como prática social, pois por meio dela 

também agimos. Sendo assim, destaco a natureza contingente da identidade que é performada por meio da língua.  
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Pennycook (2001, 2004, 2008, 2010), a Linguística Aplicada Crítica não deve ser percebida 

como uma disciplina, domínio ou campo fixo, nem como um método, conjunto de técnicas ou 

corpo de conhecimento, mas sim como uma práxis móvel, uma abordagem móvel e dinâmica 

em relação às questões concernentes à língua, em seus múltiplos contextos. Ela é uma forma de 

pensar e fazer sempre questionadora, um conhecimento antidisciplinar, transgressivo, 

alternativo, com intenção explícita de politização (MOITA LOPES, 2006a; PENNYCOOK, 

2004, 2006, 2008), uma “integração reflexiva contínua de pensamento, desejo e ação”12 

(PENNYCOOK, 2001, p. 3). 

Pennycook (2001) ressalta a importância da noção de possibilidade, de modo que as 

limitações também sejam consideradas. Nas palavras do autor, a pesquisa em Linguística 

Aplicada Crítica precisa responder a quatro critérios básicos:  

 

[...] um modo de trabalho que se opõe a categorias essencialistas e tenta se engajar 

seriamente com a diferença; a inclusão dos interesses, desejos e vidas dos/as 

participantes; um foco nas funcionalidades do poder; e uma orientação em direção a 

metas transformadoras.13 (PENNYCOOK, 2001, p. 161). 

 

 

Assim, Pennycook (2001, 2004), Fabrício (2006) e Moita Lopes (2006a) propõem uma 

Linguística Aplicada Crítica que inclua conhecimentos pós-modernos, pós-estruturalistas, pós-

coloniais etc., que seja cética em relação à ciência e a verdades. 

De acordo com Pennycook (2001, 2004, 2008), na perspectiva da Linguística Aplicada 

Crítica, é importante que os/as educadores/as atuem com práticas localizadas, fundamentadas 

por políticas locais, para desenvolver perspectivas particulares, a partir de seus contextos 

específicos, por meio dos quais eles/as possam elaborar teorias próprias, em conjunto com 

movimentos pós, a fim de evitar políticas normativas. Segundo esse autor e Moita Lopes 

(2006a), o trabalho necessita ser localizado, situado, fluido, e a agenda precisa ser elaborada 

com a colaboração das comunidades locais, fazendo uso de suas formas de conhecimento. Há 

uma necessidade de teorizações que possam dialogar com as práticas sociais vivenciadas pelas 

pessoas (FABRÍCIO, 2006; MOITA LOPES, 2006a). 

A visão ética e política, defendida por Pennycook (2001), caminha lado a lado com a 

ideia de mudança. Daí Fabrício (2006, p. 49, grifo no original) destaca a importância “de uma 

                                                           
12 Versão original: “continuous reflexive integration of thought, desire and action”. Esses três elementos foram 

originalmente citados por Simon (1992, apud PENNYCOOK, 2001) e, posteriormente, inseridos nos trabalhos da 

Linguística Aplicada Crítica. 
13 Versão original: “a mode of working that opposes essentialist categories and attempts to engage seriously with 

difference; the inclusion of participants’ interests, desires, and lives; a focus on the workings of power; and an 

orientation toward transformative goals”. 
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agenda política, de uma agenda transformadora/intervencionista e de uma agenda ética”. A 

autora complementa que  

 

[a]s opções políticas envolvidas nessa ótica têm implicações para a construção do 

presente e de futuros sociais possíveis, menos aprisionadores e mais comprometidos 

com a transformação de situações de exclusão social em diversas áreas, causadoras de 

sofrimento humano. É em razão dessas possibilidades que as escolhas temáticas e 

teóricas se justificam. (FABRÍCIO, 2006, p. 52). 

 

Segundo Pennycook (1990, 1999, 2001, 2004, 2010), Fabrício (2006) e Moita Lopes 

(2006a, 2006b), além de ser autorreflexiva, autocrítica e autoquestionadora, a Linguística 

Aplicada Crítica precisa estar ciente da relatividade, alcance e limitações de seu trabalho e 

conhecimentos, que são sempre situados. De acordo com Pennycook (2012), tal atitude evita 

tentativas de monopólio sobre verdades. Por conseguinte, precisamos questionar a nossa 

própria compreensão de língua e entender como tais compreensões vieram a ser como são, de 

maneira a problematizar as formas que ela (e o discurso) mantém e muda o mundo e o nosso 

próprio entendimento dele e de nós mesmos/as (PENNYCOOK, 1999). Nessa perspectiva, é 

necessário um entendimento histórico do uso da língua (quem somos como seres históricos e 

como os nossos discursos dialogam com discursos produzidos anteriormente), da nossa 

situacionalidade, a partir de um posicionamento não-essencialista e não-determinista, que 

enfoque a apropriação e o hibridismo, recuse categorias estáticas e perceba novas possibilidades 

para o uso da língua (PENNYCOOK, 2001). 

Nesta introdução, tratei dos aspectos gerais do estudo, minha motivação para sua 

realização, mencionei o local e o grupo participante, bem como os aspectos metodológicos, e 

apresentei a justificativa, objetivos e perguntas de pesquisa. Sequencialmente, expus as 

influências teóricas dos movimentos pós e, mais especificamente, as perspectivas da Linguística 

Aplicada Crítica, que fundamentam o trabalho. No capítulo seguinte, isto é, no primeiro 

capítulo, discorro sobre a metodologia, com o foco na pesquisa qualitativa, colaborativa e, 

sequencialmente, no contexto e no grupo participante, nas particularidades da pesquisa, nos/as 

docentes do estudo e nas fontes utilizadas para a geração do material empírico.  

No segundo capítulo, discuto as reflexões sobre educação crítica de língua inglesa 

decorrentes da investigação, e no terceiro abordo a formação de professores/as de línguas 

fundamentada pela perspectiva crítica. Em ambos os capítulos, busco diálogos entre o material 

empírico gerado e fundamentos teóricos. Justifico a organização desses capítulos dessa forma 

pois considero que questões teóricas acadêmicas e práticas pedagógicas necessitam ser 

relacionadas de forma dialógica e dialética (DUBOC, 2012; HAWKINS; NORTON, 2009; 
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IBIAPINA, 2008; KUBOTA; MILLER, 2017; KUMARAVADIVELU, 2012; PENNYCOOK, 

2001, 2004, 2008), já que tanto as teorias acadêmicas na Linguística Aplicada se fundamentam 

em práticas pedagógicas e práticas pedagógicas são sempre pautadas por teorizações. Ao final, 

respondo as perguntas de pesquisa e apresento algumas reflexões finais. 
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Capítulo 1 

Metodologia 

 

Neste capítulo, discorro sobre a metodologia adotada para a realização deste estudo, a 

qual está dividida em seis seções. Primeiramente, abordo a pesquisa qualitativa e, em seguida, 

a pesquisa colaborativa, que caracterizam a investigação proposta. Logo depois, apresento o 

contexto, o grupo docente, de uma forma geral e, detalhadamente, os/as participantes. 

Sequencialmente, descrevo as fontes e as particularidades desta pesquisa. Ao final, trato dos 

procedimentos para a discussão do material empírico e de alguns outros aspectos relevantes 

para o estudo. 

 

1.1 A pesquisa qualitativa 

 

A abordagem metodológica em que este estudo se insere é a pesquisa qualitativa. Ela 

engloba vários tipos de pesquisas naturalísticas e interpretativas (DENZIN; LINCOLN, 2013; 

MELLO; REES, 2011), com o objetivo de “compreender holística e indutivamente a 

experiência humana” em um ambiente contextual específico (GODOI; BALSINI, 2006, p. 93). 

O principal foco da pesquisa qualitativa é buscar entender e interpretar a vida social, ou seja, 

compreender em que contexto sócio-histórico-cultural os/as participantes do estudo estão 

inseridos/as, como os significados atribuídos por eles/as são construídos no contexto natural, 

como as pessoas envolvidas constroem a realidade que as cerca e como elas a compreendem 

(ANDRÉ, 2005; DENZIN; LINCOLN, 2013; GODOI; BALSINI, 2006; LÜDKE; ANDRÉ, 

1986; MOREIRA; CALEFFE, 2008; REES, 2008). Godoi e Balsini (2006) e Sandín Esteban 

(2010) ressaltam o papel da interpretação de significados nas pesquisas sociais e educacionais. 

Segundo Moreira e Caleffe (2008), os significados constituem realidades múltiplas e 

construídas. 

 Em relação às características gerais da pesquisa qualitativa, Merriam (1998) e Rees 

(2008) discutem sobre o aspecto da pesquisa naturalística que, segundo o próprio nome, atém-

se à geração do material empírico no ambiente natural, de modo a não haver controle de 

variáveis e sim o enfoque na compreensão do fenômeno observado a partir da perspectiva dos/as 

participantes, e não do/a pesquisador/a. Em consonância com o que foi dito previamente, 

Denzin e Lincoln (2013) argumentam que o/a pesquisador/a se torna o/a condutor/a para fazer 

com que as vozes dos/as participantes pesquisados/as sejam ouvidas. 
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 Lankshear e Knobel (2008), Moreira e Caleffe (2008) e Bortoni-Ricardo (2009) 

destacam que a pesquisa qualitativa enfoca determinados contextos, de maneira a observar seus 

aspectos históricos, culturais, o uso da linguagem, os/as participantes dos eventos ocorridos 

etc., com o intuito de atender a situações particulares e responder a problemas locais 

específicos, para contribuir com o desenvolvimento de uma sociedade mais democrática 

(SANDÍN ESTEBAN, 2010). Lüdke e André (1986) ressaltam que, nos estudos da educação, 

além dos aspectos já mencionados, é importante perceber o caráter mutável, fluido, dinâmico e 

complexo de qualquer objeto de estudo, em sua realização histórica. Além disso, André (2005) 

acrescenta a importância de considerar os macroaspectos e os microaspectos que caracterizam 

o local onde a pesquisa é conduzida. 

 Celani (2004) e Sadín Esteban (2010) salientam que, na educação, com base em uma 

perspectiva crítica, a pesquisa qualitativa precisa reconhecer sua responsabilidade social. 

Nelson, Treichler e Grossberg (1992) e Denzin e Lincoln (2013) afirmam que, principalmente 

nos últimos quarenta anos, tem havido uma grande reinvindicação para processos de pesquisa 

mais reflexivos14 e que enfatizem questões relacionadas a gênero, classe social e raça – 

exemplos frequentemente discutidos no ensino crítico de línguas (MOITA LOPES, 2006a; 

PESSOA; URZÊDA-FREITAS, 2012; URZÊDA-FREITAS, 2014).   

Nelson, Treichler e Grossberg (1992, p. 4) mencionam o caráter “indisciplinar, 

transdisciplinar e, às vezes, contradisciplinar”15 da pesquisa qualitativa, que atravessa várias 

áreas do conhecimento. Essa perspectiva dialoga diretamente com a linguística mestiça, 

interdisciplinar/transdisciplinar, indisciplinar, antidisciplinar e transgressiva, defendida por 

Pennycook (2001, 2006) e Moita Lopes (2006a, 2006b, 2013a), que é uma das perspectivas que 

fundamenta este estudo. 

Segundo Celani (2004), é necessária uma negociação de significados entre 

pesquisador/a e participantes, que precisam ser percebidos/as como parceiros/as. Moreira e 

Caleffe (2008) salientam que os/as participantes do estudo são essencialmente colaboradores/as 

e Cheek (2005) ressalta a importância de práticas colaborativas que vejam as pessoas como 

participantes na produção de conhecimento. 

Denzin e Lincoln (2013) pontuam que a pesquisa qualitativa, por ser uma atividade 

situada, localiza no mundo aqueles/as que estão envolvidos/as em sua execução. Segundo esse 

autor e essa autora, isso torna o mundo visível, o que pode possibilitar, desse modo, sua 

                                                           
14 Saliento que não me refiro à abordagem reflexiva, mas sim à reflexão inerente à perspectiva crítica, pois para 

que haja problematizações e questionamentos, a reflexão se faz necessária.  
15 Versão original: “interdisciplinary, transdisciplinary, and sometimes counter-disciplinary”. 
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transformação consciente. Ao compreender o ato de pesquisa como um ato político, não é 

possível se alegar neutralidade científica (DENZIN; LINCOLN, 2013; LÜDKE; ANDRÉ, 

1986). Assim, não posso deixar de destacar que, sendo a produção de qualquer texto “uma visão 

particular de determinada realidade” (IBIAPINA, 2008, p. 104), composta por discursos 

parciais, ela expressa uma perspectiva particular sobre o prisma de seu/sua autor/a. Por 

conseguinte, as interpretações que fazemos são apenas possíveis compreensões. 

A pesquisa que me propus a realizar dialoga diretamente com os aspectos apresentados 

nesta seção, no que concerne à pesquisa qualitativa, pois a investigação ocorreu em um 

ambiente natural, com o objetivo de observar e discutir os discursos, as interpretações e os 

significados provenientes da experiência de formação docente que vivenciamos. Segundo a 

proposta de pesquisa, os/as professores/as participantes e eu tentamos implementar as escolhas, 

as ações e os direcionamentos do estudo de forma negociada e colaborativa. Na seção seguinte 

discorro, detalhadamente, sobre as principais características da pesquisa colaborativa. 

 

1.2 A pesquisa colaborativa 

 

Para o desenvolvimento do estudo, lanço mão da pesquisa colaborativa que, segundo 

Ibiapina (2008, p. 21), “reconcilia duas dimensões da pesquisa em educação: a construção de 

saberes e a formação contínua de professores[/as]”. A autora enfatiza que a coconstrução de 

conhecimentos e o desenvolvimento profissional são decorrentes desse processo.  

Garrido, Pimenta e Moura (2000), Ibiapina (2008) e Teles e Ibiapina (2009) discutem 

sobre o desenvolvimento de pesquisas com professores/as e não sobre eles/as, característica que 

se insere dentro de minha proposta. No caso deste estudo, a pedido dos/as professores/as, sugeri 

a eles/as a leitura e a discussão de seis textos acadêmicos que se inserem na perspectiva da 

Linguística Aplicada Crítica. Os/as participantes justificaram que a escolha do material fosse 

feita por mim devido ao fato de que a maioria do grupo não conhecia a perspectiva crítica de 

educação linguística, ou seja, alegaram falta de conhecimento teórico sobre o assunto, assim 

como a falta de tempo para pesquisar e propor textos por conta própria. Em razão do assunto 

ser o meu tema de estudo principal, eles/as me pediram para fazer a escolha dos textos, 

juntamente com minha orientadora. 

Acrescento que Nana e Jay, por terem conhecimentos teóricos e práticos similares ao 

meu sobre o assunto, poderiam ter me auxiliado com a escolha dos textos, mas que, no entanto, 

não o fizeram em decorrência de estarem ocupados/as com outras demandas. A professora, 

além de lecionar em diversas turmas na escola, estava envolvida com a preparação de uma 
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viagem para o exterior; e o professor, além de trabalhar com turmas na escola, estava atarefado 

com trabalhos da faculdade e sobrecarregado com os preparativos de seu casamento. 

Como, na pesquisa colaborativa, os/as educadores/as são agentes ativos/as do processo, 

o grupo docente propôs que os/as próprios professores/as participantes se organizassem para 

que pudessem conduzir as discussões, as quais seriam realizadas em um grupo focal. Ibiapina 

(2008) afirma que os/as professores/as, ao realizarem uma pesquisa colaborativa com seus 

pares, podem se tornar mais autoconscientes dos contextos e das realidades em que estão 

inseridos/as, amparados/as pela visão e compreensão crítica do fazer educativo. 

Zeichner (1993) pontua que a pesquisa colaborativa oferece uma oportunidade aos/às 

profissionais envolvidos/as de refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem, o que pode 

levá-los/as a transformar suas ações e sua própria prática. Em consonância com isso, Sandín 

Esteban (2010, p. 205) salienta que há “a necessidade da transformação educacional por meio 

de uma indagação autorreflexiva da própria prática”. Para Pimenta (2005, p. 523), os/as 

professores/as são “sujeitos que podem construir conhecimento sobre o ensinar na reflexão 

crítica sobre sua atividade, na dimensão coletiva e contextualizada institucional e 

historicamente”. Telles (2002) e Ibiapina (2008) argumentam sobre a necessidade de 

pesquisadores/as e professores/as trabalharem conjuntamente para que, desse modo, o 

conhecimento seja coconstruído. 

Assim, nas palavras de Teles e Ibiapina (2009, p. 1), a pesquisa colaborativa é “capaz 

de articular prática de pesquisa e desenvolvimento profissional, concretizando-se a partir da 

aproximação entre comunidade acadêmica (universidades) e comunidade de prática (escolas)”.  

De acordo com Nóvoa (1997, apud PESSOA; BORELLI, 2011b, p. 64-65), 

 

[o]s grupos de reflexão colaborativa são uma forma de os[/as] professores[/as] 

adquirirem controle sobre sua prática pedagógica e, consequentemente, sobre o 

próprio desenvolvimento profissional, pois, nesse ambiente, os[/as] participantes têm 

oportunidades iguais de negociação e de interpretação de conhecimento pedagógico, 

podendo desempenhar dois papéis: o de formadores[/as] e o de formandos[/as]. 

 

 Ibiapina (2008) salienta que, ao se realizar uma pesquisa colaborativa, cujo enfoque seja 

a discussão de aspectos concernentes à prática, a reflexão é essencial para que os/as 

professores/as participantes possam compreender que, a fim de que qualquer mudança ocorra, 

é necessário mudar primeiro a forma de pensar e agir. Ao mencionar algumas das características 

da pesquisa colaborativa, a autora ressalta que todos/as os/as educadores/as podem participar 

das decisões, as quais precisam ser negociadas e tomadas conjuntamente, exceto a parte formal 

da pesquisa e a organização sistemática do processo, na qual o/a encarregado/a é o/a 



32 
 

pesquisador/a responsável pelo estudo. Nesta pesquisa, os/as professores/as e eu tentamos 

implementar as ações seguindo tais princípios. A seguir, apresento o contexto e o grupo docente 

participante. 

 

1.3 O contexto e o grupo participante 

 

A escola de idiomas na qual a pesquisa foi realizada está situada em Goiânia, em um 

setor de classe média. Atende a alunos/as da classe baixa e média-baixa e é conhecida por ter 

um valor acessível e pela qualidade no ensino. Essas questões têm relação direta com a 

ideologia do grupo que gerencia a escola e com a sua localização próxima a universidades e a 

um grande terminal de ônibus da cidade. Além disso, destaco que a grande maioria de seu grupo 

docente possui formação em Letras, e alguns/mas são especialistas e mestres (como apresento 

detalhadamente, a seguir, na seção 1.4). Ademais, acrescento que o grupo sempre participou 

ativamente de projetos educacionais e formações de professores/as dentro e fora da escola. 

Todos esses aspectos diferenciam-na de franquias e demais escolas de idiomas. 

A língua inglesa é lecionada na escola desde 2007, e o ensino é predominantemente 

embasado na abordagem comunicativa. Na época da pesquisa, o corpo docente era constituído 

por seis professoras e dois professores. Os/as participantes, assim como o contexto da pesquisa, 

foram escolhidos/as devido a dois fatores: por ser um contexto no qual eu já havia trabalhado, 

como docente (durante dois semestres, em 2014, ano anterior à realização desta pesquisa) e pela 

formação continuada de seus/suas professores/as já fazer parte do dia-a-dia deles/as. Por 

conseguinte, o desenvolvimento do estudo buscou trazer contribuições à formação desse grupo. 

Sendo assim, deste estudo colaborativo participaram um grupo de oito docentes da 

escola de idiomas mencionada e eu. O material empírico foi gerado no período de setembro a 

dezembro de 2015 e pautado pela problematização da prática dos/as educadores/as 

participantes, na perspectiva da Linguística Aplicada Crítica, e de seu desenvolvimento 

profissional. 

Celani (2004) destaca a necessidade do diálogo contínuo durante a realização da 

pesquisa para reafirmar o consentimento dos/as participantes em relação ao seu papel na 

pesquisa, aos objetivos propostos e à possibilidade de desistência a qualquer momento. Nesta 

pesquisa, inicialmente, foi proposto pelo grupo que os encontros fossem quinzenais, mas, 

devido a demandas da escola e a pedido de alguns/mas dos/as professores/as, em decorrência 

de diversos acontecimentos, os dias dos encontros foram alterados, de acordo com as 

necessidades dos/as participantes e da instituição, de forma que buscamos fazer negociações 
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entre todas as pessoas envolvidas na pesquisa. Sendo assim, instituiu-se uma frequência 

irregular: os encontros do grupo focal ocorreram, predominantemente, de duas em duas 

semanas e, em uma das ocasiões, de três em três semanas. 

Além disso, a decisão sobre as duplas de professores/as responsáveis pela condução de 

cada discussão foi feita no início da pesquisa, pelo próprio grupo, mas devido a diversos 

contratempos na vida profissional e pessoal deles/as, alguns/mas não puderam comparecer nem 

mesmo às sessões que conduziriam. Sendo assim, o grupo se organizou de forma que 

reestruturava a formação das duplas responsáveis de acordo com suas necessidades, sempre me 

informando com antecedência sobre as trocas e alterações feitas. Tal liberdade conferida ao 

grupo para a tomada de decisões vai ao encontro da proposta desta pesquisa, de caráter 

colaborativo. 

No mesmo dia em que apresentei e propus o estudo, o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Apêndice A), conferindo proteção legal e moral16 aos/às participantes, foi 

entregue a eles/as e por eles/as assinado. O Termo de Compromisso das pesquisadoras 

(Apêndice B) – minha orientadora e eu – e o Termo de Anuência da escola (Apêndice C) foram 

assinados anteriormente ao início da pesquisa. Acrescento que o projeto desta pesquisa foi 

apresentado para apreciação ética e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás (parecer de aprovação disponível no Anexo A), em 15/09/2015 

(CAAE: 45628215.6.0000.5083). A seguir, apresento detalhadamente os/as participantes do 

estudo. 

  

1.4 Os/as participantes do estudo 

  

 Nesta seção, exponho dois quadros: um com as informações pessoais dos/as 

participantes da pesquisa e outro com informações gerais sobre a sua formação, de maneira a 

identificá-los/as com os pseudônimos escolhidos por eles/as. Além disso, apresento as minhas 

informações pessoais e gerais sobre a minha formação, visto que participei das discussões com 

os/as docentes. 

 

                                                           
16 Essa proteção diz respeito à “garantia do sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto aos dados 

confidenciais envolvidos na pesquisa” (COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA-UFG, 2015), assim como à sua 

confidencialidade e ao seu anonimato. 
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Quadro 1 – Informações pessoais dos/as participantes 

Pseudônimo Idade Sexo Cor/Raça17 
Renda familiar média 

(salários mínimos)18 

Cris 36 F – 8  

Rafaela 35 F Branca 4 

Julia 31 F – 3 

Nana 25 F Parda 8 

Alice 24 F Amarela 3 

Jho 20 F Preta 2 

Eterno 36 M Pardo 5 

Jay 23 M Negro 4 

Laryssa 22 F Branca 2 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas do questionário inicial da pesquisa. 

 

Quadro 2 – Informações sobre a formação dos/as participantes 

Pseudônimo Grau de escolaridade 
Faculdade em que 

estuda/estudou 

Tempo de 

atuação 

docente 

Línguas que leciona e 

em que instituições 

Cris Graduanda 
Arquitetura: universidade 

particular, em Goiânia 
3 anos 

Inglês em duas  

escolas de idiomas 

Rafaela 

Especialista em 

Formação de 

Professores/as de Língua 

Inglesa 

Letras: universidade 

particular, em Goiânia 
17 anos 

Inglês em duas  

escolas de idiomas 

Julia 

Especialista em Ensino e 

Aprendizagem de 

Línguas Estrangeiras 

Letras: universidade 

estadual, em Anápolis 
9 anos 

Inglês em uma escola 

de idiomas e em uma 

escola municipal 

Nana 
Mestre em Letras e 

Linguística19 

Letras: universidade 

federal, em Goiânia 
6 anos 

Inglês em uma  

escola de idiomas 

Alice Graduada 
Letras: universidade 

particular, em Goiânia 
3 anos 

Inglês em uma  

escola de idiomas 

Jho Graduanda 

Biblioteconomia: 

universidade federal, em 

Goiânia 

1 ano e 6 

meses 

Inglês em uma  

escola de idiomas 

Eterno 

Mestre em Educação, 

Linguagem e 

Tecnologias20 

Letras: universidade 

particular, em Goiânia 
12 anos 

Inglês em uma escola 

de idiomas e português 

em uma escola estadual 

Jay Graduando 
Letras: universidade 

federal, em Goiânia 
3 anos 

Inglês em uma  

escola de idiomas 

Laryssa 
Mestranda em Letras e 

Linguística 

Letras: universidade 

federal, em Goiânia 
3 anos – 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas do questionário inicial da pesquisa. 

 

Saliento que as informações sobre os/as participantes são provenientes do questionário 

inicial, respondido por eles/as. Essa fonte é detalhada na subseção 1.5.1. 

                                                           
17 Cris e Julia deixaram a informação sobre cor/raça em branco. Apesar de não ter descendência asiática, Alice se 

autoidentificou como amarela. Com base nas opções de cor/raça (branca, preta, amarela, parda e indígena) 

apresentadas pelo IBGE (2011), considero que Cris, Julia e Alice são pardas.  
18 O valor do salário mínimo no Brasil em 2015, ano no qual foi feita a geração do material empírico da dissertação, 

era de R$ 788,00. 
19 Com área de concentração em Estudos Literários. 
20 Com área de concentração em Estudos Linguísticos. 
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A fonte primária de geração do material empírico foram os encontros do grupo focal, 

isto é, as sessões reflexivas. Assim, é importante salientar que desempenhei um papel de 

pesquisadora observadora-participante, pois participei dessas sessões. No entanto, procurei 

limitar a minha participação nas discussões, pois o que me interessava eram as reflexões feitas 

pelo grupo pesquisado sobre sua prática e, portanto, os significados decorrentes delas, assim 

como sua compreensão teórica dos pressupostos que a embasavam. Em outras palavras, o meu 

foco era o grupo, suas discussões e reflexões, e não a minha participação nas interações. Devido 

a isso, enfoco principalmente os discursos dos/as professores/as participantes, mas não 

desconsidero os meus, visto que, por estar presente no local e participar com eles/as das 

discussões, nossas falas evidentemente influenciaram umas às outras. 

Em seguida, enfoco as fontes e as particularidades do estudo. 

 

1.5 As fontes e as particularidades do estudo 

 

Foram utilizados neste estudo: a) um questionário inicial individual; b) gravações em 

áudio das interações de um grupo focal – ou sessões reflexivas –, que enfocaram as discussões 

sobre textos que se inserem na perspectiva da Linguística Aplicada Crítica; c) anotações de 

campo; d) entrevistas individuais (gravadas em áudio); e e) narrativas individuais sobre a 

trajetória dos/as participantes e sobre sua experiência de formação. Dentro de uma programação 

de oito encontros com o grupo, o primeiro dia foi reservado para a apresentação da proposta de 

pesquisa e dos textos, leitura do termo de consentimento e aplicação do questionário inicial; os 

seis encontros seguintes foram destinados às discussões do grupo focal; e o último dia foi 

dedicado às entrevistas. Por fim, um arquivo contendo os aspectos sobre a trajetória e a 

formação que os/as participantes deveriam pontuar em suas narrativas foi enviado aos seus e-

mails, as quais foram encaminhadas à pesquisadora depois de prontas21. 

Sandín Esteban (2010) ressalta o papel do/a pesquisador/a como fonte de obtenção de 

informações em ambientes naturais, devido ao fato de que, segundo a autora, o/a pesquisador/a 

precisa ter habilidades para observar e entrevistar os/as participantes durante o desenvolvimento 

da pesquisa. Assim, as pessoas envolvidas, mas principalmente o/a pesquisador/a, precisam 

responder às circunstâncias que os/as cercam, modificar técnicas e alterar processos no decorrer 

da pesquisa.  

                                                           
21 O questionário inicial, uma das sessões reflexivas, a entrevista individual e a narrativa sobre a trajetória e 

formação dos/as participantes encontram-se nos Apêndices D, E, F e G, respectivamente. Discorro sobre cada uma 

dessas fontes detalhadamente nas subseções seguintes.  
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Godoi e Balsini (2006, p. 108, grifo no original) afirmam que a “flexibilidade do design 

é coerente com a postura construtiva da pesquisa qualitativa”. Mello e Rees (2011), igualmente, 

destacam a importância do desenvolvimento de um design que atenda às particularidades do 

estudo. As autoras pontuam que o/a pesquisador/a qualitativo/a pode recorrer à utilização, 

adaptação e criação de fontes que não somente sejam adequadas, mas que também sejam viáveis 

para o uso em determinado contexto pesquisado. Dito isto, segue abaixo o cronograma geral 

com uma organização cronológica da geração do material empírico: 

 

Quadro 3 – Cronograma da geração do material empírico 
Programa Data Duração aproximada 

Apresentação da pesquisa e 

questionário inicial 
18/09/2015 1h e 30 min 

1º Encontro do grupo focal 02/10/2015 2h 

2º Encontro do grupo focal 16/10/2015 1h e 30min 

3º Encontro do grupo focal 06/11/2015 1h e 20min 

4º Encontro do grupo focal 20/11/2015 2h 

5º Encontro do grupo focal 04/12/2015 1h e 30min 

6º Encontro do grupo focal 18/12/2015 1h e 40min 

Entrevistas 18/12/2015 2h 

Narrativas 18/12/2015 – 31/12/2015 – 

Fonte: Elaborado pela autora com base na organização do programa, a partir do qual o material empírico foi gerado. 

 

Na sequência, apresento as fontes (o questionário inicial, as informações sobre o grupo 

focal, as anotações de campo, as entrevistas e as narrativas, respectivamente) e algumas 

particularidades deste estudo. Por fim, enfoco os procedimentos para a discussão do material 

empírico e faço algumas considerações em relação à transcrição. 

 

1.5.1 Questionário inicial 

 

O questionário inicial foi utilizado para reunir informações gerais sobre os/as 

participantes, o que me permitiu delinear o perfil do grupo (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008; 

MELLO; REES, 2011). Moreira e Caleffe (2008) destacam o uso do questionário quando há a 

necessidade de identificar características individuais, aspecto que se enquadra no caso do estudo 

proposto. Mello e Rees (2011) acrescentam que o questionário pode investigar conhecimentos, 

opiniões e experiências dos/as participantes. 

No questionário inicial (Apêndice D), os/as participantes expuseram as seguintes 

informações pessoais: idade, sexo, cor/raça, renda familiar média, grau de escolaridade, 

faculdade onde estuda/estudou e tempo de atuação docente. Ademais, eles/as responderam a 

quatro perguntas abertas sobre sua prática e opinaram em relação ao ensino de língua inglesa: 



37 
 

 

Quadro 4 – Perguntas do questionário inicial 
1) Você é professor/a de quais línguas? Em quais instituições? 

2) Na sua opinião, o que é educação (o processo de ensino-aprendizagem) de língua inglesa? 

3) Como você se vê como professor/a?   

4) O que você entende por ensino crítico de língua inglesa? 

Fonte: Elaborado pela autora com base no questionário inicial da pesquisa. 

 

Além de possibilitar a obtenção de informações pessoais e gerais sobre os/as 

participantes, as perguntas procuraram registrar as percepções dos/as professores/as sobre a 

educação e sobre o processo de ensino-aprendizagem de inglês, sobre sua identidade docente e 

seus conhecimentos sobre ensino crítico de língua inglesa, com o intuito de incitar o início de 

um processo de reflexão sobre os temas que seriam discutidos em um momento posterior. 

Assim, por meio do questionário tive acesso aos conhecimentos prévios dos/as professores/as, 

o que me auxiliou na preparação das etapas seguintes da pesquisa. 

 

1.5.2 Grupo focal 

 

Kamberelis e Dimitriadis (2005), Freitas e Oliveira (2006) e Masadeh (2012) afirmam 

que o grupo focal (focus group) é uma técnica de pesquisa que visa à geração de material 

empírico proveniente de interações grupais, iniciadas a partir de um tópico proposto pelo/a 

pesquisador/a. Diferente de entrevistas grupais, em que o posicionamento do/a pesquisador/a é 

diretivo e estruturado, no grupo focal ele/a atua como um/a moderador/a, cujo papel é o de 

facilitador/a e auxiliador/a na condução das discussões. Masadeh (2012) ressalta que o grupo 

focal é uma técnica usada com um grupo pequeno, em um curto espaço de tempo, que pode 

proporcionar determinadas informações e opiniões dos/as participantes. Segundo Freitas e 

Oliveira (2006), pode-se dividir o grupo focal em três etapas: o planejamento, a condução das 

interações e a discussão do material empírico. De acordo com o autor e com a autora, 

 

[o] planejamento é crítico para o sucesso do focus group, pois nessa fase o[/a] 

pesquisador[/a] considera a intenção do estudo e os[/as] usuários[/as] da informação, 

além de desenvolver um plano que guiará o restante do processo da pesquisa [...]. A 

fase de condução consiste na moderação das reuniões. Após essas sessões, na fase de 

análise, são realizadas as transcrições, [...] [a discussão do material empírico] e a 

elaboração do relatório. (FREITAS; OLIVEIRA, 2006, p. 332, grifo no original). 

 

Todas as etapas do grupo focal mencionadas pelo autor e pela autora foram seguidas 

neste estudo. Masadeh (2012) salienta, ainda, que o local onde as discussões do grupo focal 
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ocorrem precisa ser confortável e apresentar uma atmosfera positiva e que, para as discussões, 

a melhor opção é a disposição das carteiras em semicírculo. Além disso, Freitas e Oliveira 

(2006) acrescentam que é recomendável que o número de participantes seja pequeno, para que 

todos/as possam ter a oportunidade de participar, e que cada encontro dure, em média, de uma 

hora e meia a duas horas. Vale mencionar que tais aspectos já eram característicos dos encontros 

realizados pelo grupo participante, pois todos/as os/as professores/as trabalhavam juntos/as há 

cerca de pelo menos um ano e sempre realizavam reuniões às sextas-feiras para estudar ou 

planejar aulas conjuntamente. 

Kamberelis e Dimitriadis (2005) discorrem sobre as articulações estratégicas da 

pedagogia, política e pesquisa presentes no recurso denominado grupo focal, aspectos que 

dialogam com a proposta da pesquisa em questão. Eles afirmam que grupos focais podem 

assumir uma prática pedagógica crítica, política e de pesquisa. Nas palavras dos autores, “[...] 

grupos focais oferecem perspectivas únicas para as possibilidades da investigação crítica ou 

para ela, como uma prática deliberativa, dialógica e democrática”22 (KAMBERELIS; 

DIMITRIADIS, 2005, p. 887). Na pesquisa em questão, a ação implementada pelos/as 

professores/as participantes foi a preparação das discussões e reflexões sobre a prática 

decorrentes delas. De acordo com Gondim (2002), na área das ciências sociais e da educação, 

um dos aspectos que pode caracterizar o grupo focal, quando em consonância com os objetivos 

do/a pesquisador/a, é a autorreflexão do grupo, em relação ao seu próprio comportamento e ao 

comportamento do grupo durante a pesquisa, também característica da proposta deste estudo. 

Assim como Gatti (2005), o meu foco é não somente o que os/as professores/as pensam e 

expressam, mas também como eles/as pensam e por que pensam o que pensam. 

Já que o grupo pesquisado se encontrava todas às sextas-feiras, das 14h00 às 17h00 para 

estudar, as discussões sobre os textos propostos ocorreram durante esse horário. Como 

mencionei anteriormente, o tempo de aproximadamente uma hora e meia a duas horas ficou 

reservado para o desenvolvimento da pesquisa, e o tempo restante foi usado para discussões 

administrativas, processuais e pedagógicas concernentes às questões escolares daquele 

semestre. Saliento que anteriormente ao início do estudo, conversei com o grupo sobre a escolha 

dos textos e foi em tal momento que solicitaram que eles fossem selecionados por mim e por 

minha orientadora. No mesmo dia da entrega do termo de consentimento e do questionário 

inicial, os seis textos que havia selecionado com a minha orientadora foram apresentados ao 

grupo, com o intuito de que os/as próprios/as professores/as pudessem escolher com quais 

                                                           
22 Versão original: “[...] focus groups offer unique insights into the possibilities of or for critical inquiry as a 

deliberative, dialogic, and democratic practice”. 
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gostariam de trabalhar para conduzir as discussões. Além disso, todos os textos foram 

disponibilizados aos/às participantes naquele dia.  

A seguir, apresento o quadro com os textos lidos e discutidos no grupo focal: 

 

Quadro 5 – Textos discutidos pelo grupo focal 
1) DUBOC, Ana Paula. Letramento crítico nas brechas da sala de aula de línguas estrangeiras. In: TAKAKI, 

Nara Hiroko; MACIEL, Ruberval Franco. (Org.). Letramentos em terra de Paulo Freire. Campinas, SP: Pontes 

Editores, 2014. p. 209-229. 

 

2) PENNYCOOK, Alastair. Thirteen ways of looking at a Blackboard. In: ______. Language and 

mobility: unexpected places. Bristol: Multilingual Matters, 2012. p. 127-149. 

 

3) PENNYCOOK, Alastair. Introduction: critical approaches to TESOL. TESOL Quarterly, v. 33, n. 3, p. 329-

348, 1999. 

 

4) PESSOA, Rosane Rocha; URZÊDA-FREITAS, Marco Túlio. Challenges in critical language teaching. 

TESOL Quarterly, v. 46, n. 4, p. 753-776, 2012.  

 

5) PESSOA, Rosane Rocha. A critical approach to the teaching of English: pedagogical and identity 

engagement. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 14, n. 2, p. 353-372, 2014. 

 

6) CANAGARAJAH, Suresh. Navigating language politics: a story of critical praxis. In: NICOLAIDES, 

Christine; SILVA, Kleber Aparecido da; TÍLIO, Rogério; ROCHA, Claudia Hilsdorf. (Org.). Política e 

políticas linguísticas. Campinas-SP: Pontes, 2013. p. 43-61. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos textos acadêmicos propostos ao grupo. 

 

A escolha desses textos acadêmicos específicos, que são todos da área da linguagem, se 

deve ao fato de que meu objetivo era que os/as professores/as pudessem relacionar aspectos 

teóricos, a partir dos textos escolhidos, às suas práticas em sala de aula. Visto que busquei 

discutir uma perspectiva crítica do processo educativo de línguas com o grupo docente, justifico 

a escolha de cada texto do seguinte modo: 

1) Primeiro texto: Duboc (2014) trata do ensino-aprendizagem de língua inglesa, ao 

recorrer a problematizações e reflexões acerca de um material didático que era o 

mesmo utilizado pelo grupo docente. 

2) Segundo texto: Pennycook (2012) enfoca o contexto da sala de aula e questões 

relacionadas à língua inglesa, de forma a incitar determinadas reflexões e 

problematizações, a partir de uma perspectiva crítica do ensino. 

3) Terceiro texto: Pennycook (1999) faz uma apresentação geral do que se entende por 

abordagens críticas no ensino de inglês dentro da área. Por se caracterizar como uma 

introdução dessa perspectiva, esse texto foi escolhido. 

4) Quarto texto: Pessoa e Urzêda-Freitas (2012) discorrem sobre os desafios 

enfrentados por professores/as que se propõem a trabalhar com uma perspectiva 

crítica do ensino de línguas. O texto é bem contextualizado, em um cenário brasileiro 
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e, mais especificamente, discute a implementação de uma proposta de ensino crítico 

em um contexto de escolas de idiomas, em Goiânia, cidade na qual a instituição 

participante do estudo também está situada.   

5) Quinto texto: Pessoa (2014) trata do engajamento pedagógico e identitário. A autora 

apresenta um contexto brasileiro, também em Goiânia, onde são problematizadas as 

experiências de uma professora com o ensino crítico.  

6) Sexto texto: Canagarajah (2013) delineia sua história com a língua inglesa e 

demonstra como chegou à perspectiva de ensino-aprendizagem de línguas que 

possuía até então, ao revelar a progressão de seu entendimento, a partir de leituras e 

reflexões que fez e de experiências que vivenciou. 

Gondim (2002) discute a importância de uma preparação prévia do/a pesquisador/a/-

moderador/a, como o uso de um roteiro, para auxiliá-lo/a na condução das discussões. A autora 

reforça que seu papel é manter uma discussão produtiva sobre o assunto proposto. Daí saliento 

que minhas intervenções ocorreram nesse sentido. 

A seguir, apresento um quadro para identificar os/as participantes responsáveis pela 

preparação da discussão de cada texto, assim como a lista de presença dos encontros: 

 

Quadro 6 – Informações sobre os encontros do grupo focal 
Texto Data Responsáveis Presentes Ausentes 

1º 02/10/2015 Laryssa e Rafaela 
Alice, Cris, Eterno, Jay, Jho, Julia, Nana, 

Rafaela 
– 

2º 16/10/2015 Alice e Julia Alice, Cris, Eterno, Jay, Jho, Julia, Rafaela Nana 

3º 06/11/2015 Jho Alice, Cris, Eterno, Jay, Jho, Julia Nana e Rafaela 

4º 20/11/2015 Eterno e Rafaela 
Alice, Cris, Eterno, Jho, Julia, Nana, 

Rafaela 
Jay 

5º 04/12/2015 Jay e Nana Alice, Eterno, Jay, Jho, Julia, Nana Cris e Rafaela 

6º 18/12/2015 Laryssa Alice, Cris, Jay, Julia, Nana, Rafaela Eterno e Jho 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos encontros do grupo focal. 

 

Rafaela teve que se ausentar em dois encontros devido a um cargo que assumiu em outra 

instituição, mas, mesmo assim, tentou comparecer às sessões reflexivas do grupo, sempre que 

possível. Nana fez uma viagem que durou vinte dias e, por isso, não compareceu a dois 

encontros. Jay, Cris e Jho se ausentaram em apenas um encontro. Jay precisou cuidar de 

preparativos para seu casamento e Cris e Jho tiveram algumas questões, em suas respectivas 

faculdades, que precisaram resolver. Eterno não esteve presente no último encontro, pois 

necessitou resolver uma questão administrativa relacionada à escola.  

Como é possível perceber no Quadro 6, duas discussões do grupo focal ficaram sob 

minha responsabilidade. O grupo solicitou que eu conduzisse a primeira e a Rafaela participou 
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comigo da condução; já a última foi conduzida por mim porque nenhum dos/as participantes se 

prontificou a fazê-lo. Todos/as os/as professores/as, exceto Cris, que se recusou, já haviam 

conduzido a discussão de algum texto, ou até mesmo de dois, como no caso de Rafaela. Sendo 

assim, quando encarregada da condução da discussão, direcionei-os/as às reflexões que 

considerei pertinentes. No entanto, quando eram os/as professores/as participantes que estavam 

encarregados/as pela condução das discussões, procurei me pronunciar apenas em momentos 

de silêncio, de modo a fazer questionamentos sobre os temas que estavam sendo discutidos e 

incitar reflexões e respostas por parte dos/as participantes. Além disso, também me expressei 

em momentos em que me foi pedida a opinião sobre algo ou quando me foi pedido para explicar 

algo relacionado aos textos. 

Segundo Ibiapina (2008, p. 97), as “sessões reflexivas podem ser realizadas com a 

finalidade de promover encontros destinados a estudos, à reflexão interpessoal e intrapessoal e 

à análise da prática”. A autora pontua que elas são geralmente destinadas à reflexão crítica da 

prática docente, de maneira que objetivam a criação de espaços para discussão. Desse modo, 

acrescento que, neste estudo, os encontros também são denominados como sessões reflexivas 

(Apêndice E)23, visto que foram designados justamente para os propósitos mencionados pela 

autora. 

 

1.5.3 Anotações de campo 

 

Lankshear e Knobel (2008) ressaltam a importância de anotações de campo (realizadas 

no momento de algum acontecimento), na forma de diários (realizadas depois de determinado 

acontecimento) ou, como denomina Godoy (2006, p. 134), “cadernos de campo”, ao levar em 

conta que o material empírico é gerado em contextos reais da vida cotidiana das pessoas. 

Segundo Mello e Rees (2011, p. 42), as “anotações de campo incluem descrições da situação e 

do ambiente em que ocorre a pesquisa, como também anotações do que é dito pelos[/as] 

participantes do estudo”. Lancei mão desse recurso, pois os/as professores/as envolvidos/as 

frequentemente faziam comentários sobre o estudo fora do local onde as discussões do grupo 

focal ocorreram, visto que tal atitude era característica do grupo participante da pesquisa.  

Saliento que devido à indisponibilidade do gravador em tais momentos, de modo que 

comentários e acontecimentos podem ocorrer de forma inesperada, o uso de anotações de 

campo foi um recurso útil para registrar essas ocorrências. Bell (2008) argumenta que as 

                                                           
23 Apresento no Apêndice E a transcrição completa da primeira sessão reflexiva, pois ela foi a única na qual 

todos/as os/as participantes estavam presentes. 



42 
 

anotações de campo podem reunir informações valiosas, as quais outros recursos podem não 

registrar. Mello e Rees (2011, p. 43), ao discorrerem sobre o seu uso, salientam que elas podem 

ser usadas para “complementar informações oriundas de outras fontes”.  

 

1.5.4 Entrevista 

 

Fontana e Frey (2000) percebem a entrevista como um evento negociado, onde ocorrem 

trocas discursivas complexas, regidas pelo intercâmbio dialógico. Portanto, devido à sua 

caracterização, Godoy (2006), Bell (2008) e Moreira e Caleffe (2008) ressaltam que a entrevista 

é um recurso-chave para pesquisas qualitativas. As autoras e os autores destacam também o uso 

do gravador durante toda a entrevista, ao invés de anotações, o que pode possibilitar, assim, um 

registro mais completo da interação entre entrevistador/a e entrevistado/a. 

No caso do estudo em questão, lanço mão da entrevista semiestruturada, que não limita 

pesquisadores/as, nem professores/as participantes, em relação ao tempo, às perguntas e às 

respostas (MOREIRA; CALEFFE, 2008). Godoi e Mattos (2006) e Godoy (2006) defendem a 

flexibilidade desse tipo de entrevista, ao afirmar que apesar de ter preparado um determinado 

roteiro, o/a pesquisador/a pode aperfeiçoá-lo ou modificá-lo, de acordo com as necessidades do 

momento, aspecto que pode colaborar, assim, para a geração de discursos inesperados, que 

possam contribuir com o estudo. Bell (2008) menciona a adaptabilidade que o uso da entrevista 

proporciona, de maneira a propiciar o acompanhamento de ideias e o aprofundamento de 

respostas dadas pelos/as participantes.  

Godoy (2006) afirma que a entrevista semiestruturada possibilita que o/a pesquisador/a 

possa ter acesso às percepções, compreensões, interpretações que os/as participantes têm de 

determinados aspectos do mundo e das experiências que venham a ter durante o estudo. Sendo 

assim, a entrevista semiestruturada foi utilizada para registrar os significados que os/as 

entrevistados/as atribuíram ao estudo que desenvolvemos. 

As entrevistas individuais (Apêndice F) feitas com os/as professores/as participantes da 

pesquisa se estruturaram com base nas seguintes perguntas: 

  
Quadro 7 – Perguntas da entrevista 

1) Como foi a experiência de trabalhar, colaborativamente, com o grupo e refletir sobre o processo de ensino-

aprendizagem de língua inglesa? 

2) Como foi o seu desenvolvimento ao longo das discussões? Como foi o desenvolvimento do grupo? 

3) O que você achou dos textos/temas abordados durante as discussões propostas? 

4) Você fez reflexões sobre sua prática? Se sim, quais? Se não, por quê? 

5) Como você se vê como professor/a de língua inglesa? 

6) As discussões contribuíram para a sua reflexão? Se sim, como? Se não, por quê?   

Fonte: Elaborado pela autora com base na entrevista individual da pesquisa. 
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1.5.5 Narrativa 

 

 Como acentuam Alves e Blikstein (2006, p. 406), por meio da narrativa, o/a participante 

pode expor seu discurso, “que trata das ações que ocorreram no passado”. Assim, por meio de 

narrativas, as pessoas podem discorrer sobre experiências vivenciadas por elas. Segundo Cunha 

(1997), ao reconstruir experiências ocorridas com elas, há uma construção de relações consigo 

e com outras pessoas. Pelo fato de as narrativas serem representações da realidade, elas são 

carregadas de significados e reinterpretações de eventos ocorridos. Nas palavras da autora, 

 

[q]uando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se que reconstrói 

a trajetória percorrida dando-lhe novos significados. Assim, a narrativa não é a 

verdade literal dos fatos, mas, antes, é a representação que deles faz o sujeito e, dessa 

forma, pode ser transformadora da própria realidade. (CUNHA, 1997, p. 187). 

 

De acordo com Muylaert et al. (2014), o/a pesquisador/a pode direcionar as narrativas 

de modo que os indivíduos possam contar aspectos e acontecimentos específicos de suas vidas 

ou de experiências que vivenciaram com outras pessoas, de maneira a reconstruir determinados 

acontecimentos, a partir de seu ponto de vista. Especificamente para este estudo, a narrativa foi 

usada para que os/as docentes detalhassem suas trajetórias com a língua inglesa, sua formação 

como professor/a e com o ensino da língua e, devido a dificuldades visíveis em relação à leitura 

dos textos, foi-lhes questionado também sua opinião em relação a isso. Além disso, pedi a 

eles/as para discorrer sobre a experiência de formação crítica realizada, com enfoque na leitura 

dos textos, em suas percepções sobre suas contribuições e a contribuições do grupo e no 

significado de tal experiência para eles/as. Todas essas questões foram levantadas para melhor 

situar os/as participantes do estudo, assim como para considerar suas trajetórias e experiências 

na pesquisa. 

Ressalto que um arquivo com os aspectos que deveriam ser ressaltados na narrativa foi 

enviado aos/às participantes (Apêndice G), via e-mail, para que eles/as o respondessem, quando 

possível, dentro de um prazo delimitado por mim. As narrativas sobre a trajetória e a formação 

dos/as professores/as participantes da pesquisa se estruturaram da seguinte forma: 

 

Quadro 8 – Narrativa sobre a trajetória e a formação dos/as participantes 
Focalize em sua narrativa: 

a) sua relação (caminho percorrido) com o inglês; 

b) sua formação como professor/a; 

c) sua relação com o ensino de língua inglesa; 

d) momentos/experiências relevantes/marcantes da sua jornada como aprendiz e/ou professor/a; 

e) a exigência de leitura no seu curso de graduação e o seu desempenho quanto a isso. 

Sobre a experiência de formação crítica que tivemos, discorra sobre: 
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f) a leitura dos textos selecionados;  

g) sua contribuição com o grupo e a contribuição do grupo com você; 

h) o significado da experiência de formação que realizamos na escola para você. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na narrativa sobre a trajetória e a formação dos/as participantes. 

 

 Reconheço que a estruturação da narrativa da forma como foi elaborada pode ter 

homogeneizado os textos produzidos pelo grupo, limitando estilos, ao direcionar exatamente o 

que deveria ser priorizado. No entanto, argumento que a narrativa foi estruturada assim, pois 

me interessavam aspectos específicos, durante a realização do estudo, que, ao meu ver, 

necessitavam de um aprofundamento maior. Percebi que o tempo do qual dispúnhamos para as 

sessões reflexivas e que as outras fontes utilizadas não poderiam contemplar esses aspectos tão 

bem quanto uma narrativa direcionada. Daí essa fonte foi inserida na geração do material 

empírico a partir do desenvolvimento da pesquisa. Contudo, antes de sua inserção, os/as 

professores/as foram consultados/as e, somente após a concordância de todos/as, em relação à 

sua inserção, é que a narrativa foi enviada a eles/as para a produção. 

Na sequência, apresento os procedimentos para a discussão do material empírico, assim 

como alguns outros aspectos relevantes para o estudo. 

 

1.6 Procedimentos para a discussão do material empírico e outras considerações 

 

Moreira e Caleffe (2008) denominam triangulação o uso de mais de um método para 

validar o estudo, ou seja, o material empírico provém de fontes distintas. No entanto, devido 

ao fato de que o processo de triangulação implica um ponto fixo de referência, o estudo proposto 

lança mão do processo de cristalização, característico da pesquisa qualitativa, proposto por 

Richardson (1997). Nas palavras da autora, ao invés de recorrer ao 

 

[...] triângulo – um objeto rígido, fixo, bidimensional – [...] [o/a pesquisador/a 

qualitativo/a pode recorrer ao] cristal, o qual combina simetria, substância, com uma 

infinita variedade de formatos, substâncias, transmutações, multidimensionalidades e 

ângulos de aproximação. Os cristais crescem, mudam, alteram-se, mas não são 

amorfos. Cristais são prismas que refletem externalidades e refratam-se dentro de si 

mesmos, criando diferentes cores, padrões, exibições, que se lançam em diferentes 

direções. O que vemos depende do ângulo de repouso. [...] A cristalização, sem perder 

a estrutura, desconstrói a ideia tradicional de “validade” (sentimos que não existe uma 

verdade única, percebemos como os textos validam-se); e a cristalização nos 

proporciona uma compreensão aprofundada, complexa, inteiramente parcial do 

tópico. Paradoxalmente, sabemos mais e duvidamos daquilo que sabemos.24 

(RICHARDSON, 1997, p. 92, grifo no original). 

                                                           
24 Versão original: “[…] triangle – a rigid, fixed, two-dimensional object – […] [the qualitative researcher may 

resort to] the crystal, which combines symmetry and substance with an infinite variety of shapes, substances, 

transmutations, multidimensionalities, and angles of approach. Crystals grow, change, alter, but are not 
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Dessa maneira, a partir da perspectiva da cristalização, o uso de cada recurso para a 

geração do material empírico pode revelar uma perspectiva diferente de um evento, assim como 

a luz que reflete ao atingir um cristal. Como Mello e Rees (2011) pontuam, diversas fontes – 

no caso da pesquisa em questão, o questionário, sessões reflexivas de um grupo focal, anotações 

de campo, entrevistas e narrativas –, possibilitam observar, interpretar e discutir o material 

empírico a partir de diferentes ângulos. 

O material empírico gerado nesta investigação é resultado de: 10 horas de gravação em 

áudio das sessões reflexivas, transcritas em 75 páginas – que constituem a fonte primária; 8 

questionários respondidos pelo grupo; 13 páginas de transcrição de entrevistas; 6 narrativas 

dos/as docentes, pois Jay e Cris não enviaram as suas; e 5 páginas de anotações de campo. 

Acrescento que a transcrição das sessões reflexivas resultou em apenas 75 páginas, pois 

transcrevi o que considerei relevante para o estudo, a fim de responder às perguntas de pesquisa. 

O procedimento para a discussão do material empírico está embasado no paradigma 

interpretativista. Focalizo os discursos dos/as participantes e, consequentemente, os 

significados provenientes deles, de forma a contemplar as questões que mais se sobressaíram, 

isto é, as regularidades que se apresentaram no estudo, com o objetivo de discutir as perguntas 

de pesquisa, apresentadas na introdução. É importante pontuar que o discurso que produzimos 

com nossas pesquisas é “um discurso parcial que foi produzido com base naquilo que 

conseguimos ver e significar com as ferramentas teóricas-analíticas-descritivas que escolhemos 

para operar” (PARAÍSO, 2012, p. 28). Assim, as discussões que desenvolvo neste trabalho são 

construídas por meio do diálogo entre as minhas interpretações sobre a experiência de formação 

que vivenciamos, as reflexões do grupo docente, decorrentes do processo, e teorizações 

acadêmicas. 

Por fim, destaco que a língua usada no grupo focal foi o inglês, visto que, na escola, 

essa língua era usada pelos/as docentes nas interações cotidianas dentro da instituição. Como 

foi proposto pela primeira vez a discussão de textos acadêmicos em inglês naquele contexto, o 

coordenador perguntou aos/às professores/as se estavam de acordo com o uso dessa língua para 

esse tipo de discussão ou se gostariam de usar o português. Todos/as concordaram com o uso 

do inglês.  

                                                           
amorphous. Crystals are prisms that that reflect externalities and refract within themselves, creating different 

colors, patterns, arrays, casting off in different directions. What we see depends upon our angle of repose. [...] 

Crystallization, without losing structure, deconstructs the traditional idea of ‘validity’ (we feel how there is no 

single truth, we see how texts validate themselves); and crystallization provides us with a deepened, complex, 

thoroughly partial understanding of the topic. Paradoxically, we know more and doubt what we know”. 
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O português foi a língua predominantemente usada nos questionários, anotações de 

campo, entrevistas e narrativas. As transcrições não foram feitas verbatim, visto que o interesse 

da pesquisa é o conteúdo e não a estrutura linguística. Adequações formais foram feitas, quando 

necessárias, para proporcionar uma leitura mais fluida, mas os discursos dos/as participantes 

não foram alterados e os marcadores da oralidade foram mantidos. Justifico que, a pedido dos/as 

professores/as participantes, utilizei uma variedade linguística que se aproxima da que é 

considerada a norma padrão escrita para a transcrição do material empírico, tanto em língua 

inglesa, nas discussões feitas pelo grupo focal, quanto em língua portuguesa no que concerne 

às demais fontes. 

Os seguintes símbolos foram utilizados na transcrição do material empírico, com base 

em Dionísio (2001), com modificações para os propósitos deste estudo: 

 

Quadro 9 – Símbolos utilizados nas transcrições dos áudios 
Itálico Trecho em outra língua, referência a textos 

MAIÚSCULAS Ênfase 

[...] Trecho suprimido 

[   ] Complemento, substituição ou comentários da pesquisadora 

... Pausa ou corte 

“   ” Citação 

                          Fonte: Elaborado pela autora com base em Dionísio (2001). 

 

Ao invés do termo excerto, que é amplamente usado nos mais diversos tipos de pesquisa, 

faço uso do termo evento semiótico, que melhor dialoga com minha proposta. Segundo Gobber 

e Morani (2010) e Blommaert (2015), no evento semiótico, os significados se constituem dentro 

de uma ação, na qual há objetivos variados, dependentes da subjetividade das intenções 

envolvidas no agir comunicativo. O evento semiótico é entendido como parte de um evento 

maior, que é a ação comunicativa, na qual sujeitos fazem uso da língua para atingir objetivos 

em uma situação concreta. 

Nos dois próximos capítulos faço a junção do material empírico gerado com teorizações. 

No Capítulo 2, abordo as reflexões sobre educação crítica de língua inglesa, decorrentes do 

estudo e, no Capítulo 3, trato da formação de professores/as de línguas na perspectiva crítica, 

de forma geral e, especificamente, da formação docente que vivenciamos nesta pesquisa. 
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Capítulo 2 

Reflexões sobre educação crítica de língua inglesa 

  

Este capítulo está dividido em três seções: o processo educativo segundo a perspectiva 

crítica do ensino de línguas; reflexões sobre conceitos, conflitos e relações de poder na sala de 

aula; e material didático: a questão da agência docente. Busco estabelecer um diálogo entre o 

material empírico e os/as seguintes autores/as: Ellsworth (1989), Auerbach (1995), Cox e Assis-

Peterson (1999), Pennycook (1999, 2001, 2012, 2017), Norton e Pavlenko (2004), Okazaki 

(2005), Fabrício (2006), Moita Lopes (2006a), Hawkins e Norton (2009), Borelli e Pessoa 

(2011), Duboc (2012, 2014), Kumaravadivelu (2012), Pessoa e Urzêda-Freitas (2012), Jordão 

(2013, 2014), Urzêda-Freitas e Pessoa (2014), Silvestre (2016), Kubota e Miller (2017), entre 

outros/as autores/as. 

 

2.1 O processo educativo segundo a perspectiva crítica do ensino de línguas 

 

O processo educativo, como macrocontexto, foi um dos tópicos amplamente discutidos 

pelo grupo focal, a partir da perspectiva crítica da proposta. Os/as professores/as 

frequentemente tratavam de questões mais amplas relacionadas à educação, de modo a sempre 

conectá-las ao nosso contexto de ensino-aprendizagem de línguas. Desse modo, como essa 

temática sobressaiu-se como uma das regularidades geradas a partir do material empírico, nesta 

seção trato de alguns aspectos levantados pelo grupo. 

No contexto de ensino-aprendizagem de línguas, Pennycook (1999, 2001, 2017), 

Okazaki (2005), Duboc (2012, 2014) e Pessoa e Urzêda-Freitas (2012) criticam a trivialização 

de conteúdos e a ênfase na competência comunicativa. Segundo os autores e as autoras, há uma 

certa negligência no que concerne ao conteúdo ensinado por meio da língua, assim como no 

que concerne às identidades e às subjetividades dos/as aprendizes envolvidos/as. Eles/as 

pontuam que é importante considerar os aspectos sociais, culturais e políticos do ensino de 

línguas, assim como as relações de poder e dominação travadas nesse meio, de forma a observá-

los e a entendê-los diacrônica e sincronicamente.  

No entanto, é importante destacar que, na perspectiva da Linguística Aplicada Crítica, 

e mais especificamente da educação linguística crítica, em momento algum a aprendizagem dos 

aspectos linguísticos e das habilidades desenvolvidas para a competência técnica devem ser 

deixados de lado. Tal aspecto se apresenta nas falas de Nana e de Eterno: 
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Evento semiótico 1 

Nana: You cannot only discuss race or identity, [for example], without using English. 

You have to put the two things together. 

Jay: That would be pretty hard. 

Eterno: But I also think that there are many different ways of approaching something 

[…]. For example, just showing a picture the way you [Nana and Jay] started this 

session, in a classroom, in public schools, and with those words over there [on the 

board], you’re already introducing vocabulary and also making them think about it. 

Of course, the students won’t probably be able to talk in English and understand 

everything, but we already plant that seed over there, and let them use that seed later 

on, right? Because this is the problem, I mean, what do we want with public schools? 

To make them speak English? Is that exactly the goal, the objective of public schools? 

 (Grupo focal – sessão reflexiva 5, 04/12/2015) 

 

O discurso de Nana reflete uma das preocupações do ensino crítico de línguas: o trabalho 

com os aspectos sociais mais amplos, sem que haja negligência dos aspectos linguísticos 

(SILVESTRE, 2016). Sequencialmente, Jay representa uma perspectiva que é ressoada nos 

discursos de muitos/as docentes que iniciam o trabalho com a educação linguística crítica: o 

enfoque no enfrentamento das dificuldades, em detrimento da percepção da criação de 

possibilidades. Nesse momento, a meu ver, é possível perceber a influência do paradigma 

moderno no discurso do professor, que nos leva a prontamente perceber restrições e limitações, 

ao invés de possibilidades. Conforme Ibiapina (2008, p. 27) argumenta, é importante 

“reconhecer que os conflitos existentes na escola fazem parte dos condicionantes sociais que 

impõem limites às práticas docentes, mas também saber visualizar as possibilidades de 

transformação dessa realidade”. 

Em resposta ao discurso de Jay, Eterno explica e exemplifica que a junção dos aspectos 

mencionados é exequível, tal como Nana e Jay a fizeram. O professor tenta demonstrar como é 

possível trabalhar com o vocabulário e as habilidades, a partir de questões escolhidas pelos/as 

docentes para a reflexão e a discussão. É possível inferir que ele buscou chamar a atenção do 

grupo para que, embora a implementação de grandes mudanças não seja algo possível, as 

pequenas ações docentes podem fazer a diferença nas vidas dos/as educandos/as.  

Eterno finaliza a sua fala com dois questionamentos: “O que queremos com as escolas 

públicas? Fazê-los/as falar inglês? É exatamente essa a meta, o objetivo das escolas públicas?” 

As perguntas feitas pelo professor dizem respeito ao tipo de educação linguística que 

implementamos nas escolas públicas – contexto no qual o professor trabalhava e que conhecia 

bem – e aos objetivos que temos com ela. Entendo que seus questionamentos também se 

aplicam às escolas particulares, ou seja, se aplicam o contexto do ensino regular como um todo. 

Compreendo que tais questionamentos foram ao encontro da questão que estava sendo debatida 
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na sessão: como educadores/as, o nosso papel não deveria ir além do mero ensino de aspetos 

linguísticos-comunicativos? 

Em consonância com tais reflexões, Hawkins e Norton (2009, p. 32) afirmam que os/as 

professores/as de línguas estão em uma posição que pode reforçar a reprodução de 

desigualdades ou problematizá-las, por meio da língua, “que pode por si só servir para 

empoderar e marginalizar”25. As autoras acrescentam que a língua é ao mesmo tempo o meio e 

o conteúdo a ser ensinado. Portanto, além de possuir o saber instrumental (o conhecimento dos 

aspectos linguísticos, comunicativos e socioculturais), é importante que os/as educadores/as 

sejam problematizadores/as críticos/as. Segundo elas, é fundamental que os/as professores/as 

entendam como as relações de poder funcionam e como práticas históricas, sociais e políticas 

estruturam as desigualdades, para problematizá-las com seus/suas alunos/as.  

Nessa mesma perspectiva, Pessoa e Borelli (2011a) pontuam que, no ensino de línguas, 

o/a educador/a pode escolher entre apenas ensinar a língua ou educar para a vida e, por 

conseguinte, entre trabalhar apenas com conteúdos triviais ou se engajar no trabalho com temas 

que possam colaborar com a construção de um mundo menos desigual. Tal atitude é dependente 

da agência do/a educador/a frente ao trabalho que desenvolve, isto é, das ações empreendidas 

por ele/a. 

Por conseguinte, conforme Hawkins e Norton (2009) e Pennycook (2017) salientam, ao 

invés de internalizar determinadas construções, sem devida problematização, educadores/as 

críticos/as podem desconstruir a língua e os discursos com seus/suas alunos/as, ao observar a 

quais interesses eles atendem e quais mensagens são transmitidas implícita e explicitamente. 

No evento semiótico seguinte, Nana relata uma experiência que teve em sala de aula, a qual 

podemos relacionar às reflexões feitas pelas autoras e pelo autor: 

 

Evento semiótico 2 

Nana: I had a very nice experience with these gaps too. We were talking about jobs, 

and you know the books present, like, “a teacher stands all day long, a police officer 

writes something”, so focusing on the third person. So, okay, we did it, but then we 

discussed it with that PowerPoint presentation that you shared with us [talking to 

Laryssa]. And there is a ballet dancer, a guy who is a ballet dancer, a doctor who has 

tattoos… and then, when I showed the ballet dancer, they started laughing, especially 

the boys, and I asked, “Okay, why is it a matter of laughing?” And then a girl 

reinforced, “Well! Yeah, why is it a matter of laughing?” So we can take advantage 

of so many topics. 

Eterno: Nana, why? Why? Why did they laugh?  

Nana: Because the guy had a feminine way. That’s why. 

Laryssa: “Why is it funny?” 

Nana: Yeah! Why is it funny?  

Laryssa: You see? We need to discuss this kind of thing with our students! 

                                                           
25 Versão original: “which can itself serve to both empower and marginalize”. 
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Nana: Although they didn’t know how to answer that – “Why is it funny?” – they 

were like, “Okay, teacher…” 

Laryssa: Maybe, they didn’t say anything, but they’d think about that. 

Nana: Uhum! 

Eterno: See how things are so internalized that they don’t know why, but they do it. 

Laryssa: Uhum. 

Rafeala: Yeah. 

Alice: Uhum. 

Laryssa: We really need to consider these things, right? This only happened the way 

it did because Nana showed something that is not hegemonic, it’s not a dominant 

image. If she had shown a dominant, hegemonic perspective, it would be a girl 

dancing ballet, right? But, no. It was a guy. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 1, 02/10/2015) 

 

Nana foca no momento de riso dos/as alunos/as, que foi questionado não somente por 

ela, mas também por uma aluna. Seu questionamento demonstra seu desejo de desconstrução 

de comportamentos sociais internalizados e naturalizados pelos/as alunos/as. Ela poderia ter 

continuado sua aula sem indagar o ocorrido, mas optou por problematizar uma determinada 

ação empreendida em sala de aula pelos/as estudantes. Sua atitude está intimamente relacionada 

à sua agência, pois escolheu conscientemente utilizar aquele material e questionar um 

acontecimento, decorrente de seu uso, em sua sala de aula. Destaco que, embora os/as alunos/as 

não tenham conseguido responder ao questionamento da professora, talvez aquele episódio já 

tenha acarretado algum tipo de reflexão, aspecto também ressaltado por Hoelzle (2016). 

Portanto, às vezes, nossas ações, tais como a de Nana, podem parecer pequenas frente ao nosso 

gigantesco desejo de mudanças, mas as indagações, os questionamentos e as problematizações 

que fazemos em nossas salas de aulas são formas pelas quais podemos contribuir contra 

injustiças e desigualdades. 

Por conseguinte, como Hawkins e Norton (2009) afirmam, educadores/as críticos/as 

precisam encorajar seus/suas alunos/as a refletir sobre suas identidades e posicionamentos 

sociais, de forma a entender as implicações das diferenças entre eles/as. De acordo com as 

autoras, a autorreflexão leva as pessoas a pensar em suas relações individuais com a sociedade, 

que pode revelar, por meio dela, as restrições e possibilidades que existem, em meio às relações 

de poder, para que mudanças possam ocorrer. Sendo assim, propõe-se o uso da língua como um 

meio para a problematização, bem como a problematização da própria língua (PENNYCOOK, 

2001). Esses dois últimos aspectos aparecem na fala de Alice, ao expressar as reflexões que fez 

sobre a experiência que vivenciamos, no que concerne ao processo de ensino-aprendizagem a 

partir da perspectiva crítica: 

 

Evento semiótico 3 

Alice: Com os textos, a gente pôde melhorar as nossas aulas e melhorar as discussões 

acerca dos temas que foram propostos, principalmente sobre o pensamento crítico, 
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que é uma coisa que é atual e que a gente deve colocar em sala de aula, o que faz toda 

a diferença. Porque o[/a] aluno[/a] para de ser simplesmente alguém que vai ser 

manipulável. Ele[/a] passa a pensar realmente no que ele[/a] está fazendo e até no 

próprio uso da língua. Ele[/a] vai realmente se expressar e não simplesmente repetir o 

que lhe é dito. 

(Entrevista, pergunta 1, 18/12/2015) 

 

Lanço mão do discurso da professora, pois nele apresentam-se a reflexão e a 

problematização por meio da língua, bem como a reflexão e a problematização acerca do uso 

que fazemos dessa língua. Desse modo, dentro dessa perspectiva, o foco tem sido direcionado 

para uma percepção sociocultural e crítico-reflexiva do processo de ensino-aprendizagem de 

línguas, em que se criticam os significados homogêneos, fixos, preestabelecidos e impostos 

cultural e socialmente, a fim de enfocar as práticas sociais situadas, de modo a se distanciar, 

cada vez mais, da racionalidade técnica (DUBOC, 2012; FABRÍCIO, 2006; MOITA LOPES, 

2006a). No contexto do processo de ensino-aprendizagem de línguas, a racionalidade técnica 

diz respeito à mera aquisição/aprendizagem de aspectos linguísticos-comunicativos. Nas 

palavras de Pennycook (2001, p. 139), 

 

[t]udo na sala de aula, desde como lecionamos, o que lecionamos, como respondemos 

aos/às alunos/as, aos materiais que usamos e à forma que avaliamos os/as alunos/as, 

precisa ser visto como práticas sociais e culturais que têm implicações mais amplas 

do que apenas partes da interação em sala de aula.26 

 

Como Pennycook (1999) salienta, é fundamental ter acesso aos conhecimentos 

dominantes, porque são extremamente importantes para a vida do sujeito. Contudo, o/a 

professor/a que apenas ensina algo sem problematização alguma, sem mostrar aos/às alunos/as 

a razão de aprender determinados conhecimentos e conteúdos, oculta politicamente o trabalho 

pedagógico que realiza. Desse modo, ao utilizar o inglês como instrumento para a reflexão 

crítica, o/a professor/a pode se afirmar politicamente contra a opressão ideológica presente na 

língua, de forma a colaborar, dessa maneira, com a transformação em prol de uma sociedade 

mais respeitosa, justa e igualitária (DUBOC, 2014; OKAZAKI, 2005; PESSOA; URZÊDA-

FREITAS, 2012). A seguir, Eterno direciona nossa atenção para o aspecto político: 

 

Evento semiótico 4 

Eterno: When we talk about this political achievement, we mean possibilities to be 

open to different voices, right? To understand this movement of social power, in a 

micro and macro reality. That’s the political aspect we’re talking about. 

                                                           
26 Versão original: “[e]verything in the classroom, from how we teach, what we teach, how we respond to students, 

to the materials we use and the way we assess the students, needs to be seen as social and cultural practices that 

have broader implications than just pieces of classroom interaction”. 
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 (Grupo focal: sessão reflexiva 4, 20/11/2015) 

 

Ao não se discutir e problematizar discursos sociais relevantes que disseminam 

preconceitos e que, muitas vezes, levam ao silenciamento de vozes marginalizadas, os/as 

educadores/as são levados/as a reproduzir o status quo (OKAZAKI, 2005; PENNYCOOK, 

1999, 2001; PESSOA; URZÊDA-FREITAS, 2012). É exatamente essa questão que Eterno 

destaca, ao enfatizar o significado de realização política, tratada por Pessoa e Urzêda-Freitas 

(2012) e que, segundo ele, diz respeito a possibilidades para ouvir diferentes vozes. Além disso, 

o professor direciona nosso olhar para as relações de poder e como operam socialmente nas 

macrorrealidades e microrrealidades. Segundo Pennycook (2012), a análise de como o poder 

opera em nossas vidas é primordial para uma compreensão mais informada.  

No meu entendimento, o professor opta por explicitar o conceito de realização política, 

atribuído por Pessoa e Urzêda-Freitas (2012), para auxiliar alguns/mas integrantes do grupo no 

entendimento do sentido conferido pelo texto, visto que, como será discutido no capítulo 

seguinte, grande parte do grupo afirmou ter tido dificuldades com a leitura e o entendimento de 

diversos conceitos. Além das reflexões já apresentadas, Eterno focaliza a questão da agência 

política, no evento semiótico seguinte: 

 

Evento semiótico 5 

Eterno: I don’t know how, I mean, how can a teacher really deal with language without 

being a political agent, you know? Because, look, everything that is happening in 

society, even in the classroom, is connected to social power. Your position as a teacher 

is something related to social power. […] But how can we be just language teachers 

and not really understand what’s behind language, between the lines, beyond the walls 

of the classroom? So, and especially language teachers, and if we really talk about 

English, specifically, imagine, eighty percent of the information and the educational 

processes, nowadays, are in English. How can we not access, how can we not be 

political agents? Having this power of understanding, speaking and writing in English. 

It’s like, I really don’t understand, so you just like, reproduce language? Of course 

not. We think, we react, we’re connected to society. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 4, 20/11/2015) 

 

Sua fala reforça o que foi mencionado no evento semiótico 4, mas também enfoca, 

especificamente, a questão da agência política dos/as educadores/as. O que ele diz ressoa as 

argumentações de Pennycook (2001, 2017), segundo as quais não apenas ensinamos algo 

chamado inglês, mas estamos intimamente envolvidos/as com questões sociais, culturais e 

econômicas, e lidamos com os sonhos e os desejos de diversos/as aprendizes. Entendo que seu 

discurso demonstre a característica performativa da língua, ao a entendermos como prática 
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social, pois agimos por meio dela. No evento semiótico a seguir, Julia argumenta sobre as 

demandas éticas e políticas, que caracterizam o trabalho crítico: 

 

Evento semiótico 6 

Julia: And it’s about the ethical and political demands to think otherwise, to promote 

a form of critical resistance, to see other possibilities, to think out of the box. 

 (Grupo focal: sessão reflexiva 2, 16/10/2015) 

 

Julia menciona demandas que nos impelem a pensar na criação de possibilidades para a 

articulação de modos de atuação fundamentados por um trabalho criticamente informado 

(PENNYCOOK, 1999, 2012). Como Pennycook (2012) propõe, a resistência crítica, citada pela 

professora, diz respeito a um posicionamento que desafie os centros do poder e de privilégio. 

Entendo que Julia lança mão dos conceitos apresentados pelo autor para enfatizar a ideia de 

expansão de perspectivas, a necessidade de ir além do que é dado, do que já está estabelecido. 

Auerbach (1995) pontua a importância de entender as relações sociais e ideológicas que 

ocorrem em sala de aula. Ela é entendida como uma espécie de microcosmo da ordem social 

mais ampla, que a reflete, a reproduz e a muda, por meio de posicionamentos, atitudes e ações 

docentes e discentes. De forma semelhante que acontece no mundo, é importante compreender 

que ocorrem processos de reprodução e de resistência na sala de aula, onde lutas sociais, 

políticas e culturais são travadas entre as pessoas envolvidas no processo educativo.  

A autora complementa que é relevante observar os efeitos das relações mais amplas que 

se entrecruzam com as relações locais, bem como seus resultados nas vidas das pessoas. Eterno 

menciona essa questão no evento semiótico 4, ao trazer à baila a necessidade de entendermos 

como as macrorrealidades e microrrealidades se relacionam. Por conseguinte, é importante 

problematizar como as estruturas sociais afetam nossos pensamentos e ações, ao limitar 

possibilidades e escolhas de vida. Tal questão é tratada a seguir, a partir da fala de Cris: 

 

Evento semiótico 7 

Cris: [W]e lived in the US. Alan [Cris’s son] never liked soccer. He was into 

everything else but soccer. Then we moved [to Brazil], and he always saw people 

playing soccer, right? On the streets, fields… So he said, “Mom, I have to start playing 

soccer now”. And I asked, “Why?” and he said, “They think if I don’t play soccer it’s 

because I am a mulherzinha” [laughter]. I said, Alan, “Of course it’s not!” And he 

said, “Yes! You don’t understand, you know? My friends over there, they said, ‘You 

are an American. You don’t know how to play soccer!’” [laughter] “No, mom. Yes, I 

have to. Even though I am not good, I’ll go to the goal. Anyway, I’m gonna be there, 

even being the gandula! But I have to go, you know?” So Alan’s been forced to play 

soccer, just to belong, you know? 

Laryssa: We are laughing, but that causes human suffering! 

Cris: YES! It does! 

Laryssa: How did he feel about that? 

Rafaela: Yes! 
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Cris: Yeah! 

Laryssa: You can see how important it is to discuss this kind of thing with our 

students. We are laughing, but he was suffering! 

Eterno: You are playing something you don’t like just because you want to enter a 

specific group. 

Rafaela: Yeah! It’s like she [Laryssa] said, human suffering. Yeah… […] 

Eterno: And based on Alan’s example, the detail is not the sport. The consequences 

of that, right? 

Rafaela: Yeah! The consequences. And just like you said, Laryssa, one of the main 

aims of critical teaching is to fight against suffering. 

 (Grupo focal: sessão reflexiva 1, 02/10/2015) 

 

Fabrício (2006, p. 57) pontua que a linguagem precisa “ser entendida como atividade, 

como sistema e ações simbólicas realizadas em determinados contextos sociais e 

comunicativos, que produzem efeitos” no mundo social. Assim, Cris compartilha uma 

experiência sua e de seu filho, na qual é possível notar claramente o efeito das estruturas sociais 

em suas vidas, principalmente na vida de Alan. Devido ao modo como a sociedade se organiza, 

Alan, uma criança que tinha na época do ocorrido por volta de oito anos de idade, se vê obrigado 

a agir do modo como lhe é esperado e não da forma que gostaria, para conseguir participar do 

grupo desejado. Além disso, ele reproduz um discurso social que inferioriza as meninas e, do 

mesmo modo, as mulheres. Defendo que tais discursos precisam ser desconstruídos no contexto 

escolar para que se criem outras possibilidades de estar no mundo (FABRÍCIO, 2006; MOITA 

LOPES, 2006a; NORTON; PAVLENKO, 2004), de modo que não se imponha limitações tais 

como essas às vidas das pessoas. 

Um outro aspecto que ressalto nesse evento semiótico é a questão do riso, que trivializa 

questões sociais sérias (PESSOA; URZÊDA-FREITAS, 2012). Reitero tal afirmação ao dizer: 

“Nós estamos rindo, mas isso causa sofrimento humano!” Apesar de que alguns/mas outros/as 

professores/as e eu não rimos, usei a primeira pessoa do plural para minimizar a repreensão a 

esse comportamento, visto que é uma reação comum e naturalizada em nossa sociedade. Ao 

refletir sobre o riso, nesse caso, é possível perceber que ele é resultado da estranheza sentida 

por algumas pessoas do grupo no que concerne aos discursos e comportamentos apresentados 

por Alan e ao que é esperado dele socialmente, principalmente a partir do gênero. 

Ademais, fiz a contraposição entre o riso e o sofrimento, pois isso denota, a partir de 

ângulos distintos, o que acontece no cotidiano de nossas vidas: enquanto questões socialmente 

naturalizadas não afetam diretamente a vida de algumas pessoas, elas afetam as de outras, 

podendo acarretar consequências sérias para elas. Tratar tais questões em sala de aula diz 

respeito à responsabilidade ética de nossa profissão. Como Borelli e Pessoa (2011, p. 26) 

salientam, é importante “a reconstrução de espaços que comportem as diferenças, 
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comprometida com valores que se oponham à marginalização, à exclusão social e a tudo que 

cause sofrimento”. 

Segundo Pennycook (1999, p. 340, grifo no original), a inserção de uma perspectiva 

crítica no ensino de língua inglesa não diz respeito somente a “introduzir um ‘elemento crítico’ 

em uma sala de aula, mas envolve uma atitude, uma forma de pensar e ensinar”27. Espera-se 

que se houver alguma mudança, ela cause efeitos em nossas histórias e desejos. Assim, 

abordagens críticas ao ensino de língua inglesa, para o autor, envolvem a pedagogia, a pesquisa 

e o engajamento pessoal. Os dois eventos semióticos seguintes tratam de algumas dessas 

questões: 

 

Evento semiótico 8 

Cris: […] And, we said, I don’t know who said here, but someone said, about… it’s 

our, like, obligation to make questions, to open their [students’] minds, to be critical, 

but I think, also, in our houses, you know? I think it’s the most important thing to do. 

Starting that in our houses. Like she [Nana] was saying about homosexuality… I 

always talk to my kids, not showing that that’s different. No, it’s normal, you know? 

People make their choices. We’re not here to judge them. So, they see that not as 

something wrong, but as something normal. 

Laryssa: Yeah. And what you do in class can’t be different from what you do at home. 

Cris: Yes! 

Rafaela: Yeah! 

Cris: Yes, because it could be different, you know? “We saying, oh, we accept 

homosexuality”, and when they get home, “Oh, mom, we had to say, no, of course 

not, you can’t [do this or that]!” You know? 

Rafaela: It’s the ethical and responsible way that the author [Duboc] mentions in the 

text, yeah? 

Eterno: It’s not a matter of a research from one person to another. It’s a matter of 

dealing with life and facing it, right? 

Cris: Uhum. 

Eterno: It’s not a matter of being a critical teacher, but a critical citizen, right? 

Cris: Yes! 

Rafaela: Yeah! 

(Grupo focal: sessão reflexiva 1, 02/10/2015) 

 

Segundo Cris, como educadores/as críticos/as, precisamos fazer questionamentos e 

trabalhar com a ampliação de perspectivas, mas essa atitude, essa forma de pensar e agir, não 

deve se restringir apenas à sala de aula (PENNYCOOK, 1999), devendo estar presente em 

outras esferas da nossa vida, como no meio doméstico. Por conseguinte, saliento que essa 

perspectiva de ensino demonstra as inter-relações entre o que acontece em sala de aula e o que 

acontece fora dela, ou seja, nossas ações não se dissociam umas das outras.  

Ainda em relação a esse evento semiótico, Cris menciona seu entendimento dos 

conceitos de normalidade e diferença. Apesar de saber da importância da desconstrução desses 

                                                           
27 Versão original: “introducing a ‘critical element’ into a classroom but rather involves an attitude, a way of 

thinking and teaching”. 
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conceitos socialmente naturalizados da forma que são, decidi não iniciar uma discussão 

concernente ao assunto naquele momento, pois minha intenção centrava-se mais em ouvir os/as 

docentes, do que apresentar outros conceitos e compreensões advindas de minhas leituras sobre 

a pedagogia pós-crítica. Acrescento que a experiência de formação em questão, vivenciada pelo 

grupo, tinha como um de seus objetivos iniciar os/as professores/as nas leituras das perspectivas 

teóricas pós-críticas da educação linguística, visto que a maior parte do grupo não havia tido 

contato prévio com tais conceituações. No entanto, é importante destacar o posicionamento 

contra-hegemônico assumido por Cris em seu discurso. 

Uma outra questão importante a ser discutida é a minha fala, quando afirmo que o que 

fazemos em sala de aula não pode ser diferente do que fazemos em casa. Quando faço essa 

afirmação, não pretendo em momento algum negar a fluidez de nossas identidades e/ou os 

posicionamentos diversos que podemos assumir, em meio a situações diferentes. Minha 

intenção é destacar o cuidado com nossas falas, atitudes e ações, pois é necessário que haja um 

mínimo de coerência entre elas, com base em fundamentos contingentes (LOPES, 2013), isto 

é, fundamentos provisórios, instáveis, locais, nos quais nos pautamos. Rafaela argumenta que 

essa coerência em nossa atitude está diretamente relacionada à ética e à responsabilidade que 

Duboc (2014) discute.  

Lanço mão do evento semiótico seguinte como uma complementação da fala de Eterno, 

apresentada anteriormente: “Não é uma questão de ser um/a professor/a crítico/a, mas um/a 

cidadão/ã crítico/a...”. 

 

Evento semiótico 9 

Nana: What do you understand by critical approach? […] [teachers discuss for some 

minutes] Who wants to share? […] 

Eterno: According to what we have seen lately is the approach that we use, not only 

for teaching, but for life, in general […]. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 5, 04/12/2015) 

 

Como é possível perceber, no início da experiência de formação (sessão reflexiva 1), 

assim como próximo ao seu fim (sessão reflexiva 5), essa questão da relação entre as ações 

implementadas no contexto escolar e fora dele foi algo que chamou a atenção do professor, de 

modo que ele a destacou diversas vezes, como ilustro nesses exemplos. Eterno demonstra em 

suas falas, nos eventos semióticos 8 e 9, que a atitude crítica diz respeito à forma de lidar com 

a vida e enfrentá-la, seja em sala de aula ou fora dela. Tais afirmações demonstram como o 

trabalho com uma perspectiva crítica de ensino de línguas torna-se algo diretamente pessoal. 
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Nesta primeira seção, busquei tratar da educação linguística crítica em seu 

macrocontexto, de modo a enfocar algumas questões gerais do trabalho crítico, tais como a 

junção dos aspectos linguísticos aos sociais, o enfoque nos aspectos políticos e éticos e, de 

forma ampla, a intrínseca conexão de uma abordagem crítica às nossas vidas. Na seção seguinte, 

procuro abordar questões mais específicas em relação aos conceitos discutidos e exemplos de 

experiências relatadas pelo grupo. 

 

2.2 Reflexões sobre conceitos, conflitos e relações de poder na sala de aula 

 

Nesta seção, enfoco questões mais pontuais do que as tratadas na seção anterior, de 

forma a direcionar meu olhar para as interpretações do grupo docente sobre conceitos basilares 

da educação linguística crítica e para as relações que os/as próprias professores/as fizeram das 

suas práticas com as discussões teóricas que tivemos. Além disso, abordo a questão dos 

conflitos e das relações de poder em sala de aula. Como já dito, essas temáticas tiveram destaque 

como regularidades no material empírico. 

Sobre alguns importantes aspectos da educação linguística crítica, Cox e Assis-Peterson 

(1999), Okazaki (2005) e Duboc (2014) pontuam: o trabalho com temas relevantes e atuais, que 

façam sentido para as vidas dos/as alunos/as e sejam significativos para o contexto local; a 

reflexão sobre a língua, que leva os/as aprendizes a perceber que reproduzimos determinadas 

ideias, mas que podemos resistir a elas também; a contextualização dos conteúdos; a abordagem 

interdisciplinar; o trabalho com variados aspectos culturais, de modo a evitar essencializações, 

totalizações e generalizações; e “a ênfase à formação crítica, reflexiva e cidadã do[/a] aluno[/a], 

como forma de contribuirmos para a redução da violência” (DUBOC, 2014, p. 211), com a 

inclusão constante da heterogeneidade, da subjetividade e da problematização em nossas aulas. 

Além desses aspectos, como Norton e Pavlenko (2004) afirmam, há mais engajamento dos/as 

alunos/as quando podem relacionar o que estudam às suas vidas. A seguir, o grupo docente 

aponta algumas questões que dialogam com o desenvolvimento de um trabalho crítico: 

  

Evento semiótico 10 

Julia: What do you think that you need to be critical in your classes? 

Eterno: I think, to be a very critical teacher, you have to really, really criticize what 

you do, to really analyze, question things that you do, the way you do, why you do, 

how you do, and, of course, being able, I think it’s the best part of being a teacher, 

being able to listen to feedbacks and understand that they are not for you [in that 

moment], but for the teacher that you might be. 

Cris: And accepting differences, because each one has a point of view. So we have to 

understand theirs. 

Jho: The teacher should ask questions and concern about the realities of students. 
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(Grupo focal: sessão reflexiva 2, 16/10/2015) 

 

Eterno elenca a autocrítica, a autoanálise e o autoquestionamento como aspectos 

importantes em relação ao trabalho que realizamos, bem como a forma e o modo como o 

implementamos e as razões pelas quais o justificamos – questões que, nas palavras de Silvestre 

(2016, p. 66), dizem respeito à problematização das “histórias por detrás de nossas práticas 

pedagógicas”, o que requer um movimento de desaprendizagem (JORDÃO, 2014; 

PENNYCOOK, 2012) de muitos elementos por nós absorvidos e aprendidos. O discurso do 

professor ressoa suas leituras sobre educação crítica. Apesar de não ter tido muitas leituras 

prévias sobre o assunto, um dos tópicos de sua dissertação envolve a pedagogia crítica, com 

base mais freireana. Sendo assim, como ele mesmo pontua durante diversos momentos, essas 

outras leituras e discussões feitas pelo grupo complementaram e expandiram sua compreensão 

do assunto, de forma a reforçar alguns conceitos nos quais acreditava e desconstruir outros.  

Em complemento à sua fala, Eterno acentua a importância de ouvir feedbacks das 

pessoas envolvidas no processo educativo, dos/as alunos/as e de outros indivíduos que 

participam de alguma forma dele, visto que eles/as poderão contribuir com o crescimento 

profissional e pessoal dos/as docentes. A questão do feedback, nessa perspectiva apresentada 

pelo docente, está intimamente ligada às suas crenças, visto que era um requerimento 

obrigatório na escola de idiomas onde a pesquisa foi realizada, implementado por ele – duas 

vezes por semestre, no meio e no final, havia um momento de feedback para que todos/as os/as 

professores/as e alunos/as fizessem uma avaliação e uma autoavaliação do processo educativo 

por eles/as vivenciado. Esse aspecto apresentado pelo educador dialoga diretamente com as 

seguintes palavras de Pennycook (2017, p. 305),  

 

[n]ós, educadores/as críticos/as de língua inglesa, de fato todos/as os/as educadores/as 

críticos/as, precisamos elevar a uma posição de proeminência a questão de: ouvir 

nossos/as alunos/as, ouvir outros/as professores/as, ouvir outras pessoas que 

trabalham com questões culturais e políticas; ouvir.28 

 

A questão de permitir que o/a outro/a fale, de ouvi-lo/a e tentar entendê-lo/a e de 

repensar o nosso trabalho a partir do que ouvimos faz parte de uma atitude crítica, pois isso 

requer humildade por parte do/a docente e sensibilidade ao contexto, aspectos ressaltados por 

Kubota e Miller (2017). Além disso, essa atitude no que concerne à relação professor/a-aluno/a 

                                                           
28 Versão original: “we as critical English language educators, indeed all critical educators, need to raise to a 

position of prominence: listening to our students, listening to other teachers, listening to other cultural and political 

workers; listening”.  
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também desestabiliza, de certo modo, as relações de poder entre elas/es, visto que como 

docentes nos permitimos ser avaliados/as pelos/as nossos/as alunos/as de forma explícita. 

Em relação à fala de Jho, ainda no evento semiótico 10, além de leituras que já havia 

feito anteriormente e devido às suas próprias vivências, Jho, uma mulher preta29, destaca a 

preocupação com as diferentes realidades dos/as alunos/as. Entendo que a professora possa ter 

enfatizado essa questão devido à sua percepção da importância de considerar as diferenças entre 

os/as educandos/as, decorrentes de suas histórias de vida, visto que ela mesma possui 

identidades socialmente marginalizadas, ou seja, não hegemônicas, presentes consigo nos mais 

diversos contextos sociais, incluindo a sala de aula (URZÊDA-FREITAS; PESSOA, 2014). 

Ainda dentro dessa perspectiva, Cris complementa a necessidade de aceitar as diferenças e os 

pontos de vista distintos, com o intuito de entendê-los. Essa professora morou por cerca de dez 

anos nos Estados Unidos com seu marido e filhos. Durante nossos encontros, ela sempre 

destacava que as experiências vivenciadas em um outro país, com cultura distinta da sua, 

sempre acarretavam reflexões, muitas vezes por ela compartilhadas com seus/suas alunos/as no 

contexto escolar. 

Ainda em relação às diferenças, entendo que, ao consideramos que cada contexto é 

único, o/a docente responsável por sua sala de aula é a pessoa mais bem qualificada para lidar 

com elas naquele local específico, pois se espera que ele/a conheça seus/suas alunos/as e suas 

histórias de vidas e considere aspectos característicos de seu local de trabalho, que poderão 

afetar sua tomada de decisões em relação ao que se propõe a desenvolver com os/as estudantes. 

Um trabalho sério com as diferenças diz respeito ao desenvolvimento de um projeto localizado, 

que leva em conta especificidades do contexto e do alunado. 

Os diversos aspectos elencados pelos/as professores/as caracterizam alguns de seus 

entendimentos sobre uma educação linguística crítica. Desse modo, não apenas as leituras feitas 

pelo grupo, mas suas vivências, crenças, experiências de vida etc., contribuem para compor sua 

leitura e compreensão do assunto. Ao final do evento semiótico, Jho menciona que entende que 

o trabalho crítico requer que perguntas sejam feitas. A meu ver, ela se refere a questionamentos 

que fazemos, a partir das experiências vivenciadas em contextos escolares situados. Em 

consonância com isso, saliento que perguntas provocativas (URZÊDA-FREITAS; PESSOA, 

2014) e questões controversas (NORTON; PAVLENKO, 2004) são recursos dos quais 

podemos lançar mão para incitar a desnaturalização dos mais diversos aspectos sociais. Nos 

                                                           
29 Termo usado pela própria participante para se autoidentificar no questionário inicial e durante as sessões 

reflexivas. 
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eventos semióticos seguintes, Cris apresenta alguns desses recursos em sua fala, de forma 

contextualizada, e Julia reforça um dos aspectos presentes no discurso de Cris: 

  

Evento semiótico 11 

Cris: Sim, eu sempre fiz reflexões [sobre a minha prática], principalmente com relação 

ao ensino crítico. Perguntei a mim mesma se eu estava ensinando assim, se eu estava 

ensinando os[/as] meus[/minhas] alunos[/as] a verem as coisas nesse lado crítico. Foi 

uma das questões que eu mais me questionei. Foi sobre o “crítico”. 

Laryssa: E como você entende esse “crítico”? 

Cris: Então, o “crítico”, é não trazer as coisas totalmente prontas e ensiná-los[/as] a 

pensar, ensiná-los[/as] a entender e a questionar, principalmente, né? Não aceitar as 

coisas, como, por exemplo, é Thanksgiving [exemplo discutido pelo grupo em um dos 

encontros], pronto e acabou. Não, mas, porquê? Onde? Como? Eu aceito assim? Eu 

quero assim, né? Então, eu acho que é isso.  

(Entrevista, pergunta 4, 18/12/2015) 

 

Evento semiótico 12 

Julia: So, that’s what we were talking about: showing the situation and making people 

think about other perspectives, not just accepting. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 2, 16/10/2015) 

 

Cris e Julia corroboram o que é apresentado no evento semiótico 10 e acrescentam a 

ideia de um posicionamento docente que contribua com o não apassivamento dos sujeitos em 

sala de aula. Entendo que Cris lança mão da contraposição entre apenas apresentar os 

conteúdos, como é geralmente proposto nos materiais didáticos de escolas de idiomas, e buscar 

entendê-los e questioná-los de forma mais profunda, para revelar uma compreensão sua sobre 

o que seja ensinar criticamente. As indagações feitas pela professora, a partir do tópico 

Thanksgiving, presente no material didático usado na instituição, ilustram, de forma 

exemplificada, possibilidades para a problematização de elementos que compõem o currículo. 

Noto que as falas de ambas as professoras contêm traços do que Auerbach (1995) e 

Duboc (2014) veem como uma forma de resistência em sala de aula, pois estão intimamente 

relacionadas a não aceitação de algo que é imposto por materiais didáticos, de modo a incitar 

questionamentos e compreensões localmente situadas a partir dos/as alunos/as. A meu ver, seus 

discursos demonstram uma resistência às estruturas, que se manifestam, por exemplo, em 

representações presentes no material didático que impõem uma determinada visão de mundo, 

hegemônica e de origem norte-americana e europeia, ao recorrer à agência do alunado. 

De acordo com Pennycook (2001), as identidades que alunos/as e professores/as trazem 

para a sala de aula podem ser produzidas e alteradas, pois dizem respeito aos mais diversos 

domínios políticos (raça, etnia, idade, sexualidade, gênero etc.). Como educadores/as, é 

importante refletir sobre quais identidades e posições de sujeito trabalhamos em nossas salas 
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de aula e se elas atendem às necessidades e aos desejos de nossos/as alunos/as. É preciso 

incorporar as histórias, experiências e ideias dos/as aprendizes às nossas aulas, para que possam 

se sentir apreciados/as e representados/as nesse espaço. A seguir, Jho pontua uma das mudanças 

em sua percepção sobre suas aulas. Como Nana também comenta sobre o mesmo tema 

mencionado por Jho, para exemplificar uma de suas compreensões sobre trabalho crítico, lanço 

mão das falas de ambas as professoras, nos eventos semióticos 13 e 14, respectivamente: 

 

Evento semiótico 13 

Nana: Like we were discussing topics, such as Valentine’s Day or Women’s Day. So, 

the books present the content in a very superficial way. So, okay, people usually give 

presents and cards. Just this? So, on Women’s Day, “Are we going to write a card for 

our moms?” So, this is a moment on which we can take advantage of these gaps. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 1, 02/10/2015) 

 

Evento semiótico 14 

Jho: The first topic, when I was reading this sentence here, on page 332, “The first 

constitutive element of critical work in TESOL, then, is an attempt to locate aspects 

of teaching English to speakers of other (othered?) languages within a broader, critical 

view of social and political relations. It is not enough, therefore, just to try to connect 

TESOL to the world in which it occurs; this connection must focus, as all the 

contributions to this issue do, on questions of power, inequality, discrimination, 

resistance, and struggle”. So, because sometimes when we are, I say this because I 

was making some reflections on my teaching experience, sometimes we just present 

some points of view of inequality to the students. For example, on Women’s Day, we 

only prepare a video and we only make a five-minute discussion with students and we 

think it’s okay, it’s enough. But, when I was reading this part of the text, I realized the 

importance of trying to make broader connections with the students through questions. 

“Why does it happen?” Trying to discuss with students the roots of those problems. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 3, 06/11/2015) 

 

A fala de Jho demonstra exatamente um dos possíveis usos das brechas – oportunidades 

para problematização – como Nana sugere, em relação ao tema Dia da Mulher. Jho enfatiza ter 

percebido que o engajamento com uma perspectiva crítica da educação linguística vai além de 

apresentar alguns conceitos e fazer discussões breves, mas que necessita de um trabalho que 

faça conexões mais amplas para melhor entendermos as questões discutidas, com o intuito de 

assim conhecer a genealogia delas. Portanto, apenas inserir determinados elementos em nossas 

aulas não é suficiente. É necessário que as discussões sobre os assuntos propostos sejam 

trabalhadas durante um tempo suficiente para que os/as discentes possam se familiarizar com o 

tema e ter input suficiente para que os/as alunos/as possam articular suas próprias ideias e 

expressá-las (PESSOA; URZÊDA-FREITAS, 2012). Além disso, ressalto que, apesar de a 

tolerância e a apreciação da diversidade serem questões importantes, é fundamental discutir as 

diferenças e não apenas apresentá-las de forma não problemática, de maneira a relacioná-las ao 

contexto da sala de aula, às vidas de nossos/as alunos/as e à língua que estão aprendendo. 
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Duboc (2012, 2014) argumenta sobre a importância do trabalho com as brechas na sala 

de aula, ou seja, os momentos oportunos para que a reflexão e a problematização possam 

ocorrer. De modo semelhante à proposta de brechas, Pennycook (2012, p. 131) propõe que os 

momentos críticos – definidos pelo autor como momentos de significância em que as coisas 

mudam, ou seja, momentos em que “aproveitamos a oportunidade para fazer algo diferente”, 

em que “percebemos que uma nova compreensão está surgindo”30 –, sejam utilizados para a 

reflexão e a criação de possibilidades que possam acarretar mudanças discursivas, por parte das 

pessoas envolvidas, em relação a questões sociais e políticas. O autor pontua que é preciso 

esperar o inesperado. Em suas palavras, “a educação crítica deve trabalhar com os [momentos] 

esperados e inesperados, pois se estabelecemos nossa agenda crítica de antemão, podemos 

perder precisamente aqueles momentos críticos que importam”31 (PENNYCOOK, 2012, p. 

132).  

Discussões sobre o uso de brechas ou a questão do questionamento, simplificado nas 

falas do grupo como o porquê, aconteceram regularmente, como é possível perceber nos 

eventos semióticos seguintes: 

 

Evento semiótico 15 

Rafaela: Yeah! Just like we were discussing another day, my elementary 2 group… I 

was working simple present with them. And then I decided to practice some questions 

on the board, so, “Who washes the dishes in your house? Who…” […] And Laryssa 

just added, “Rafaela, you could have written ‘why?’ You could have added ‘why’” 

[…].   

Laryssa: I think, as Rafaela was saying, the main thing is, when we ask them 

something, we should ask WHY. 

Rafaela: And that was a gap, [which I missed]. 

Laryssa: “Yes or no” is okay, but “why” is the interesting element. 

Rafaela: That’s a gap, and I remembered what the author [Duboc] says and I thought, 

“Yeah, she’s right!” Actually, we should provide more, more and more situations like 

this one in the classroom, of course, being aware of them, planning them. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 1, 02/10/2015) 

 

Evento semiótico 16 

Alice: […] I remembered that Laryssa was talking to us about it. Well, the special 

question that we need to ask our students is WHY. “Why are you going to do that? 

Why don’t you do that?” And so on. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 2, 16/10/2015) 

 

Evento semiótico 17 

Jay: And I think that at the beginning is like, asking why. I don’t know if you do this, 

but when we ask why, we get to the root of the thing. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 3, 06/11/2015) 

                                                           
30 Versão original: “when we seize the chance to do something different, when we realize that some new 

understanding is coming about”. 
31 Versão original: “critical education has to work with the unexpected [moments] as much as the expected [ones], 

for if we laid out our critical agenda beforehand, we may miss precisely those critical moments that matter”. 
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Entendo que talvez eu tenha introduzido a concepção do questionamento por meio da 

busca pelos motivos que levam as pessoas a agirem de determinadas formas. O porquê foi algo 

que ressaltei em nossa primeira sessão reflexiva, a partir de uma conversa informal com 

Rafaela, que compartilhamos com o grupo, naquele encontro. A partir de então, esse aspecto se 

mostrou presente nas falas dos/as professores/as nas sessões subsequentes, como é possível 

perceber nos eventos semióticos 16 e 17. Lanço mão do discurso de Eterno, a seguir, para 

discutir a questão das brechas e dos momentos críticos mencionados previamente, a partir de 

uma situação vivenciada pelo professor em sala de aula: 

 

Evento semiótico 18 

Eterno: Yeah. I was working with Portuguese at the public school, and we were 

studying figuras de linguagem. The idea was to work with comparação and metáfora. 

And a student made this sentence: “Meu amor por você é como a obra de Deus, não 

existe”. She was able to have the figura de linguagem – comparação –, but the reaction 

of the students, almost all the students, not all of them, but almost all of them, was 

like, really hard on her, because she was expressing that she didn’t believe in God. 

And that situation was really hard to manage in class. Because this idea of not 

believing in God, for the group that was there having the class, was something really 

impossible, right? But, if you really pay attention, that was the situation that came up 

that way. There is always something people express and that we don’t really believe, 

we don’t really agree, and at the same time, we want to force our point of view, right? 

And we can relate that to our practice every single day, I mean, should I just, like, go 

on with the content or should I problematize the situation? Figuras de linguagem were 

so distant from what happened, right? But, by the end of the discussion, I was able to 

show them: “Look!” And the other students started to use another sentence as a 

response to her sentence, you know? And they were not able to have figuras de 

linguagem in the sentence. So, I was able to show them how to deal with the content, 

how to respect, at least to discuss respect towards somebody else’s point of view and, 

at the same time, put together their point of view and the content. But I can tell you, 

it was pretty hard, and it’s 9º ano. Imagine! They’re just teenagers. Imagine when 

those guys get older. They would be really frustrated and angry with somebody that 

didn’t have the same opinion and point of view as them. 

Laryssa: That’s the importance of teaching that, you know? Discussing those things 

with them, since an early age, so they can deal with it better, when they are older. 

Eterno: Yeah. 

Alice: So the differences can become common to them. 

Eterno: At least discuss it, right? At least. 

Alice: Yeah. It’s not like, “That’s my reality, so it’s your reality as well.” 

 (Grupo focal: sessão reflexiva 3, 06/11/2015) 

 

 

A partir desse exemplo relatado pelo professor, é possível perceber que qualquer tema 

pode ser crítico, ou seja, não existem temas críticos específicos, mas sim formas de abordagem 

e/ou incidentes críticos que podem ter relevância para os/as interlocutores/as envolvidos/as, 

quando assuntos tratados em sala de aula são problematizados de forma produtiva. Desse modo, 

percebemos que surgiu uma oportunidade, um momento crítico, uma brecha, para que Eterno 

pudesse tratar de uma questão social que foi desencadeada a partir da fala de uma aluna. 
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Pennycook (1999) argumenta que o/a educador/a deve estar preparado/a para intervir de 

forma adequada para que a discussão possa ser produtiva. Eterno relata que buscou ensinar 

seus/suas alunos/as a lidar com o conteúdo e a tentar respeitar a opinião de outras pessoas, que 

pode ser divergente. Conforme interpreto Ellsworth (1989), é importante ressaltar que a questão 

da problematização não requer apenas discutir os efeitos da religião na vida das pessoas, por 

exemplo, mas sim um engajamento com seus discursos, que são contraditórios e multifacetados. 

Destaco a importância de um trabalho que vise produzir mudanças discursivas que almejem o 

respeito pelo/a outro/a. 

Ao fim do evento semiótico, Eterno enfatiza a relevância desse trabalho com os/as 

jovens. A meu ver, isso é algo extremamente importante, na medida em que educar crianças, 

adolescentes e jovens, com ênfase na problematização, no entendimento e no respeito às 

diferenças, pode influenciar profundamente a vida adulta deles/as. Entendo que essa é uma das 

formas pela qual podemos atuar em prol da diminuição da violência, das desigualdades e das 

injustiças. Como Duboc (2012, 2014) e Pessoa (2014) pontuam, trabalhar com a construção de 

discursos alternativos que envolvem a diversidade e multiplicidade das experiências humanas 

é necessário – questão que se apresenta na fala de Alice, ao final do evento semiótico anterior.  

Nas palavras de Souza (2011, p. 298), precisamos “educar para a diferença, preparar 

para o conflito, se não a gente vai entender que toda vez que surge uma diferença ela precisa 

ser eliminada”. Segundo o autor, é necessário que o/a educando/a perceba “as consequências 

que suas interpretações e valores podem ter sobre o[/a] outro[/a], que ele[/a] e o[/a] outro[/a] 

possuem interpretações e valores diferentes: essa é a dimensão ética” de nosso trabalho 

(SOUZA, 2011, p. 298). Ademais, Pessoa (2013) e Duboc (2014) afirmam que é importante o 

enfoque em diversos contextos, para que os/as aprendizes tenham acesso a diferentes práticas 

linguísticas e sociais e para que possam aprender a negociar as diferenças. 

Ainda sobre as brechas e os momentos críticos, Jay, no evento semiótico 19, e Julia e 

Eterno, no evento semiótico 20, apresentam algumas outras considerações: 

  

 

Evento semiótico 19 

Jay: Então, algo que me marcou bastante foi a respeito dos gaps, porque era algo que 

eu não fazia; às vezes, eu percebia... tinha os gaps, mas eu não usava aqueles gaps. 

Foi aí que eu passei a fazer, a pegar os gaps na aula, ali no conteúdo, para usar, para 

falar, para criticar, para pensar criticamente a respeito, ali com os[/as] alunos[/as], a 

respeito de determinados pontos, coisas que eu já fazia a respeito do material, porque 

a gente já fazia isso um pouco. O livro traz um conteúdo, mas a gente o expandia com 

os materiais que a gente tinha. Só que eu passei a expandir mais, pensar mais a respeito 

do material, a fazer coisas mais críticas, nesse sentido. 

(Entrevista, pergunta 1, 18/12/2015) 
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De maneira pontual, Jay, professor que já havia tido um contato prévio com a 

perspectiva de educação linguística crítica, afirma que a percepção das possibilidades 

propiciadas pelas brechas foi um dos aspectos que discutimos e que o marcou e contribuiu para 

ampliar sua forma de atuação em sala de aula. O docente destaca a questão do questionamento 

e da discussão com seus/suas alunos/as que, segundo ele, passou a ocorrer com maior 

frequência. Informalmente, o professor mencionou que passou a pesquisar mais, principalmente 

com o intuito de trazer para suas aulas materiais que enfocassem perspectivas não-hegemônicas 

de quaisquer conteúdos que trabalhava em sala (casas, roupas, empregos etc.). Houve uma 

tentativa, de sua parte, de afastamento das perspectivas dominantes, presentes no livro didático, 

e uma aproximação a outras perspectivas socialmente marginalizadas.  

Ainda sobre a questão do momento crítico, recorro às falas de Julia e Eterno a seguir: 

 

Evento semiótico 20 

Julia: [A]nd we need to be critical as in a critical moment, an instant when things 

change and take advantage of that moment, “when we realize that some new 

understanding is coming about”. Okay? You can’t just let a situation pass. You have 

to take advantage of that situation and of that moment. And you have to be prepared 

because you don’t know what’s coming.  

Eterno: Otherwise, you just keep teaching what you have to teach, right? If you have 

the verb be to teach, then teach the verb be. But, what’s happening in classroom and 

you are not visualizing? What content is really taking place in the classroom? 

Julia: Sometimes we just forget about what we planned and say, “Let’s just discuss 

what happened!” We have to be flexible enough to do that. 

 (Grupo focal: sessão reflexiva 2, 16/10/2015)  
 

A professora e o professor destacam o fato de que muitas vezes há algo relevante que 

acontece em sala de aula, fora daquilo que foi planejado pelo/a docente, e que isso deve ser 

trabalhado por ele/a, pois também faz parte do conteúdo, ou seja, o que acontece na vida dos/as 

alunos/as e o que se apresenta como relevante para eles/as deve ter o seu espaço para ser 

discutido em sala de aula, em especial os conflitos. Destaco que Julia afirma que os/as 

educadores/as precisam ser flexíveis o suficiente para abrir mão do próprio plano de aula e 

desenvolver criticamente questões mais importantes que acontecem dentro e fora do contexto 

escolar.  

Nessa perspectiva, a questão do desejo pelo consenso e do esquivo em relação ao 

conflito, tão comuns nas aulas de línguas, também foram discutidos pelo grupo participante. 

Apresento, a seguir, o discurso e as reflexões de Rafaela quanto a isso: 

 

Evento semiótico 21 

Laryssa: What did you understand when he [Pennycook] talks about conflict and 

consensus? Because he mentions conflict and consensus. What did you understand? 

Eterno: Uhum. 
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Rafaela: According to his definition? 

Laryssa: Yes. On page 142… 143. 

Rafaela: Well, conflict is an intrinsic characteristic of society. I mean, there is no way 

to avoid that – not being conflictual –, yeah? […] Because society itself, all the 

processes that it involves, interactions, people, systems, are conflictual because of the 

differences, huh? Social ones, gender, ethics, racial, the divisions. Ask yourself. 

Laryssa: Uhum. Linking those things to our classroom, how do you understand that? 

Rafaela: I understand that it’s visualizing students. Students come from different 

families, […] some parents are divorced, some are not, some students live with their 

grandparents, some students live alone. Okay, they come from different families, they 

have different ideas, they have different backgrounds. So they’re different […]. So I 

think it’s predicting or knowing that in the classroom, the teacher will have to deal 

with differences. It’s something unavoidable. Conflictual situations are very welcome 

because, then, there will be opportunities for the development of the group, if we have 

a critical perspective. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 2, 16/10/2015) 

 

Rafaela não expressa claramente o que entende por conflito. Entretanto, ela destaca que 

a sociedade é conflituosa, devido às diferenças, e que seus conflitos estão presentes também no 

contexto escolar. Entendo que essa compreensão da professora esteja relacionada a como a 

sociedade se estrutura, de modo a considerar os mais diversos aspectos, como raça, etnia, 

gênero, sexualidade, idade, imagem corporal, classe social etc., por meio dos quais noções sobre 

as diferenças são construídas discursivamente, e que, por conseguinte, podem propiciar a 

ocorrência de conflitos, devido às dificuldades em conviver e respeitar o/a outro/a. Em relação 

ao contexto escolar, Rafaela menciona que essas diferenças são trazidas pelos/as estudantes 

para a sala de aula e que podem acarretar conflitos entre eles/as, do mesmo modo que ocorre 

em outros espaços sociais. Desse modo, é necessário um engajamento docente para tratar dessas 

questões de forma produtiva, isto é, de forma que possa gerar reflexões e problematizações para 

a desconstrução de noções e ideias que estimulem as desigualdades. 

No entanto, percebo que os/as docentes geralmente desejam alcançar o consenso e a 

diversão nas aulas de inglês. Assim, ao almejar principalmente tais objetivos, questões que 

poderiam ter uma relevância maior para as vidas dos/as discentes, por meio de 

problematizações, são deixadas de lado. Em relação à diversão, entendo que possa ofuscar 

momentos críticos decorrentes das interações em sala de aula, se almejada como meta principal. 

Além disso, em relação ao aspecto político de nosso trabalho, percebo que, ao optar 

essencialmente pela adesão ao consenso e à diversão, somos levados/as a reforçar estruturas 

sociais hegemônicas, ao invés de tentar desconstruí-las discursivamente com nossos/as 

alunos/as. 

Duboc (2012) e Pennycook (2012) nos lembram que o consenso, além de ser 

inautêntico, pois a comunicação e as relações entre as pessoas reais são conflituosas, também 

apassiva o posicionamento dos sujeitos, de modo a limitar possibilidades discursivas. Dessa 
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maneira, a constante busca pelo consenso pode levar os/as aprendizes a uma falsa impressão de 

que isso é o que geralmente ocorre em sociedade e pode fazer com que vozes muitas vezes 

marginalizadas sejam reprimidas. Souza (2011) enfatiza que nossas leituras de mundo são 

diferentes, pois nossos entendimentos são influenciados pelos lugares sociais que ocupamos. 

Em suas palavras, “haverá sempre um conflito de interpretações” (SOUZA, 2011, p. 297). Por 

conseguinte, como Rafaela, percebo que os conflitos podem se apresentar como oportunidades 

para o crescimento do grupo, se trabalhados de forma crítica com os/as alunos/as, no sentido de 

expandir suas perspectivas. 

Ainda em relação à questão do conflito, na sequência, Cris compartilha uma experiência 

que vivenciou em sala de aula, e que a levou a momentos de desestabilização. Seu relato 

demonstra que conflitos podem acontecer em momentos inesperados, com qualquer conteúdo, 

como ocorreu na experiência relatada por Eterno, no evento semiótico 18, mesmo que não seja 

o intuito do/a docente promover problematizações: 

 
Evento semiótico 22 

Alice: […] I’d like you to give us some examples or tell us what happened in your 

class, when you had a moment of an unexpected fact.  

Cris: Ah, I had a class, I don’t remember if it was this week or last week, but it wasn’t 

here [in the school where the research was conducted]. We were talking about 

parenthood and children. So, there was the question: “What do you think your family’s 

feelings when you were born were?” And one of my students said, “My mom was 

sad”. And I asked, “Why sad?” And she said, “My mom didn’t want me. On the 

moment I was born, she gave me to my grandmother”. And I was, “Oh my God! Now, 

what should I say, you know?” I was completely out of words because, me as a mom, 

I couldn’t feel that feeling, you know? But being critical is accepting. I don’t know 

what the reasons of her mother were. But, it was so unexpected! And we had to deal 

with that because all the other students were saying “Oh, my mom cried, my father…” 

And she was the only one sharing that moment with us. 

Alice: It was somewhat important to her sharing that point of view, that fact with all 

the class, because she could have said, “Oh, my mother was happy!” 

Cris: Yes! 

Alice: “My father celebrated with fireworks!” 

Cris: And she seemed comfortable to share that, because that’s not something that 

somebody would normally share, right? 

Alice: Yeah. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 2, 16/10/2015) 

 

Cris relata uma experiência que causou, para ela, uma desestabilização direta, pois o 

fato de ser mãe e não compartilhar dos mesmos sentimentos da mãe da aluna que contou ter 

sido rejeitada levou Cris a um momento claramente conflituoso: lidar com uma realidade e uma 

perspectiva diferentes da sua em sala de aula. Sua fala evidencia como nossas diversas 

identidades se sobrepõem no contexto escolar e, por conseguinte, como influenciam o nosso 

comportamento. Como Urzêda-Freitas e Pessoa (2014) pontuam, não deixamos os nossos 
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corpos de fora, ao entrar em sala de aula, mas pelo contrário, levamos com eles nossas histórias, 

crenças, desejos e percepções de mundo. 

Cris demonstra que buscou não julgar a mãe da aluna, pois desconhecia os fatos que a 

levaram a tomar tal decisão. No entanto, ela argumenta que, de um lado, havia uma aluna que 

tinha sido rejeitada pela mãe, história relatada por ela mesma, e, de outro, havia todos/as os/as 

demais alunos/as que relataram experiências opostas à dela. Já que a aluna demonstrou se sentir 

confortável ao contar sua história, a professora poderia ter problematizado o que significa ser 

uma mãe ou um pai para aqueles/as alunos/as. Essa questão poderia gerar uma discussão 

produtiva e ampliar perspectivas. Portanto, como Pessoa (2009) pontua, os acontecimentos da 

sala de aula são muitas vezes imprevisíveis e conflituosos e, por conseguinte, a reflexão, que 

demanda um papel mais ativo dos/as educadores/as, revela-se como um elemento que pode 

fazer toda a diferença no momento de lidar com tais situações. 

Em consonância com isso, Duboc (2012, 2014) e Jordão (2013) destacam que a 

responsabilidade e a ética dizem respeito a um trabalho crítico que visa a refletir sobre os 

significados do mundo para si e para o/a outro/a, o porquê de significar de tal modo para si e o 

porquê de significar de outro modo para o/a outro/a – elementos visivelmente presentes nos 

discursos e atitudes de Cris, frente à situação com a qual se deparou em sala de aula. De acordo 

com as autoras, essas questões podem levar os indivíduos a desenvolver atitudes respeitosas 

diante dos sentidos de outras pessoas, que podem diferir dos seus e, assim, podem ampliar sua 

visão de mundo. Como Urzêda-Freitas e Pessoa (2014, p. 374) ressaltam, ao  

 

[...] nos engajarmos em práticas discursivas com o/a outro/a, não estamos apenas 

comunicando ideias: estamos construindo, contestando e rearticulando significados, 

enfim, estamos realizando ações no âmbito social. 

 

A experiência vivenciada por Cris evidencia a complexidade dos processos que ocorrem 

em sala de aula e os desafios, postos aos/às educadores/as, ao lidar com questões tais como 

essas. Como Pennycook (2012) pontua, precisamos esperar o inesperado, pois os desafios a 

que me refiro estão relacionados a situações e momentos inusitados, nos quais os/as estudantes 

expressam algum discurso que pode nos desestabilizar, e é importante que saibamos lidar com 

eles, de modo a fazer uso dessas oportunidades para o desenvolvimento de discussões e 

ampliação de perspectivas. 

No evento semiótico seguinte, Eterno expressa sua opinião concernente ao consenso e 

aos conflitos em sala de aula e chama a atenção para as relações de poder entre docentes e 

discentes: 
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Evento semiótico 23 

Eterno: […] For sure, naturally, naturally, the classroom is a contradictory place, 

naturally. Just the fact that you’re the teacher and the others are students, there’s 

already a conflict, right? And many other things you can think about, right? 

 (Grupo focal: sessão reflexiva 2, 16/10/2015)  
 

Eterno menciona, de forma muito pertinente, que o simples fato de haver um/a 

professor/a e alunos/as já é uma questão de conflito, diretamente conectada a relações de poder. 

Ressalto que, devido ao modo como as relações de poder estão estruturadas, sendo a relação 

professor/a-aluno/a assimétrica, entende-se que é impossível remover o poder do/a professor/a, 

no que concerne à base do conhecimento e ao próprio poder, sendo preferível, portanto, pensar 

em seu uso de outras formas (ELLSWORTH, 1989; HAWKINS; NORTON, 2009; 

KUMARAVADIVELU, 2012). Hawkins e Norton (2009) salientam que as reflexões sobre as 

relações de poder mais amplas, assim como as mais contextuais, podem revelar formas de 

resistir a práticas sociais opressivas, levando os/as educadores/as à possibilidade de 

reestruturação das relações de poder em seus contextos mais específicos.  

Como resultado das reflexões feitas pelo grupo, no evento semiótico seguinte, Rafaela 

comenta sobre sua pretensão de como fazer um uso diferente de seu poder: 

 
Evento semiótico 24 

Rafaela: I was thinking about how I would make things differently in my classroom. 

[…] I’d like to mention something general, for all of my classes. From now on, I will 

apply more opportunities for students to make choices. So, we are talking about 

possibilities, so I will include in my lesson plan opportunities for students to make 

choices. I think, because when we plan an activity we tend to think about A or B, yes 

or no, right or wrong, true or false, right? I think we are getting too used to that. So I 

think, maybe, we can start by changing some things, like not only A or B, but maybe 

A, B, C, D, E, and what do you think about…? What’s letter F? Yeah? And letter G. 

So, bring me some new ideas. Not only true or false, A or B, yes or no, maybe trying 

to bring exercises, activities, discussions and, I don’t know, things that would make it 

possible for students to make their own choices. Planning the activities, establishing 

a context, and letting students work a little bit more on that proposal and that context, 

instead of me, as a teacher, making my choices for them. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 2, 16/10/2015) 

 

A principal questão apresentada na fala de Rafaela é a criação de oportunidades para 

que os/as alunos/as possam fazer escolhas próprias, em detrimento da mera apresentação de 

algumas opções pelo/a professor/a. Essa questão diz respeito à promoção da agência dos/as 

alunos/as, pois, ao proporcionar a oportunidade de fazer escolhas, promove-se 

concomitantemente a possibilidade de autonomia e expressão de suas vozes. A meu ver, 

Rafaela, consciente das relações de poder entre ela e seus/suas alunos/as, propõe uma forma 

mais horizontal de uso do poder docente.  
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Além disso, ela chama a atenção para os pensamentos binários que geralmente temos, 

influenciados/as pelo modernismo, ao preparar atividades para nossas aulas. A professora incita 

a criação de alternativas que possam ir além dessa limitação de possibilidades a qual nos 

sujeitamos. Assim, ter objetivos e princípios teóricos claros que orientam as nossas práticas 

pode conferir um apoio necessário para a realização de um trabalho crítico efetivo em sala de 

aula. 

Nesta segunda seção, escrutinei alguns conceitos discutidos pelo grupo, assim como 

problematizei exemplos relatados a partir da prática docente deles/as, a partir de suas 

interpretações dos conceitos e de sua prática, bem como das inter-relações entre eles. Além 

disso, tratei dos conceitos de conflito e consenso, de exemplos relacionados a eles, e 

desestabilizações decorrentes de situações vivenciadas pelo grupo docente. Ademais, discuti as 

relações de poder em sala de aula, de modo a contemplar formas de atuação que possibilitem a 

criação de espaços para outras possibilidades do uso do poder docente. Na seção seguinte, 

direciono o olhar para a questão do material didático e da agência docente. 

 

2.3 Material didático: a questão da agência docente 

 

A partir das discussões feitas pelo grupo focal, pude perceber que o material didático 

usado na escola, assim como o seu uso, foram questões amplamente problematizadas durante 

as sessões reflexivas. Sendo assim, considero importante apresentar esse material didático e 

fazer algumas reflexões sobre ele nesta seção, a fim de que o/a leitor/a possa compreender 

melhor as críticas e os questionamentos feitos pelos/as professores/as. 

A coleção Interchange (4ª edição), de autoria de Jack C. Richards, Jonathan Hull e 

Susan Proctor, compunha o material de língua inglesa utilizado na instituição, na época da 

realização da pesquisa. Segundo os autores e a autora, a coleção é “[e]scrita em inglês 

americano”32 (RICHARDS; HULL; PROCTOR, 2012, p. viii, grifo adicionado), o que denota 

uma perspectiva hegemônica da língua inglesa, de maneira que ocorre a exclusão e a 

consequente desvalorização de outras variedades linguísticas. Pennycook (2017) salienta a 

importância de observar e discutir os efeitos de escolhas como essa. 

Além disso, como Duboc (2012) – autora que também analisou esse material – pontua, 

há uma clara relação centro-periferia estabelecida de forma dicotômica, não apenas linguística, 

mas também conteudista, na medida em que não há discussões ou questionamentos, mas sim 

                                                           
32 Versão original: “[w]ritten in American English”. 
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apenas a apresentação do/a outro/a a partir de uma perspectiva dominante. Trata-se do que 

Adichie (2009) denomina como single story (única história), pois revela apenas uma 

perspectiva, que muitas vezes pode contribuir com a estereotipação do/a outro/a. 

Ademais, nas palavras dos autores e da autora da coleção, “a filosofia subjacente do 

curso é que a língua é mais bem aprendida quando é usada para uma comunicação 

significativa”33, ou seja, há um claro enfoque na “competência comunicativa”34 (RICHARDS; 

HULL; PROCTOR, 2012, p. viii). Sem diminuir o mérito e as possibilidades que a abordagem 

comunicativa proporciona para o processo de ensino-aprendizagem de línguas, pontuo que a 

principal problemática dessa abordagem é o tratamento da língua como um mero meio de 

comunicação livre de valores (CANAGARAJAH, 2013), visão que colabora com a manutenção 

do status quo. 

Richards, Hull e Proctor (2012, p. viii) afirmam que o programa de curso desse material 

didático  

 

[...] cobre tópicos contemporâneos, do mundo real, que são relevantes para as vidas 

dos/as alunos/as (por exemplo, tempo livre, entretenimento). Os/as estudantes têm 

conhecimentos e experiências prévias com esses tópicos, então eles/as podem 

compartilhar opiniões e informações produtivamente. Além disso, a informação 

cultural estimula a comparação e a discussão entre as culturas.35 

 

Questiono, primeiramente, até que ponto os tópicos contemporâneos mencionados são 

relevantes para as vidas dos/as estudantes. Para exemplificar esse questionamento, apresento a 

fala de Alice: 

 

Evento semiótico 25 

Nana: I hate these units! 

Alice: I hate them all! [laughter] 

Laryssa: They don’t make sense to us, do they? 

Alice: No! I mean, mainly the winter sports! What are those? 

[…] 

Laryssa: Which nation is the book about? 

Nana and Jay: The US. 

Laryssa: Clearly, huh, Alice? Winter sports… 

Alice: Yeah! Winter sports. [laughter] Summer sports. [laughter] 

Jay: “Oh, our sports are the same all over the year!” [laughter] 

 (Grupo focal: sessão reflexiva 1, 02/10/2015) 

 

                                                           
33 Versão original: “the underlying philosophy of the course is that language is best learned when it is used for 

meaningful communication”. 
34 Versão original: “communicative competence”.  
35 Versão original: “[…] covers contemporary, real-world topics that are relevant to students’ lives (e.g., free time, 

entertainment). Students have background knowledge and experience with these topics, so they can share opinions 

and information productively. In addition, cultural information stimulates cross-cultural comparison and 

discussion”.  



72 
 

Como se percebe, Alice não considera que o tema winter sports – um dos temas tratados 

em um dos livros – tenha relevância para as vidas dos/as educandos/as, pois não faz parte de 

suas realidades. Comungo da visão de Kumaravadivelu (2012) de que são os/as próprios/as 

docentes que têm a maior possibilidade de perceber que questões são relevantes para as vidas 

de seus/suas alunos/as e não teóricos/as e/ou outros/as agentes externos/as que não conhecem 

suas realidades. Ademais, acrescento que, a meu ver, a perspectiva apresentada nos livros 

didáticos dessa coleção é a do multiculturalismo (neo)liberal (KUBOTA, 2004, 2016), pois as 

diferenças são meramente celebradas (e às vezes nem mesmo isso!), sem fomentar 

problematização alguma sobre as relações de poder que as constroem, o que leva ao 

obscurecimento de questões como o acesso, a disparidade, os privilégios etc.  

Em relação às minhas aulas, eu trabalhava com o conteúdo proposto no livro didático 

usado na escola, mas sempre que possível o problematizava com meus/minhas alunos/as. No 

entanto, predominantemente, eu elaborava meus próprios materiais para trabalhar com eles/as. 

Apesar de o planejamento colaborativo ser uma realidade da escola, eu sempre trabalhava com 

turmas de níveis mais avançados e, geralmente, havia apenas as minhas turmas daqueles níveis 

(isto é, apenas uma de cada). Esse aspecto me impedia de planejar as minhas aulas junto com 

os/as demais docentes, a não ser em momentos de interação dentro da escola entre os meus 

grupos e os grupos dos/as outros/as professores/as. No entanto, acrescento que, anteriormente 

à realização desta pesquisa, durante as reuniões de planejamento da escola, pude perceber, 

principalmente, o enfoque em questões gramaticais e comunicativas, como aponto na 

introdução. 

O papel do livro didático na escola era o de suporte aos/às docentes e discentes, ou seja, 

o de direcionar os conteúdos que deveriam ser trabalhados, mas não de ser a única fonte de 

conteúdo e procedimentos. Por exemplo, em diversas aulas, alguns/mas colegas e eu nem 

mesmo usávamos o livro em sala, mas pedíamos que os/as estudantes fizessem as atividades 

dele em casa, como exercícios complementares. Portanto, tínhamos uma determinada liberdade 

para utilizar os materiais que considerávamos relevantes para nossos grupos. 

Concordo com Pennycook (1999, 2017) e Kubota e Miller (2017) que precisamos 

considerar os domínios sociais, econômicos, culturais, políticos e físicos da sala de aula, com 

enfoque em nossos próprios contextos, em busca de formas de transformação das condições de 

desigualdades que existem neles. Na mesma linha de raciocínio, Duboc (2012, 2014) afirma 

que precisamos problematizar os próprios materiais didáticos que nos são dados pelas 

instituições nas quais trabalhamos, para desconstruir os discursos que perpetuam preconceitos 

e discriminações, assim como verdades absolutas e estáveis. Nessa perspectiva, Cox e Assis-
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Peterson (1999), Pessoa (2009) e Silvestre (2016) pontuam que se faz necessário a construção 

de nossas próprias metodologias e materiais, de acordo com o lugar onde trabalhamos. Tais 

questões são discutidas pelo grupo participante: 

 

Evento semiótico 26 

Eterno: […] And she [Duboc] also emphasizes that it will depend on my interpretation 

of the world, my interpretation of what I need, what I see. Because what I see can be 

different from what somebody else can see. 

Rafaela: Then, she emphasizes the concepts of heterogeneous knowledge. She 

presents the concept of multiculturality. She’s very aware of that. She suggests that 

we should use heterogeneous knowledge, multicultural contents, gaps, so we can use, 

so we can open up possibilities, yeah? Just as you said, different contexts, right? 

Jay: Contextualization and problematization. 

Nana: And she criticizes this because she says that the books, and Interchange does 

that, do not consider these elements. 

Jay: Yes! 

(Grupo focal: sessão reflexiva 1, 02/10/2015) 

 

A fala de Eterno reflete a discussão feita por Duboc (2012, 2014) e Jordão (2013) sobre 

as diversas intepretações do mundo, perspectiva que desestabiliza os aspectos homogêneos, 

objetivos, estáveis e universais presentes no livro didático utilizado na própria instituição. De 

acordo com Jordão (2013), a língua é prática social de construção de sentidos, assim, 

trabalhamos com formas de entender o mundo e as contribuições sociais estão imbricadas aí. 

Para a autora, ensinar e aprender línguas envolve “construir sentidos do/para/no mundo e, neste 

processo, aprender a se posicionar diante dos sentidos produzidos por si e por outros[/as]” 

(JORDÃO, 2013, p. 77).  

Rafaela e Jay complementam a fala de Eterno ao elencarem alguns outros aspectos 

discutidos pela autora do texto que haviam lido: conhecimentos heterogêneos, 

multiculturalidade, contextos diferentes, contextualização e problematização. É importante 

notar não somente o que a professora e o professor enfatizaram a partir do que leram, assim 

como Eterno, mas, principalmente, que Nana destaca que o material utilizado na instituição 

desconsidera todos esses aspectos. A leitura do texto de Duboc (2014) possibilitou que eles/as 

pudessem visualizar esses elementos, constituintes de uma agenda crítica, e que refletissem 

sobre o trabalho que desenvolviam na escola e, mais especificamente, nesse caso, sobre como 

lidavam com o material didático em questão. 

Em seguida, apresento no evento semiótico 27 uma discussão do grupo de professores/as 

sobre uma imagem que mencionei e mostrei ao grupo, durante uma das sessões reflexivas. Na 

mesma semana do encontro, me deparei com essa imagem no site de um shopping de Goiânia, 

na seção do cinema. Daí, como essa imagem chamou minha atenção, visto que as leituras de 
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textos acadêmicos que fazia naquele momento influenciaram a minha leitura dela, resolvi 

mostrá-la ao grupo para a discutirmos. Além disso, a exibição de tal imagem estava diretamente 

relacionada ao assunto discutido pelo grupo naquele momento: educação linguística crítica e 

reflexões acerca do material didático usado. Saliento que a imagem representa um aspecto 

comum que percebi não apenas em relação ao shopping em questão, mas em outros espaços, 

como em lojas dos mais variados tipos na cidade, percepção que comentei com o grupo. 

 

Fonte: PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING, 2015. 

 

Evento semiótico 27 

[Laryssa shows a picture about what she mentioned in relation to the advertisements 

of movie theaters of shopping malls] 

Laryssa: So, as you can see, among around 10 people, everyone is “white”. 

Alice: And look at the way the image is organized, there is a family, then teenagers 

and then the old ones, classifying where people are sitting. They’re not together. 

Laryssa: Age is another thing to consider. 

Eterno: The concept of family, look there: father, mother and children. 

Laryssa: This is a class! 

Eterno: Yeah, this is a class. No, actually, “I don’t think this is a class. I don’t think 

we can use this kind of things. Just go back to Interchange and teach Interchange”. 

[says it ironically] 

Alice: “Of course! Because Interchange is LIFE!” [says it ironically] [laughter] 

Eterno: Actually, we can only see that because we are critical and aware of what is 

happening, and what we’re going to discuss, right? We could see four different 

aspects: first of all, all white – it doesn’t really represent Brazil; second, the order of 

people here, right?; third, the conception of family – there has been a big discussion 

about it in Brazil – what is family?; and fourth, age. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 4, 20/11/2015) 

 

Apresentei a imagem ao grupo com a intenção de mostrar que, apoiados/as em uma 

perspectiva crítica de educação linguística, é possível criarmos aulas a partir de elementos 

presentes no nosso próprio contexto, elementos com os quais nos deparamos diariamente, como 

uma imagem da seção do cinema, presente no site de um shopping da cidade. A partir da 

imagem mostrada, o grupo aponta determinadas questões como raça, estrutura familiar 

Figura 1 – Imagem apresentada na quarta sessão reflexiva 
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hegemônica e idade. Em determinado momento, afirmo: “Essa é uma aula!”, porque, a meu ver, 

há diversas questões sociais que poderiam ser discutidas com os/as alunos/as em sala de aula, 

a partir dessa imagem. Ela se constitui um tipo de material autêntico, algo real em nossas vidas 

– acredito que, por ser uma imagem de um shopping da cidade, muitos/as estudantes já 

poderiam tê-la visto –, o que aproxima o conteúdo da vida dos/as alunos/as.  

Acrescento que uma discussão similar poderia ter sido feita a partir de imagens do 

próprio material didático utilizado na instituição. Nas falas irônicas de Eterno e de Alice fica 

evidenciado que o livro não contempla outras possibilidades de vida, a não ser as hegemônicas. 

Alice destaca, inclusive, que o livro não representa a própria vida, visto que lança mão de 

situações idealizadas e embasadas em uma perspectiva dominante. Como exemplos disso, já 

discutidos anteriormente, no evento semiótico 11, Chris menciona o Thanksgiving e, no evento 

semiótico 25, Alice destaca os winter sports, que são tópicos presentes no material didático e 

que se distanciam das realidades de nossos/as alunos/as.  

Como Duboc (2012) salienta, em um livro como o Interchange, há certa representação 

do/a outro/a, que é inferiorizado/a, seja pelos adjetivos que são conferidos a ele/a, seja pelas 

ações empreendidas por ele/a, nos exemplos apresentados. Daí é possível notar a importância 

de ações tais como a de Nana, no evento semiótico 2, que buscou inserir perspectivas não-

hegemônicas em sua aula. 

Portanto, em decorrência disso e de outras questões, como Norton e Pavlenko (2004) 

pontuam, práticas de ensino exigem constante criação, contínua revisão do programa existente 

para, assim, melhor atender às necessidades dos/as aprendizes e incorporar suas crenças, 

conhecimentos e experiências às aulas, de modo a localizar esses aspectos nos contextos sociais 

mais amplos. Além disso, os/as professores/as destacam alguns outros aspectos relacionados à 

constante necessidade de (re)criação dos materiais didáticos: 

 

Evento semiótico 28 

Eterno: If we’re talking about regional aspects, for example, Goiânia, Goiás… 

Rafaela: You won’t find. You have to produce your own materials. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 4, 20/11/2015) 

 

O livro didático é produzido para o público em geral com vistas a ser utilizado em ampla 

escala nos mais diversos lugares e contextos do mundo. No entanto, Eterno menciona a questão 

dos aspectos regionais, que não são contemplados por ele. Obviamente, é impossível englobar 

todos os aspectos linguísticos, sociais, culturais etc., de todos os lugares e contextos, mas 

privilegiar apenas uma perspectiva é uma questão problemática, ainda mais se for hegemônica, 
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pois, desse modo, reforça-se o status quo. Por conseguinte, como Rafaela afirma, faz-se 

necessária a criação de materiais que contenham tais elementos pelos/as próprios/as docentes, 

questão corroborada por Pessoa (2009) e Silvestre (2016).  

Partir do nosso próprio contexto e das particularidades dele é crucial para o trabalho que 

desenvolvemos, pois, dessa maneira, não só o valorizamos, como também temos a oportunidade 

de discutir questões diretamente relacionadas às nossas realidades. Ainda sobre a criação de 

materiais, Nana faz uma afirmação muito pertinente: 

 

Evento semiótico 29 

Laryssa: The idea is that we can create our materials. 

Rafaela: Yeah! 

Nana: That’s it! That’s why we ask for so many copies, that’s why we use the data 

projector. Because we don’t want to be stuck there. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 1, 02/10/2015) 

 

Reforço a ideia da criação de materiais próprios – perspectiva apresentada no discurso 

de Rafaela, no evento semiótico 28 –, e Nana, por sua vez, concorda e revela a questão da 

agência, que se reflete em suas ações em busca de outras alternativas para as suas aulas. Esse 

aspecto é uma das características de um/a educador/a crítico/a, na medida em que mesmo em 

meio a restrições, há uma constante busca, por parte dele/a, por outras formas e possibilidades 

de atuação. 

Kumaravadivelu (2012) discorre sobre a agência moral do/a educador/a, que o/a 

influencia em todas as ações que empreende no contexto escolar. Ela diz respeito ao julgamento 

de valores e à consciência frente a situações diversas, nas quais decisões precisam ser tomadas, 

mesmo que elas sejam contrárias a determinadas regras e restrições. Segundo o autor, isso está 

relacionado à ética docente. Assim como Borelli e Pessoa (2011), entendo que a ética é 

direcionada pela busca da melhoria de vida das pessoas. Kumaravadivelu (2012) relaciona a 

ética ao cuidado com os seres humanos, que, segundo ele, precisa ser percebida sempre de modo 

relacional. Desse modo, é de extrema importância refletir sobre o trabalho que realizamos, 

como o justificamos eticamente e onde ele nos levará e levará os/as nossos/as alunos/as, assim 

como os efeitos que têm e terão em suas vidas (PENNYCOOK, 2001). Portanto, o/a educador/a 

analisa, entende e age de acordo com sua agência intelectual e moral.  

Pennycook (2001) ressalta a importância do desenvolvimento de possibilidades para a 

agência. Ele nomeia a relação entre a estrutura e a agência como pós-estruturação, onde há uma 

mútua interdependência entre elas e onde discursos e subjetividades são reproduzidas e 

mudadas ao longo do processo. Tal relação pode ser percebida no discurso de Nana, pelo qual 

ela expressa o reconhecimento da presença de elementos que compõem a estrutura, como o 
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livro didático, mas simultaneamente demonstra a sua agência ao buscar meios para impedir que 

a estrutura determine suas aulas, ou mesmo que impeça outras possibilidades em seu contexto.  

Além disso, na fala da professora estão presentes três elementos tratados por Pennycook 

(2001): o pensamento, o desejo e a ação, que são frutos da reflexão crítica. Ela demonstra 

concordar com o que foi dito anteriormente sobre a produção de materiais próprios, cita 

exemplos de formas de ação que ela e os/as colegas implementam, assim como os/as representa 

ao afirmar o desejo de libertação de um dos elementos que compõem a estrutura. Esse desejo é 

algo muito importante, pois se torna um tipo de motivação, que é materializada em ações 

docentes.  

É importante perceber que, para o exercício da agência, é necessária a formulação de 

estratégias de poder e de resistência. Sobre essa questão, Eterno apresenta algumas reflexões: 

 

Evento semiótico 30 

Eterno: Então, a reflexão que mais ficou clara para mim foi: Sim! Eu posso usar esse 

código, como posso usar qualquer outro código, e colocar ali dentro os elementos que 

me fazem ser professor – o critical teaching, a colaboração, usar a tecnologia para o 

objetivo dele[/a] [(do/a aluno/a)] –, e não o contrário, sabe? Deixar que esses 

elementos me apaguem e tomem conta das minhas aulas, de mim, e eu fico refém 

desse código, somente o código pelo código. 

(Entrevista, pergunta 4, 18/12/2015) 
 

Há na fala de Eterno forças que caracterizam a proposta do ensino crítico: a autonomia 

e a resistência docente, que revelam a significância da agência, ao mostrar que o/a professor/a 

pode usar a língua de acordo com as necessidades, os desejos, os objetivos de seus/suas 

alunos/as e seus e que não é preciso que agentes exteriores determinem o que deve ser feito em 

sala de aula, de forma similar às reflexões de Nana, discutidas a partir do evento semiótico 29. 

Ainda sobre a questão da agência e da estrutura, Eterno desenvolve algumas outras reflexões: 

  

Evento semiótico 31 

Eterno: […] And it’s really sad, really, really sad that the financial and administrative 

ways of dealing with schools, in general, are the ones that determine, which tell what 

has to be done or not. Because things would be different if we just took into 

consideration the contradictions inside the classrooms, the curriculum that could be 

changed, and everything else. But you have a book to teach, you probably have some 

time to finish that unit. That’s why we need, according to Duboc, to find the gaps. We 

need to find the gaps and make them happen. And this is what I meant by “having to 

insist, having to go against”, right? Not to be facing and fighting all the time, but to 

go against. But, this is not the mentality of teachers, in general, right? And that will 

depend on the context of the teacher […]. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 2, 16/10/2015)  
 

Sobre a estrutura, Eterno destaca as forças administrativa e financeira que determinam 

grandemente o que acontece em sala de aula. No entanto, na escola de idiomas em questão, na 



78 
 

qual Eterno é o coordenador, há uma certa flexibilidade, na medida em que o grupo docente é 

sempre consultado e participa da maior parte das decisões pedagógicas. O professor 

coordenador é um grande defensor do trabalho colaborativo, na perspectiva de que decisões 

devem ser tomadas e possibilidades criadas conjuntamente. A meu ver, o seu discurso reflete a 

sua decepção decorrente de vivências em locais onde já trabalhou. No momento da pesquisa, 

ele era professor de português em uma escola estadual de Goiânia e professor de inglês na 

escola de idiomas onde a pesquisa foi realizada. 

Além dos aspectos administrativos e financeiros, Eterno destaca as limitações 

decorrentes da imposição do próprio livro didático e do elemento tempo para que os/as docentes 

implementem o que é exigido pelas instituições onde trabalham. Conforme Pennycook (1999) 

pontua, “como reconciliar graus de liberdade com graus de restrição é um dos dilemas mais 

difíceis no trabalho crítico”36 (PENNYCOOK, 1999, p. 335). Ao final do evento semiótico 29, 

Eterno ressalta que o contexto no qual o/a docente está inserido/a pode restringir a agência 

docente (ALMEIDA, 2017), pois pode haver limitações e proibições de tal forma que o/a 

professor/a pode se sentir impossibilitado/a para agir, principalmente no contexto de escolas de 

idiomas, o que não é o caso do local onde a pesquisa foi realizada. 

Assim, Eterno retoma o conceito de brechas (DUBOC, 2014), que oferecem outras 

possibilidades em meio à estrutura, com o intuito de articular formas de atuação que possam 

ocorrer na forma de resistências e ações por parte dos/as professores/as. Além dos elementos 

constituintes da estrutura já mencionados, Kumaravadivelu (2012) menciona os fatores 

históricos e as construções ideológicas, que, assim como o poder, exercem sua força, mas 

argumenta que o indivíduo pode exercer sua agência, ao usar sua habilidade e disposição para 

tomar decisões independentes. 

Nos eventos semióticos 29, 30 e 31, percebemos que Nana e Eterno, respectivamente, 

apresentam algumas formas de oposição à estrutura. Pennycook (2001) salienta a necessidade 

de perceber a inter-relação entre a agência e a estrutura como um processo dinâmico e sempre 

dependente do contexto no qual ocorre. Nas palavras de Pennycook (2001, p. 120),  

 

[...] uma vez que começamos a entender como a estrutura pode limitar ou produzir 

(em vez de, absolutamente, determinar) a agência humana e como a agência pode 

funcionar em formas de oposição bastante complexas (mas nunca fora de algum 

domínio de poder), podemos, então, começar a trabalhar em direção a um modelo de 

múltiplas camadas, no qual a questão não é apenas de uma relação dialética entre a 

                                                           
36 Versão original: “[h]ow to reconcile degrees of freedom with degrees of constraint is one of the toughest 

conundrums in critical work”. 
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macroestrutura e a microagência, mas sim uma pós-estruturação, de reciclagem 

constante de diferentes formas de poder através de nossas palavras e ações diárias.37 

 

Observar e problematizar como apropriações, resistências e a própria agência de 

professores/as e alunos/as ocorrem, no processo educativo, tornam-se questões centrais para a 

Linguística Aplicada Crítica e, mais especificamente para o ensino de línguas e para a formação 

de professores/as, na perspectiva crítica. 

Nesta seção, apresentei o material didático da instituição de ensino onde a pesquisa foi 

realizada, com ênfase no livro, que foi um dos focos das discussões do grupo. Desenvolvi 

algumas questões e enfoquei alguns exemplos provenientes do material, que foram levantados 

pelos/as professores/as participantes e abordei a criação de materiais didáticos próprios, ligados 

a uma agenda crítica. Além disso, tratei de elementos relacionados à estrutura e à agência 

docente.  

Neste capítulo tratei do processo educativo segundo a perspectiva crítica do ensino de 

línguas, em seu macrocontexto; enfoquei conceitos, conflitos e relações de poder em sala de 

aula; e discuti questões relacionadas ao material didático usado na instituição, bem como à 

agência docente. No capítulo seguinte, enfoco a formação de professores/as de línguas a partir 

da perspectiva crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Versão original: “once we have started to work out how structure may limit or produce (rather than absolutely 

determine) human agency and how agency may work in fairly complex oppositional ways (but never outside some 

domain of power), we can then start to work toward a more multilayered model in which the issue is not merely 

one of a dialectical relation between macro structure and micro agency but rather a poststructuration of constant 

recycling of different forms of power through our everyday words and actions”. 
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Capítulo 3 

Formação de professores/as de línguas na perspectiva crítica 

 

Divido este capítulo em três seções: formação docente contemporânea: conhecimentos, 

preparação e desafios; princípios e cuidados com a prática docente; e grupo focal: entraves, 

contribuições e particularidades do estudo. Fundamento a discussão por meio de um diálogo 

entre o material empírico e os/as seguintes autores/as: Ellsworth (1989), Freire (1996), Paraíso 

(2004, 2012), Ibiapina (2008), Hawkins e Norton (2009), Teles e Ibiapina (2009), Pessoa e 

Borelli (2011a, 2011b), Kumaravadivelu (2012), Pessoa e Urzêda-Freitas (2012), Urzêda-

Freitas (2012), Lopes e Borges (2015), Silvestre (2016), entre outros/as autores/as. 

 

3.1 Formação docente contemporânea: conhecimentos, preparação e desafios 

 

Nesta seção, discorro sobre a formação de professores/as de línguas no contexto 

contemporâneo, a partir da perspectiva crítica, de modo a enfocar aspectos tais como as 

demandas globais e as exigências locais, a desconstrução de discursos, conceitos e noções sobre 

o trabalho que realizamos e os desafios dessa formação. Além disso, apresento e problematizo 

discursos dos/as professores/as participantes do estudo sobre aspectos que ressaltaram como 

necessários para o desenvolvimento de uma educação linguística crítica, em especial, a 

disposição individual e a preparação teórica. Finalizo esta seção com os desafios destacados 

pelo grupo no que concerne à implementação de um trabalho crítico. 

Kumaravadivelu (2012) propõe que a formação de professores/as de línguas seja 

ressignificada no que concerne não somente a conhecimentos, habilidades, crenças etc., mas 

também a fatores educacionais, sociais, culturais, ideológicos e políticos, em meio aos 

processos e às transformações globais na economia, cultura e sociedade. O autor ressalta a 

necessidade de repensar os pressupostos e os processos que embasam a formação de 

professores/as no novo contexto global, no qual o espaço e o tempo têm diminuído e as 

fronteiras têm desaparecido cada vez mais. As palavras de Kumaravadivelu (2012) aproximam-

se das seguintes pontuações de Eterno: 

 

Evento semiótico 32 

Jho: […] He [Pennycook] emphasizes “the importance of critical approaches to 

TESOL, not as a static body of knowledge and practices but rather as always being in 

flux, always questioning, restively problematizing the given, being aware of the limits 

of their own knowing, and bringing into being new schemas of politicization”. So, 

what do you understand by this statement? 
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Eterno: First of all, it’s a matter of a lot of concepts in just one statement. What I 

understand is that the idea of thinking of something as static is a problematic way of 

thinking, and this necessity that we have to problematize something, it’s something 

that should be done in every aspect. For example, we should problematize everything 

that we face as difficulties, everything that we face as something that is not only 

normal, you know? It could seem to be normal, to be exactly the way it should be, but 

we have to be aware, especially as educators, of the way we work here. Actually, 

everybody should be aware of that, but especially the ones that work with education 

must be aware of how we can problematize things, how we can question things, and 

understand that everything’s in flux, everything is working by something else, 

everything is connected to something else. So what I understand by this statement is 

that we cannot think in a static way, but understand the movement of the processes. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 3, 06/11/2015) 

 

Os argumentos de Eterno refletem a dinamicidade dos processos que vêm ocorrendo no 

mundo contemporâneo, como Kumaravadivelu (2012) discute. Apesar de que a fala de 

Pennycook (1999), citada por Jho, trata diretamente do ensino de língua inglesa, Eterno amplia 

os conceitos apresentados pelo autor, e aproxima-se de Silva (2000, 2005), que destaca que, no 

momento atual, segundo as perspectivas pós, entendemos os significados como fluidos, 

indeterminados e incertos. Além disso, ao pontuar que tudo está em fluxo, o professor direciona 

o seu olhar para as inter-relações do mundo contemporâneo no contexto global. Noto, também, 

na fala do docente, uma ênfase na questão da problematização constante de todos os processos 

dos quais participamos, inclusive daqueles elementos cuja problematização não consideramos 

necessária, pois não há estranheza em relação a eles, de nossa parte. Portanto, a fluidez 

mencionada por Eterno e por Silva (2000, 2005) incita a desconstrução de conceitos tais como 

a normalidade. 

Em consonância com o discurso do professor, e de acordo com uma perspectiva pós-

crítica de educação, Paraíso (2012) argumenta sobre o entendimento de que as mudanças que 

vêm ocorrendo em ritmo acelerado têm alterado os espaços, as condições de vida, a sociedade, 

a cultura, a política, as desigualdades, as formas de ensinar e aprender, a nossa relação com o 

mundo e com as pessoas, os/as outros/as e nós mesmos/as. Esse tempo pós-moderno que 

vivenciamos cria uma descontinuidade. Assim, “educamos e pesquisamos em um tempo 

diferente” (PARAÍSO, 2012, p. 26). Alguns dos aspectos que caracterizam a educação 

contemporânea de línguas podem ser percebidos nas reflexões de Rafaela, em dois momentos 

distintos, a partir da experiência de formação docente vivenciada: 

 

Evento semiótico 33 

Rafaela: [Como professora de língua inglesa, e]u me vejo um ser em transformação, 

porque eu já tenho experiência de 17 anos de sala de aula e fui exposta a diversas 

abordagens de ensino, né? Até mesmo, em decorrência da experiência em diversas 

instituições e de suas respectivas ideologias, respectivas abordagens, né? E hoje, que 

eu estou em uma instituição que possibilita um avanço no estudo, um avanço de 
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pensamento, de novas práticas, de inclusão... quando eu falo inclusão, é inclusão de 

novas práticas pedagógicas, educacionais, né? Então, hoje eu me vejo muito em 

transformação. Eu me vejo assim, de 3 anos para cá, eu tenho mudado muito, em uma 

velocidade maior do que nos anos antecedentes, né? ...da minha prática. Então, assim, 

é relativo. Um tempo, a quantidade, não significam mudança, e sim a sua consciência 

e essa dinâmica. 

(Entrevista, pergunta 5, 18/12/2015) 

 

Evento semiótico 34 

Rafaela: […] I was reflecting, “Are my classes only based on the communicative 

approach? Critical?” And then, it is a mix. It has been turning to be a mix of many 

things. I think the same happens to Canagarajah, when he says that, after trying so 

many things, I mean, if we ask him, this specialist, the same question, I think he’d 

say, “a mix of many things”. I think we’ve been trying many things here, we’ve been 

attempting to include a lot of models here. Of course I think that, because we have 

been taught to teach communicative classes for many years, before our recent practice; 

well, concerning my classes, someway, somehow, I still include communicative 

practices, but not only that. It’s impossible, with the level of the students we have, 

with the demands of the school, with the demands of teaching English nowadays. I 

think it’s a mix of many things nowadays.  

 (Grupo focal: sessão reflexiva 6, 18/12/2015) 

 

 Recorro às falas de Rafaela, pois elas ilustram elementos presentes no discurso de 

Eterno, no evento semiótico 32, em relação às constantes mudanças com as quais precisamos 

lidar diariamente concernentes às nossas atitudes docentes e práticas em sala de aula. A cada 

dia, as mudanças têm sido mais frequentes e com uma intensidade maior. A segunda fala de 

Rafaela diz respeito às diversas perspectivas e práticas que nos influenciaram e influenciam, 

além daquelas que ainda surgirão e nos influenciarão. A partir dessas reflexões, questiono se 

temos conseguido acompanhar as mudanças que têm ocorrido no mundo contemporâneo em 

sala de aula. Para conseguirmos lidar melhor com elas, é necessária uma constante 

desaprendizagem (JORDÃO, 2014; PENNYCOOK, 2012) do que sabemos e aprendizagem do 

que não sabemos e que pode nos ser útil no contexto escolar. 

Kumaravadivelu (2012) propõe pensar esse novo contexto global a partir das 

perspectivas da pós-transmissão e do pós-método, que envolvem a formação docente. A 

perspectiva de pós-transmissão oferece um entendimento do conhecimento caracterizado como 

negociado e contingente, entre o/a professor/a, os/as alunos/as, o assunto, o currículo e o 

contexto. Já a perspectiva do pós-método incita a redefinição do que se entende sobre os 

processos que ocorrem no ensino, de forma a buscar alternativas ao invés de métodos. 

Nesse momento de constantes e rápidas transformações, o autor propõe uma 

reestruturação da formação de professores/as de línguas, de modo que os/as docentes possam 

se tornar “pensadores/as estratégicos/as, pesquisadores/as exploratórios/as e intelectuais 

transformadores/as” (KUMARAVADIVELU, 2012, p. x), para conseguir atender às demandas 
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das sociedades globalizadas nas quais estão inseridos/as, bem como às exigências locais. Tais 

questões são retomadas por Eterno, no evento semiótico seguinte: 

 

Evento semiótico 35 

Eterno: For sure, particular and also global domains will define how we approach 

anything, right? And we have to be aware of what guides us, right? What kind of 

domains guide you, what you believe. And you can also question what you believe: 

Should it be believed by you? Is that the truth? Is that just the truth for now? Is it a 

moment of transformation? Is it how you feel and how you understand things this 

way, at the moment? Because you can have a different point of view tomorrow. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 3, 06/11/2015) 

 

 Eterno menciona os domínios particulares (contextuais e locais) e globais, como 

aspectos que necessitamos levar em consideração para realizar nosso trabalho, questão 

destacada por Kumaravadivelu (2012) e Pennycook (2017). Considero que é importante 

refletirmos sobre como questões globais e locais afetam diretamente nossa prática docente e 

nossa compreensão dela. Sendo assim, lanço mão de alguns questionamentos: Como somos 

influenciados/as por esses domínios? Quais elementos deles incorporamos às nossas práticas e 

a quais resistimos? Como lidamos com as questões sociais, culturais, históricas e políticas dos 

macrocontextos e microcontextos nos quais estamos inseridos/as? De que forma o que fazemos 

em sala de aula afeta a vida dos/as nossos/as alunos/as? Quais são nossas contribuições para 

suas vidas? Dentro da perspectiva de que me aproximo, entendo que cada docente precisa 

refletir sobre seu próprio contexto e realidade para responder a essas perguntas. 

 Segundo Moita Lopes (2013a) e Pennycook (2001, 2010, 2017), há uma crescente 

valorização dos conhecimentos locais, situados, mas que estão em constante diálogo com 

conhecimentos globais, em um processo fluido e constante. Assim, de acordo com Moita Lopes 

(2013a), o mundo contemporâneo, translocalizado, exige um posicionamento que acompanhe 

as contínuas transformações que nele ocorrem e que seja continuamente problematizador e não 

sedimentado. O autor propõe a transformação do global pelo local. 

 Ainda sobre a fala de Eterno, ele questiona, ao fazer menção às nossas crenças, o que 

nos guia, isto é, as premissas e os pressupostos nos quais nos embasamos para a realização de 

nosso trabalho docente. O professor então, de certo modo, desestabiliza o conceito de verdade 

– que pode ser entendida como interpretação, a partir de seu discurso –, ao inquirir sua 

temporalidade e reafirmar a fluidez dos significados, que é característica do momento 

contemporâneo. Em conformidade com essa perspectiva, Paraíso (2004, 2012) pontua que, na 

pós-modernidade, com base nas teorias pós-críticas, as noções de verdades são desconstruídas, 

ao observar que a verdade é relativa à realidade de onde provém. 



84 
 

Assim, problematizam-se as verdades “produzidas, os saberes inventados, os 

conhecimentos construídos” (PARAÍSO, 2004, p. 293), de modo a atribuir um enfoque especial 

à genealogia de tais construções. Dessa maneira, a partir da fala de Eterno, é possível notar a 

existência de construções discursivas que são consideradas verdades pela sociedade. De fato, 

constitui-se algo importante para o nosso trabalho docente a desconstrução de tais discursos 

sobre questões sociais, com os/as nossos/as alunos/as, e sobre questões educacionais e 

pedagógicas, com nossos/as colegas de profissão. Nessa mesma perspectiva, a seguir, Eterno 

complementa a sua fala ao incitar a desconstrução de alguns outros conceitos: 

 

Evento semiótico 36 

Eterno: […] [T]he idea of thinking what is normal, right and proper, this is what we 

are always wondering about, you know? What is the proper English I have to use here, 

in this discussion? What’s the right way of approaching the text, for example? What 

is it to be a teacher? What is it to deal with students in class? We’re always thinking 

about what is right, normal and proper. And it’s exactly the opposite, right? Not to go 

against, because we cannot, in the society we live in, we cannot go against some rules, 

some details, but we can question, we can problematize some things, things that must 

be changed with time, through our discussions. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 3, 06/11/2015) 

 

O professor questiona conceitos como normal, certo e adequado, do mesmo modo que 

ele questionou o conceito de verdades. Considero interessante mencionar os exemplos sobre “o 

inglês adequado”, “a forma certa de abordar o texto” e “de ser professor/a”, que Eterno traz à 

baila, pois esses são discursos decorrentes do pensamento moderno, que ainda nos assombram. 

Conforme Paraíso (2004) pontua, não deve haver tentativas de estabelecer modos certos de 

ensinar, formas adequadas de avaliar e conhecimentos únicos ou universais.  

Assim, considero como formas de atuação que podem nos fortalecer como docentes 

agentes, em detrimento de estruturas e de discursos que, em contrapartida, nos enfraquecem: a) 

ensinar de acordo com as demandas locais, a partir do que consideremos pertinente para a 

aprendizagem de nossos/as alunos/as; b) avaliar conforme elementos que nós consideramos 

relevantes, e não agentes exteriores; c) e abordar conhecimentos contextual e socialmente 

relevantes em nossas salas de aula. Nessa mesma linha, Chinyowa (2014, p. 256) pontua que 

precisamos buscar “uma pedagogia alternativa que não dilua as contradições, complexidades e 

diferenças que ainda existem em espaços institucionais”. Portanto, cada contexto é único e, por 

conseguinte, o/a docente que trabalha nele é a pessoa mais indicada para a tomada de decisões 

educacionais e pedagógicas nele. 

Ainda sobre o evento semiótico 36, a partir de uma macroperspectiva, as reflexões de 

Eterno demonstram que não é possível enfrentar diretamente a estrutura (PENNYCOOK, 
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2001), ainda mais pela forma como a sociedade se organiza, influenciada pelo neoliberalismo. 

No entanto, o professor menciona dois elementos que constituem a microagência: o 

questionamento e a problematização. À sua fala, acrescento que podemos agir dentro de sala de 

aula, por meio de nosso papel docente, e fora dela, como cidadãos/ãs críticos/as, 

questionadores/as e problematizadores/as. Além disso, saliento também que é preciso articular 

formas de atuação docente com outros/as profissionais de nossa e de outras áreas, pois, talvez, 

colaborativa e coletivamente consigamos impactar de forma mais consistente a estrutura, em 

favor de mudanças. 

Sobre a formação docente, Lopes e Borges (2015) pontuam que ela se configura um 

projeto impossível, pois mesmo que as ações que se pretende empreender sejam planejadas, os 

resultados jamais serão os mesmos que se espera, devido ao fato de que, por se tratar de sujeitos 

sociais, engajados em diferentes discursos, e que possuem identidades diversas, sempre haverá 

efeitos inesperados resultantes do processo de formação. Em suas palavras,  

 

[a]firmar a impossibilidade do projeto de formação docente significa afirmar a 

impossibilidade de plenitude, a impossibilidade de identidades plenas, a 

impossibilidade de previsão e cálculo sobre a formação. (LOPES; BORGES, 2015, p. 

498). 

 

Ainda assim, apesar de ser impossível, no sentido que as autoras pontuam, a formação 

docente é necessária. É necessária, porque é preciso dar sentidos ao trabalho que 

desenvolvemos. É preciso procurar outras alternativas além daquelas que estão dadas. Lopes e 

Borges (2015) argumentam que a formação docente precisa produzir reflexões acerca de 

processos de mudanças e que, para a ocorrência deles, a responsabilidade e o compromisso de 

todos/as os/as envolvidos/as são essenciais, assim como o debate político sobre o que se entende 

por tais mudanças e por significação do mundo. 

Hawkins e Norton (2009) e Lopes e Borges (2015) enfatizam que não há um modelo 

único para a formação crítica docente, já que é necessariamente articulada com base em 

decisões contextuais e responsiva a aspectos situacionais e locais. A implementação de minha 

pesquisa, caracterizada como uma experiência de formação docente, foi orientada por esses 

princípios. Por conseguinte, segundo as autoras, essa perspectiva encoraja a reflexão sobre as 

limitações e as possibilidades de cada contexto. De forma geral, o engajamento com mudanças 

sociais necessita ser almejado, mas se deve evitar a pretensão por plenitudes ou certezas (de 

forma a evitar, assim, o autoritarismo). As autoras destacam as agendas contextuais, com suas 

dinâmicas contingentes. 
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Kumaravadivelu (2012) defende uma formação de professores/as que tenha como foco: 

a produção de conhecimentos e não apenas a aplicação de conhecimentos recebidos; a agência, 

como forma de possibilitar a liberdade e a flexibilidade que eles/as merecem e almejam; a 

pesquisa que envolva mais as necessidades e desejos locais do que a pesquisa de alcance global; 

a formação de intelectuais transformadores/as, que cumpram suas obrigações pedagógicas e 

sociais; e o desenvolvimento da competência e da confiança necessárias para lidar com desafios 

desconhecidos e inesperados. A seguir, apresento e discuto, brevemente, eventos semióticos no 

quais os/as professores/as enfocaram os aspectos destacados pelo autor: 

 

Evento semiótico 37 

Jay: It’s about proposing an atmosphere where students and teacher build together the 

knowledge about the gaps, about something we were talking about, about some topic. 

And, then, we build the knowledge together. But, we make our students think critically 

about that theme. And we, as teachers, we are not the ones who have all the 

knowledge. We build knowledge together, with our students. I think like that. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 2, 16/10/2015) 

 

Jay destaca em sua fala a construção de conhecimentos que, segundo ele, deve ocorrer 

de forma conjunta entre professor/a e alunos/as. Apesar de se referir aos/às estudantes, 

compreendo que a perspectiva do professor seja a mesma para um contexto de formação 

docente, como no caso da experiência vivenciada. Como ele pontua, o conhecimento não é algo 

que está pronto, mas sim que deve ser construído de forma dialógica. Sobre o desenvolvimento 

de pesquisas que atendam às necessidades e desejos locais, recorro aos discursos de Eterno e 

Jho sobre a nossa experiência de formação docente:  

 

Evento semiótico 38 

Eterno: [...] Eu acho que o que ajudou, também, foi que você conhece a nossa 

realidade. Então, eu acho que essa conexão a ajudou muito a fazer uma seleção de 

temas, porque, imagina, quantas coisas em critical teaching há, né? Você foi 

exatamente naquilo que vem ao encontro do que nós estamos fazendo aqui. A primeira 

coisa foi isso, que a temática foi ao encontro da nossa prática. A segunda questão, 

seria hipócrita, da nossa parte, discutir vários outros temas e não discutir critical 

teaching. Por quê? Por causa dos[/as] nossos[/as] alunos[/as], a realidade dos[/as] 

nossos[/as] alunos[/as], o perfil dos[/as] nossos[/as] alunos[/as]. Como todos[/as] 

sabem, são alguns[/mas] alunos[/as] com muita necessidade linguística, processual, a 

maioria das escolas públicas, né? Que por uma questão financeira-social, que, 

inclusive, até por essas questões, procuram a escola, né? Então, a gente tem um 

processo, uma vivência desse[/a] aluno[/a] que, necessariamente, vai trazer à tona 

algumas dessas temáticas, que nós discutimos. Então, assim, os temas vieram ao 

encontro e iluminou o nosso caminho, a nossa prática. 

(Entrevista, pergunta 3, 18/12/2015) 

 

Evento semiótico 39 

Jho: [Os] temas foram super necessários, né? [...] Os textos refletiram as necessidades 

da sala de aula que a gente estava tendo, está tendo, nesse momento. Então, para mim, 

eles foram escolhidos a dedo, como foi feito, né? Uma escolha que fez todo o sentido, 

né? 
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(Entrevista, pergunta 3, 18/12/2015) 

 

 A partir das falas de Eterno e Jho, ressalto a relevância de conhecermos o contexto local 

e as pessoas participantes, pois esse foi um elemento que claramente contribuiu para o 

desenvolvimento da formação docente que desenvolvemos. Nessa perspectiva, entendo que 

tenha atendido às necessidades e desejos locais. No que concerne ao terceiro aspecto destacado 

por Kumaravadivelu (2012), é possível notar como a agência docente se deu, durante o 

desenvolvimento da investigação, a partir do discurso de Eterno: 

 

Evento semiótico 40 

Eterno: Acredito que o desenvolvimento do grupo também foi satisfatório, haja vista 

a tentativa de organizar o texto, via PowerPoint, via tópicos, para que a gente pudesse 

discutir. [...] Então, a seleção do material [dos textos e dos demais materiais escolhidos 

e usados pelo grupo para desenvolver as discussões] e a maneira, inclusive que o 

próprio grupo foi se desenvolvendo, foi muito bacana.  

(Entrevista, pergunta 2, 18/12/2015) 

  

Penso que a formação docente proposta permitiu a liberdade e a flexibilidade que 

precisam estar presentes no contexto de formação crítica docente, e, assim, a agência docente 

pôde ser estimulada. Com exceção da seleção dos textos por mim e por minha orientadora – 

feita a pedido do próprio grupo – todas as ações implementadas foram feitas de forma conjunta 

pelo grupo de professores/as. A fala de Eterno mostra alguns dos elementos presentes nas 

sessões reflexivas, selecionados pelos/as educadores/as para os/as auxiliarem na organização e 

no desenvolvimento das discussões, que foram empreendidas por eles/as. Em relação às 

obrigações sociais e pedagógicas que devem ser contempladas pela formação docente 

(KUMARAVADIVELU, 2012), recorro às falas de Rafaela e Eterno, respectivamente:  

 

Evento semiótico 41 

Rafaela: [As discussões c]ontribuíram muito, mas eu ainda não consigo implementar 

tudo aquilo que eu preciso, que eu sinto a necessidade e que eu tenho consciência que 

eu preciso mudar ainda mais e implementar, né? Porque se você internalizar coisas e 

você não fizer algo com isso para transformar o ambiente, para transformar a vida de 

outras pessoas, para transformar a sua própria vida, para transformar aquele contexto, 

não tem muita... valia, pois o objetivo é a transformação, né? A educação é a 

transformação. Então, assim, é isso. 

(Entrevista, pergunta 6, 18/12/2015) 

 

Evento semiótico 42 

Eterno: Working with critical language teaching can be a great opportunity for 

teachers to rethink their roles and the role of schools, their roles and roles of students 

in society. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 4, 20/11/2015) 
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O escopo da Linguística Aplicada Crítica enfoca questões linguísticas e discursivas, mas 

também aspectos sociais, políticos, históricos, culturais etc., mais amplos. Desse modo, busca-

se trabalhar com a reflexão crítica em relação a aspectos de justiça social, de forma a relacioná-

los às práticas educacionais (HAWKINS; NORTON, 2009; PESSOA; URZÊDA-FREITAS, 

2012). Esses elementos aparecem nas falas de Rafaela e Eterno. De acordo com 

Kumaravadivelu (2012), a formação de professores/as precisa trabalhar questões sobre como 

os/as educadores/as estão posicionados/as em contextos históricos, sociais e institucionais, com 

o intuito de transgredir limites impostos, embasados/as pelo desenvolvimento de sua 

consciência sociopolítica, de modo a enfrentar o desafio de se mover entre discursos e práticas, 

refletir e problematizar identidades pessoais e sociais. No que diz respeito ao último aspecto 

sublinhado por Kumaravadivelu (2012) – o desenvolvimento da competência e da confiança 

dos/as professores/as –, lanço mão do discurso de Jho:  

 

Evento semiótico 43 

Jho: Na medida que eu conseguia acompanhar o grupo, tentei expor minhas ideias e 

experiências. O grupo me apoiou e me ajudou a ter segurança para me expressar. 

(Narrativa, letra g, 30/12/2015) 

 

 A realização deste estudo colaborativo se configurou, para Jho, como um grande 

desafio. Foi sua primeira experiência de formação docente, visto que sua área de estudos é 

biblioteconomia. Ao considerar que todos/as deveriam ter se responsabilizado pela condução 

de pelo menos uma das discussões, entendo que nossa formação docente tenha contribuído para 

o desenvolvimento de competências educacionais-pedagógicas e linguísticas. O fato de que Jho, 

por exemplo, precisou conduzir a terceira sessão reflexiva sozinha, pois Rafaela teve que se 

ausentar naquele dia, ocasionou uma grande oportunidade para a professora desenvolver sua 

autoconfiança. O enfrentamento daquele momento no qual ela era a principal docente 

responsável pela condução da discussão colaborou para estimular o sentimento de segurança ao 

se expressar, como ela pontua. 

Por conseguinte, percebo que todas os aspectos mencionados por Kumaravadivelu 

(2012) estiveram presentes na experiência do grupo, implícita ou explicitamente, como é 

possível observar ao longo do trabalho. É importante salientar que as teorias pessoais 

desenvolvidas pelos/as educadores/as provêm de sua atuação em sala de aula, assim como de 

teorias acadêmicas e formais (PESSOA, 2009). Além disso, elas também são influenciadas 

pelas experiências contextuais e situacionais de cada docente, não só relacionadas ao processo 
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ensino-aprendizagem, mas ao conjunto de suas vivências, que conjuntamente têm grande 

participação em sua forma de se posicionar em sala de aula. 

Ainda com base nas perspectivas de formação crítica de professores/as para o contexto 

contemporâneo, a partir das reflexões de Hawkins e Norton (2009), Kumaravadivelu (2012) e 

Lopes e Borges (2015), lanço mão das falas de Nana e Eterno, em dois momentos diferentes, 

para discutir a questão da preparação docente necessária para o desenvolvimento de uma 

educação linguística crítica – objeto de estudo do grupo: 

 

Evento semiótico 44 

Nana: Yeah. It reminds me of a situation that happened when I was teaching, 

implementing the lessons I prepared [during her undergraduate course], and I asked 

them [the students] what identity is, because that was my theme. Nobody knew. 

Nobody could answer. But, then, a student raised his hand and said, “Identity is your 

document, teacher”. And I asked Rosane, “What should I do? I cannot even have a 

conversation with them about identity. It seems that they don’t know what to say”.  

Laryssa: And a good way to deal with these things, I think, is to be theoretically 

prepared. Because the more you read, the more prepared you are. 

Nana: That’s true; because I had to read what identity is, and I found out that identity 

is something different from what I had thought. 

Eterno: Yeah, last session we were reading a text, Rosane and Marco Túlio’s text, one 

of the challenges they took into consideration was exactly this: the teacher needs to 

be prepared to deal with the situation. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 5, 04/12/2015) 

 
Evento semiótico 45 

Nana: We highlighted the importance of being prepared.  

Eterno: Yeah. 

Nana: So, when we want our students to think in a critical way, we ourselves have to 

be prepared, like, they [Pessoa and Urzêda-Freitas] mention in the text. You have to 

know theoretical aspects, I mean, for example, let’s talk about men and women’s 

rights. But what do you know? Do you know the common sense or do you have the 

data to show, to have arguments for your students, to problematize? So, this is also 

crossing the boundaries of applied linguistics. 

Eterno: And to cross these boundaries, if you’re not prepared, we can mess up 

everything, right? Because we wouldn’t be adding something. We’d be just proposing 

a discussion to happen, without research, without being prepared, without the 

concepts that could really give you the support to do what we want to do, right? 

(Grupo focal: sessão reflexiva 4, 20/11/2015) 

 

 

Nana e Eterno consideram que é necessária a preparação teórica para a realização de um 

trabalho com a educação linguística crítica, isto é, para desenvolver a criticidade dos/as 

alunos/as, é preciso que o/a própria docente desenvolva primeiramente sua perspectiva crítica, 

embasada teoricamente. Entendo que essa preparação está relacionada à aquisição de 

conhecimentos sócio-históricos, culturais e políticos da vida humana e até mesmo de dados 

quantitativos que possam fundamentá-los, como corrobora Silvestre (2016). Concordo com 

Nana e Eterno, na medida em que o ato de propor uma discussão sobre determinado assunto, 

sem devida fundamentação para nos apoiar, poderia acarretar certas dificuldades de 
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argumentação e haveria um risco maior de reforçar noções que objetivamos desconstruir. No 

evento semiótico seguinte, Eterno discute alguns outros elementos que considera importantes 

para o desenvolvimento de um trabalho crítico: 

 

Evento semiótico 46 

Eterno: If you have disposition for that [working with critical teaching], you must 

have preparation for that, right? […] So I think a very nice way to deal with that is, 

like, reading a lot, but also travelling, and trying to participate in different groups, 

right? We tend to be close in some small and safe groups. We don’t feel comfortable 

with the idea of dealing with different people. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 5, 04/12/2015) 

 

O professor inicia sua fala com um elemento que precede à ação docente: sua disposição 

para implementá-la. Assim, de acordo com as palavras de Teles e Ibiapina (2009, p. 7), “para 

que haja qualquer alteração na prática docente, é preciso que o[/a] professor[/a] se sinta 

motivado[/a] e interessado[/a] em fazê-la”. Assim, saliento que estar familiarizado/a com 

conhecimentos sobre a perspectiva crítica do ensino de línguas não é suficiente para ocasionar 

sua implementação, pois há a questão da agência, isto é, o/a docente decide ou não pela opção 

com o trabalho crítico. Desse modo, a falta de interesse ou desejo em implementá-lo ou mesmo 

a resistência a ele são aspectos que devem ser considerados, pois nem todos/as que conhecem 

a perspectiva crítica ou que participam de uma experiência de formação fundamentada nessa 

perspectiva optam pelo trabalho com ela, como acontece com quatro dos cinco participantes do 

estudo realizado por Urzêda-Freitas (2012). 

É relevante mencionar que Eterno é um professor que teve muitas oportunidades de 

intercâmbio estudantil. Com base em suas experiências de vida, Eterno destaca que leituras, 

viagens e participações em grupos diferentes são aspectos que podem proporcionar 

oportunidades para o desenvolvimento docente e pessoal, na medida em que permitem criar 

novas conexões que podem ampliar perspectivas e visões de mundo. Esses elementos foram 

vivenciados por ele e, por isso, são enfatizados em seu discurso. A leitura está relacionada à 

perspectiva de preparação, discutida por Nana e por ele. Seu incentivo no quesito viagens e 

contato com grupos diferentes reflete suas vastas experiências com culturas e povos diferentes, 

visto que ele conhece vários países das Américas, Europa e África, sendo que em alguns deles 

morou e estudou. 

Ainda sobre a preparação docente e conhecimentos necessários para a implementação 

de aulas críticas, ressalto, a seguir, uma questão que chamou minha atenção:  
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Evento semiótico 47 

Em relação à raça, alguns/mas professores/as não souberam se autoidentificar no 

questionário inicial. 

(Anotações de campo, 18/09/2015) 

 

Relato a questão da autoidentificação da cor/raça como uma das dificuldades que pude 

perceber em relação ao preenchimento do questionário inicial (exibido no Quadro 1). Cris e 

Julia deixaram-na em branco e Alice se autoidentificou como amarela, embora não seja 

asiática. Interpreto que as duas primeiras professoras preferiram não se autoidentificar, talvez 

por não saberem exatamente qual é sua raça/cor, e que Alice se autoidentificou amarela talvez 

por desconhecimento do significado dessa cor/raça. Isso nos mostra que, para trabalhar com 

raça, por exemplo, que se configura um dos temas comumente problematizados pelo ensino 

crítico de línguas, as professoras necessitariam fazer leituras sobre o assunto para conhecer os 

conceitos e as discussões feitas na área, bem como para aumentar sua confiança em relação ao 

assunto, para que então pudessem discuti-lo de forma mais aprofundada com seus/suas 

alunos/as. Destaco essa questão para enfatizar a importância da preparação teórica, ressaltada 

por Nana e Eterno, anteriormente. 

Além da questão da disposição e da preparação docente necessárias para a 

implementação de uma educação linguística crítica, o grupo destacou alguns aspectos em 

relação às dificuldades e aos desafios que percebeu para a realização de um trabalho com essa 

perspectiva, a partir de sua realidade: 

 

Evento semiótico 48 

Rafaela: Because one of the challenges is time [in relation to critical teaching]. Time 

is a challenge, for preparing, looking for, accessing. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 1, 02/10/2015) 

 

Evento semiótico 49 

Rafaela: Resources, right? Accessing theory. I could only access because we’re 

reading these texts. Before that, I had seen, heard, but not really accessed it. I mean, 

this very useful information. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 4, 20/11/2015) 

 

Evento semiótico 50 

Eterno: [It] takes a lot of energy from the teacher to plan a class in this perspective, 

and not only following the book because the book is ready. […] 

(Grupo focal: sessão reflexiva 1, 02/10/2015) 

 

Evento semiótico 51 

Eterno: So I think it’s a big limitation because we work too much, and study nothing 

because we don’t have time. Anything else? Anything you, guys, think it’s a limitation 

to put those things into practice? [silence]. So we have personal aspects, overcoming 

personal aspects. What else? 

Nana: Time. 

Rafaela: Time, institutional constraints, as you mentioned. 

Eterno: This impediment of working, working, working, right? 

Laryssa: Access, as Rafaela said. 
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Eterno: Access? 

Rafaela: Access. Accessing materials, theories. 

Eterno: Ah, exactly. 

Laryssa: Professional preparation. 

Eterno: So, already six big limitations, right? 

(Grupo focal: sessão reflexiva 4, 20/11/2015) 

 

O grupo destaca a necessidade de trabalhar para conseguir um salário digno e, em 

decorrência disso, a falta de tempo para estudar. Entendo que esse fato tenha ocorrido mesmo 

durante a realização da própria pesquisa, pois em certos momentos alguns/mas docentes 

afirmaram abertamente que não haviam conseguido finalizar a leitura de alguns dos textos. A 

questão do estudo está diretamente relacionada à preparação profissional para lidar com as 

questões decorrentes do processo, que também necessita ser constante e autorreflexiva. 

Além disso, outro elemento ressaltado pelo grupo foi a superação de aspectos pessoais, 

isto é, as dificuldades e os desafios com os quais a própria pessoa precisa lidar. Interpreto que 

o aspecto cultural de resistência que temos a uma formação continuada constante influencie 

essa questão, visto que é muito comum, no Brasil, que, após finalizarem seus cursos de 

graduação, docentes parem de estudar e se dediquem apenas ao trabalho. Assim, elas/es deixam 

de ter acesso a outros tipos de materiais e a aspectos teóricos ao se afastar da academia, como 

foi destacado pelo grupo. 

Ademais, os/as professores/as ressaltam o tempo e a disposição para o planejamento de 

aulas críticas como outros obstáculos (URZÊDA-FREITAS, 2012), visto que não há materiais 

prontos para elas, o que requer a constante necessidade de criação e pesquisa – aspectos que 

discuti anteriormente. Além de todas as questões mencionadas, também precisamos lidar com 

restrições institucionais e limitações contextuais. Assim, acrescento que, por ser mais 

trabalhosa, muitos/as docentes optam por não se envolver com uma educação linguística crítica 

e dedicam-se puramente ao trabalho com aspectos linguísticos-comunicativos. Essa perspectiva 

está presente nas falas de Eterno e Alice: 

 

Evento semiótico 52 

Eterno: And I was adding to what she [Rafaela] said the idea of adapting, putting 

together the idea of strategies, the context and what the students want is pretty hard. 

It’s much easier just to put something specific in the traditional way. “By the end of 

the class, students will be able to…”, but the idea of contextualizing, putting those 

things together is much harder. And it’s not something that most teachers want to do. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 1, 02/10/2015) 

 

Evento semiótico 53 

Alice: But that’s because it’s easier to teach according to the book. The book has the 

answers and the book has the questions. […] 

(Grupo focal: sessão reflexiva 1, 02/10/2015) 
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Evento semiótico 54 

Eterno: […] So, it’s quite hard to deal with that and understand, and work together, 

and keep producing, and thinking, and transforming, and producing again, and doing, 

and teaching. It’s not easy, right? It’s much easier to just follow the book and the 

mainstream... 

(Grupo focal: sessão reflexiva 3, 06/11/2015) 

 

 

 Como a proposta desta pesquisa se centrou em uma experiência de formação crítica de 

professores/as de língua inglesa, nesta seção, enfoquei a formação docente no contexto 

contemporâneo, com o intuito não só de discutir conceitos e perspectivas decorrentes dela, mas 

que foram destacadas nos discursos do grupo participante durante a realização do estudo. 

Assim, discorri sobre dificuldades, desafios e limitações para o desenvolvimento de uma 

educação linguística crítica, focadas nas questões enfatizadas por eles/as. A seguir, trato de 

princípios e cuidados necessários ao realizarmos um trabalho a partir dessa perspectiva. 

 

3.2 Princípios e cuidados com a prática docente 

 

Nesta seção, primeiramente, menciono alguns elementos importantes para uma 

formação crítica docente, bem como princípios que os orientam. Em seguida, discorro 

detalhadamente sobre cada deles, após apresentar eventos semióticos com os quais busco 

construir um diálogo, com o intuito de não apenas exibir conceitos, mas contextualizá-los 

dentro da experiência de formação vivenciada pelo grupo participante. Além disso, direciono o 

olhar para alguns cuidados que devemos ter em relação às noções de empoderamento, 

concessão de voz e imposição, destacados pelo grupo docente. Todas essas questões estiveram 

fortemente presentes no material empírico gerado durante o estudo. 

Com base em Hawkins e Norton (2009), Kumaravadivelu (2012), Pessoa e Urzêda-

Freitas (2012) e Kubota e Miller (2017), destaco a percepção crítica, a autorreflexão crítica e 

as relações pedagógicas críticas como elementos importantes para a formação crítica de 

professores/as. Visto que esses aspectos se complementam, ressalto alguns princípios, a partir 

deles: a) a natureza situada das práticas; b) a habilidade de responder às demandas dos/as 

alunos/as; c) o engajamento dialógico; d) a reflexividade; e) a práxis. 

A seguir, exponho reflexões sobre a prática feitas por Jay, Alice e Eterno: 

 

Evento semiótico 55 

Jay: I was thinking, from our last meeting, I started doing some things to make our 

students think critically. But, looking back I could see that I still need to learn. About 

my last class, I took some different pictures. The unit is about houses. And I took 

pictures of some different houses. I searched, I looked for, and I found the ten poorest 



94 
 

countries in the world. I found one of the houses and then I took that house to discuss 

with the students. It was a house in Somalia. It was a really poor house. Actually, it 

was based on our conception of a house that was not a house. But, we could discuss a 

little bit. But, thinking, and learning and studying, I think I could do better with my 

students. I could have asked them different things, to make them think. I asked some 

questions, but I see now that I could have asked many other questions, which could 

have made them think more about that. 

Eterno: Yeah. While you were talking about it, I was thinking, and what about the 

ones that don’t have a house, right? The ones that live under the bridge, for example, 

right? Homeless people and things like that. I mean, the topic is about houses, but we 

can just go to the ones that don’t have a house, right? So, it really depends on the 

teacher, if the teacher really wants to go over those topics, critical enough, or just like, 

“Let’s not do it. Let’s show only the house, the American ones and that’s it”. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 2, 16/10/2015) 

 
Evento semiótico 56 

Alice: Bom, eu pude trazer vários exemplos que eu utilizei em sala de aula e, depois, 

pude ver como eu poderia ter feito diferente, como é que poderia ter proposto 

diferente. [...] Mas, sim, futuramente, vou pensar mais no que que eu estou fazendo, 

como me comportar e como reagir à resposta do[/a] aluno[/a]. 

(Entrevista, pergunta 4, 18/12/2015) 

 

Evento semiótico 57 

Eterno: Então, as discussões mostraram para o grupo, mostraram para mim, que é esse 

caminho de fazer debates acerca de certos temas, em especial os temas que foram 

apresentados, de maneira que a gente conseguiu pegar algo lá da teoria, por exemplo, 

com o Pennycook, e trazer isso para a nossa realidade, e conseguir desenvolver isso 

de forma prática, em sala de aula. 

 (Entrevista, pergunta 6, 18/12/2015) 

 

Jay argumenta que percebe a necessidade da reflexão, da aprendizagem e do estudo 

constantes para promover a melhoria de suas aulas. O que foi discutido pelo grupo o encorajou 

a fazer algo diferente do que estava habituado. Em decorrência disso, segundo o professor, 

houve um momento de autorreflexão – ao repensar determinados aspectos de sua prática 

pedagógica –, que o levou a perceber outras possibilidades, que poderiam ser mais produtivas. 

Entendo, a partir de seu relato, que a experiência de formação foi significativa para ele, na 

medida em que, além de provocar autorreflexões, o levou a tentativas de implementação de algo 

diferente do que já fazia, que geraram outras reflexões. Interpreto que algo similar possa ter 

acontecido com Alice, mas destaco em sua fala a questão de seu comportamento e de sua 

interação com os/as alunos/as, a partir do que discutimos, pois, aparentemente, ela refletiu sobre 

esses dois aspectos. Por sua vez, Eterno trata exatamente da aplicabilidade das reflexões e 

discussões feitas para a nossa prática docente. 

Ademais, suas falas remetem à ideia de engajamento dialógico, caracterizado pelo 

diálogo colaborativo que auxilia na construção e mediação de significados e entendimentos e 

pela reflexão crítica conjunta (HAWKINS; NORTON, 2009; IBIAPINA, 2008; PESSOA; 

URZÊDA-FREITAS, 2012). Entendo a conexão entre os discursos dos professores e da 
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professora e o engajamento dialógico na medida em que as reflexões feitas por eles e por ela, 

assim como as ações implementadas a partir delas, foram desencadeadas a partir das interações 

que ocorreram no grupo docente, que fez problematizações e atribuiu novos significados e 

compreensões ao trabalho que realizávamos, de forma conjunta.   

Kumaravadivelu (2012) pontua que conhecer bem o seu eu-docente é essencial, pois 

isso envolve a constante construção e reconstrução de si, de suas identidades, crenças e valores. 

Tais fatores determinam o próprio comportamento e as ações do/a educador/a e o que ele/a 

entende por ensino-aprendizagem. Essa questão se apresenta nos discursos de Jho, a seguir, a 

partir dos quais contrasto sua perspectiva de si como professora de língua inglesa, antes e depois 

da formação docente: 

 

Evento semiótico 58 

Jho: [Eu me vejo como] [...] uma profissional com pouco tempo de atuação. No 

entanto, procuro participar de cursos de formação e interagir com profissionais com 

mais experiência que eu, ainda mais porque a minha linha de formação não é 

educação. 

(Questionário inicial, pergunta 3, 18/09/2015) 

 

Evento semiótico 59 

Jho: Antes dos nossos estudos, eu me via como mais uma [professora de língua 

inglesa] que simplesmente reproduzia o que estava no livro e, após as nossas 

discussões, “Opa! Não é bem assim, né? Vamos pensar e fazer com que os[/as] 

alunos[/as] também pensem e ajudem também no processo!” 

(Entrevista, pergunta 5, 18/12/2015) 

 

Em relação às suas reflexões como docente, decorrentes a partir da experiência de 

formação, Jho menciona a questão da reprodução, característica extremamente comum em 

escolas de idiomas, pois as aulas são preparadas de acordo com determinado material didático 

e geralmente não há criação por parte dos/as professores/as. Isso ocorre devido a restrições 

institucionais ou à própria escolha do/a educadora/a de não alterar aspectos pré-determinados. 

No caso de Jho, ela demonstra que percebeu as possibilidades de sua agência, ao destacar o 

rompimento com uma perspectiva reproducionista, já criticada por Freire (1987, 1996) há 

décadas. 

A partir da fala de Jho, considero que essa experiência de formação pôde contribuir com 

o que Kumaravadivelu (2012, p. 94) denomina como o dialogizar do/a docente, que significa 

“ter conversas com o eu, com textos e com os/as outros/as sobre assuntos relacionados à 

aprendizagem, ao ensino e à teorização”38 – elemento muito importante no contexto de 

                                                           
38 Versão original: “having conversations with Self, with texts and with others on matters related to learning, 

teaching, and theorizing”. 
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formação colaborativo. Os resultados dessas conversas podem ser percebidos nos discursos da 

professora. Além disso, Jho menciona alguns outros efeitos de nossas discussões em sua prática 

e, a partir disso, Eterno faz um acréscimo à sua fala, para parabenizá-la e incentivá-la, diante 

do grupo: 

 
Evento semiótico 60 

Jho: I realized how many gaps I missed in my classes in the past. I realized, “Oh my 

goodness! Why didn’t I do that? Not like this”. So now I think that I am a little bit 

more concerned and worried about what I am doing and what the students are living, 

and how they are using that and how they could be using that. 

Eterno: Just a parenthesis for that. See? That’s what we are talking about, right? Jho 

came and talked to me, like, “The text was really hard for me, Eterno. And the last 

text was already hard, and this one was much harder. And I don’t know if it’s because 

I am from a totally different area”, right? Librarianship. “And I have to study so many 

concepts. I am not following, so I was thinking about not being in the group, because 

I don’t wanna disturb the group”. And I told her, “No! Of course not!” Because what 

you just said is exactly what we were talking about. Because just the idea of really 

seeing, visualizing your class, and thinking that you could be doing things differently 

from now on, based on what we are studying, it’s perfect. You already got the idea of 

this critical moment, you know? So, you’ve just synthetized everything that we were 

discussing. Congratulations! That’s it. 

 (Grupo focal: sessão reflexiva 2, 16/10/2015) 

 

Na fala da professora, é possível notar que as reflexões feitas por ela sobre determinados 

aspectos de suas aulas a levaram a perceber outras possibilidades, que poderiam ter um melhor 

resultado, de forma semelhante a Jay e Alice, nos eventos semióticos 54 e 55. Interpreto que as 

leituras e as discussões feitas pelo grupo focal aguçaram a percepção da educadora, de modo a 

levá-la a um olhar mais preocupado sobre sua prática e, em especial, sobre as vidas de seus/suas 

alunos/as.  

Uma outra questão que chamou minha atenção no discurso da professora foi a sua 

preocupação em refletir sobre o uso que seus/suas alunos/as faziam do que era 

ensinado/abordado por ela em sala de aula. Esse é um aspecto muito relevante, visto que não é 

comum em nossa área que docentes se preocupem com o que os/as alunos/as fazem, após o 

momento que algo já tenha sido ensinado/abordado, ainda mais fora do contexto escolar. Jho 

ainda vai além disso, ao demonstrar sua preocupação com outras possibilidades desse uso. 

Portanto, sua atenção se dirige aos efeitos de sua prática sobre as vidas de seus/suas alunos/as, 

bem como a outras alternativas que poderiam ser contempladas. 

De forma mais prática e precisa, Kumaravadivelu (2012) destaca como fatores que 

contribuem com a motivação dos/as aprendizes: o desenvolvimento de atividades significativas 

para as vidas dos/as discentes, o reconhecimento de seus sentimentos e emoções em relação a 

elas, suas visões e vozes, a priorização de suas perspectivas e a minimização da pressão e do 
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controle. Penso que os aspectos ressaltados pelo autor e a proposta de Jho dialogam e que sua 

implementação conjunta seria algo que poderia suscitar efeitos positivos para a sala de aula.  

Em relação aos eventos semióticos 55, 56, 57, 59 e 60, alguns dos princípios presentes 

na formação crítica de professores/as que dialogam com os discursos de Jay, Alice, Eterno e 

Jho são: a natureza situada das práticas, que diz respeito à implementação de ações, com base 

no contexto específico e em conhecimentos locais, pois os/as professores/as lançam mão de 

seus conhecimentos históricos e culturais em relação aos/às seus/suas alunos/as e em relação 

ao contexto, em busca de um trabalho inovador com eles/as; e a reflexividade, visto que eles/as 

se engajaram com a reflexão sobre suas práticas, ao discutir metas e questões pedagógicas e ao 

analisar suas experiências em sala de aula para, assim, repensá-las de modo a propor outras 

possibilidades futuras (HAWKINS; NORTON, 2009; KUBOTA; MILLER, 2017; 

KUMARAVADIVELU, 2012; PESSOA; URZÊDA-FREITAS, 2012).  

Nessa perspectiva, Freire (1987) acentua a importância da reflexão crítica sobre a 

prática, pois o ensino não deveria ser entendido como transferência de conhecimentos, mas 

como a criação de possibilidades para a sua produção e construção – um dos enfoques da 

pesquisa colaborativa (TELES; IBIAPINA, 2009). Segundo Freire (1996, p. 43-44), é 

“pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

Ele ressalta que a reflexão sobre a prática “provoca ruptura, decisão e novos compromissos” 

(FREIRE, 1996, p. 44), como podemos perceber nas falas dos/as docentes. De acordo com 

Borelli e Pessoa (2011a) e Jordão (2013), a problematização da prática necessita estar na base 

da formação docente. 

No que concerne à práxis, Jay e Julia apresentam algumas reflexões em relação à 

experiência de formação docente que vivenciamos: 

 

Evento semiótico 61 

Jay: Foi muito bom participar com o grupo ali, ler os textos. Foi muito bom, porque a 

gente pôde refletir mais sobre a nossa prática, coisa que a gente faz pouco. [...] Fez 

com que a gente, de fato, refletisse. Então, assim, a experiência de poder ver ali, de 

ter contato com a teoria daquilo que a gente estava fazendo ou não fazia e passamos 

a fazer, por conta daquilo que nós lemos, foi muito bom.  
(Entrevista, pergunta 1, 18/12/2015) 

 

Evento semiótico 62 

Julia: [...] A gente não fica só pensando que a teoria está separada da prática. Eles[/as] 

[os/as autores/as] trouxeram a teoria para a prática. As temáticas foram bacanas. Acho 

que as temáticas fizeram com que o grupo refletisse a respeito das práticas, né? Então, 

acho que foi um facilitador. 

(Entrevista, pergunta 3, 18/12/2015) 
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A fala de Jay revela algo que acontece comumente: muitos/as docentes lecionam, mas 

geralmente não refletem sobre o seu fazer em sala de aula, aspecto que pode tornar o ensino 

mecânico e repetitivo, no sentido de que suas ações podem dificultar a ocorrência de mudanças 

em um momento em que rápidas transformações têm ocorrido no mundo. Além disso, os 

discursos de Jay e Julia demonstram que a leitura dos textos possibilitou uma reflexão mais 

informada de suas práticas, na medida em que os conceitos teóricos auxiliaram a compreendê-

la melhor.  

Segundo Pennycook (1999, 2001, 2004), Hawkins e Norton (2009) e Pessoa e Urzêda-

Freitas (2012), a práxis refere-se à integração entre a teoria e a prática, em busca de mudanças 

educacionais e sociais. As falas de Jay e Julia demonstram a íntima relação entre a teoria e a 

prática. Especialmente para Jay, houve uma relação dialógica e dialética entre elas, de modo 

que uma pôde informar a outra. Ele afirma claramente que a leitura e a compreensão dos 

conceitos teóricos o levaram a reflexões que acarretaram alterações em sua prática, como ele 

ilustra no evento semiótico 55. 

Dentro dessa perspectiva, Kumaravadivelu (2012) defende uma formação de 

professores/as que prepare os/as educadores/as para trabalhar com os conhecimentos, as 

habilidades, as atitudes e a autonomia necessários para criar teorias, a partir de sua prática, que 

sejam sistemáticas, coerentes e relevantes. No entanto, não posso afirmar que com a breve 

experiência de formação que este estudo proporcionou ao grupo, eles/as puderam efetivamente 

criar teorias. Todavia, compreendo que, por meio das reflexões e das discussões, puderam 

atribuir diversos significados novos ao seu fazer educativo, bem como articular novas 

compreensões sobre ele. 

Para Ibiapina (2008), Teles e Ibiapina (2009) e Kumaravadivelu (2012), para que o 

conhecimento pedagógico tenha relevância, é preciso que ele provenha da prática cotidiana do 

ensino, ou seja, apenas os/as próprios/as professores/as podem construir a sua própria teoria da 

prática. Concordo com as autoras e o autor, pois considero que os conhecimentos produzidos 

devem ter aplicabilidade para a vida das pessoas e a construção da teoria a partir da prática pode 

efetivar isso. 

É necessário que os/as educadores/as desenvolvam uma abordagem reflexiva sobre o 

trabalho que fazem, de modo a analisá-lo, avaliá-lo, mudá-lo e monitorar os efeitos de tais 

mudanças. O objetivo é que os/as educadores/as possam se tornar professores/as e 

pesquisadores/as estratégicos/as e eles/as possam teorizar sobre sua própria prática, a partir de 

suas salas de aula, e que sua prática possa informar a teoria (IBIAPINA, 2008; 

KUMARAVADIVELU, 2012; PENNYCOOK, 2001, 2004, 2008). Além disso, acrescento a 
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necessidade de desestabilizar a relação hierárquica entre teoria e prática, ao demonstrar que 

ambas são interdependentes uma da outra. 

Kumaravadivelu (2012) entende que os/as educadores/as são praticantes reflexivos/as 

que pensam sobre os princípios, as práticas e os processos que conduzem suas ações em sala de 

aula, de forma a trazer criatividade e sensibilidade aos seus contextos. São percebidos/as como 

intelectuais transformadores/as, que trabalham em prol do crescimento profissional e pessoal 

de si mesmos/as e de seus/suas alunos/as. Segundo o autor, a autonomia, assim, se faz 

importante para que os/as professores/as possam refletir e assegurar a qualidade do ensino em 

seus contextos.  

Ainda sobre a questão da relação prática-teoria, Eterno lança mão de algumas outras 

reflexões a partir de um dos textos que lemos: 

 

Evento semiótico 63 

Eterno: Guys, could you understand he [Pennycook] was talking about a trip? At the 

same time, he was presenting a poem and also writing concepts. Come on! What an 

ability! Huh? What an ability! Besides that, I was thinking, “Why only Pennycook? 

Why not us?” […] [T]he concept that we have here can follow us at school, Braz-

Tesol, Brasília, São Paulo, Rio [de Janeiro], the US, everywhere we go, to the slum, 

to the church, everywhere we go. So, the difference here, for Pennycook, is the 

baggage. He is totally aware of his baggage. And that’s why he was not able only to 

talk about basic stuff with the learner teacher, right? He was able to do more. He saw 

more and he wanted to do more. So, this is totally connected to the experience we 

were just talking about. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 2, 16/10/2015) 

 

Eterno elogia a habilidade de Pennycook (2012) de abordar conceitos teóricos e 

relacioná-los a um poema e a uma história que conta. Então, ele encoraja o grupo a teorizar 

sobre sua prática. Na fala do professor, não há dicotomias entre especialistas e professores/as, 

academia e escola, teoria e prática (IBIAPINA, 2008; KUMARAVADIVELU, 2012; PAULA, 

2013; PENNYCOOK, 1990, 1999, 2001, 2006). Eterno, pelo contrário, promove a ideia de que, 

do mesmo modo que o autor discorre sobre uma experiência vivenciada por ele em um livro, 

os/as docentes do grupo também podem o fazer. 

Ele destaca que um dos elementos fundamentais para esse processo de 

autoempoderamento específico, que pode levar a esse tipo de agência, é o autoconhecimento, 

isto é, conhecer seu eu-docente, de forma a lançar mão de uma percepção ao mesmo tempo 

local e global de seu trabalho, dos elementos que o/a cercam e das relações que ocorrem entre 

essas esferas (KUMARAVADIVELU, 2012). Esses são aspectos que nos possibilitam enxergar 

além das fronteiras e fazer algo a mais, ou como Pessoa e Urzêda-Freitas (2012) pontuam, ir 

além dos limites da Linguística Aplicada. 
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Além disso, percebo no discurso de Eterno três elementos destacados por Pennycook 

(2001): o pensamento, o desejo e a ação. O autoconhecimento, incitado pelo professor, está 

diretamente relacionado ao pensamento, ou seja, à reflexão necessária para uma percepção mais 

ampla. O desejo diz respeito à disposição e à volição docente de empreender determinadas 

ações. A ação, por sua vez, constitui-se a própria agência em relação ao que o autor fez e ao 

que nós, participantes do grupo docente, poderíamos fazer. 

Enfim, como Pessoa e Borelli (2011a) argumentam, a formação de professores/as 

precisa desenvolver uma prática reflexiva, crítica e criativa. Nessa perspectiva, os/as 

educadores/as são percebidos/as “como atores[/atrizes] cuja ação docente é fundamentada por 

saberes que eles[/as] mobilizam e por significados que eles[/as] mesmos[/as] produzem” 

(PESSOA; BORELLI, 2011a, p. 13), de forma a revelar que somos seres situados e enxergamos 

e entendemos o mundo a partir de quadros específicos de referência, que desenvolvemos ao 

longo da vida (JORDÃO, 2013). 

A seguir, em relação aos cuidados, os quais precisamos ter ao realizar um trabalho a 

partir da perspectiva crítica de educação linguística, Eterno discute algumas questões 

problemáticas relacionadas aos conceitos de empoderamento e concessão de voz: 

 

Evento semiótico 64 

Eterno: […] I mean, you cannot really empower or make somebody speak or express 

himself or herself. Because we have to create conditions, which people will feel 

comfortable with, to try something, right? That is the hardest part, I mean, how can 

we prepare a class to create conditions so people can feel comfortable enough to 

express themselves, to say what he or she wants to say, right? 

(Grupo focal: sessão reflexiva 3, 06/11/2015) 

 

Antes de discutir a fala de Eterno, considero importante observar que os conceitos de 

empoderamento e concessão de voz caracterizam-se como paternalistas e salvacionistas, na 

medida em que, originários dos estudos da pedagogia crítica, promovem as ideias de que: o/a 

docente empoderado/a pode ajudar e até mesmo salvar o discente desempoderado; o/a 

educador/a é capaz de conceder voz aos/às educandos. Além disso, ambos os conceitos 

reforçam relações de poder hierárquicas entre professores/as e alunos/as.  

Assim, percebo que os argumentos de Eterno estão em consonância com Ellsworth 

(1989) e Pennycook (1999), na medida em que a autora e o autor pontuam que o/a educador/a 

não pode dar voz e/ou empoderar os/as educandos/as, pois não possui esse poder. O/a docente 

pode proporcionar espaços, situações e condições para que os/as discentes possam falar. Assim, 

é importante que o/a professor/a trabalhe com conhecimentos hegemônicos e não-hegemônicos, 
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de forma crítica, visando à criação de oportunidades de crescimento aos/às aprendizes em todas 

as esferas da vida (cognitiva, intelectual, pessoal, social, política etc.).  

Isto posto, Eterno destaca a necessidade da criação de condições para que as pessoas 

possam se sentir confortáveis para se expressar e questiona como isso pode ser implementado 

em sala de aula. Esse questionamento também é levantado por Ellsworth (1989), que destaca 

que a ideia de compartilhamento de experiências entre professor/a e alunos/as pode ser um 

processo conflituoso para a própria pessoa, pois é impossível compartilhar formações 

opressivas que condicionam suas vidas de forma harmoniosa. Segunda a autora, seus discursos 

podem se configurar atos performativos desafiadores, pois provêm de comunidades de 

resistência, na direção oposta de discursos hegemônicos. 

Além disso, de acordo com a autora, os discursos produzidos por cada indivíduo são 

únicos, pois o lugar de onde cada pessoa se expressa é único. Assim, quando se discute um tema 

como o racismo, por exemplo, os discursos que o problematizam, mesmo que embasados em 

uma mesma perspectiva, podem se mostrar contraditórios, devido à complexidade dos 

processos que os envolvem. Ao se criar certas ideias em torno de uma determinada identidade, 

as discussões feitas em sala de aula podem se mostrar eventos desafiadores, na medida em que 

as pessoas podem se identificar com o tema abordado, de forma a se inserir nos grupos 

minoritários. Assim, elas precisam desconstruir imagens que os/as demais têm de seu(s) 

grupo(s) e, ao mesmo tempo, negar determinados aspectos, reconstruí-los e construir novos, 

por meio de sua fala. Além disso, como Ellsworth (1989) pontua, as definições sobre os/as 

outros/as nem sempre estão de acordo com a forma que o/a próprio/a outro/a se percebe e 

compreende.  

Nessa mesma perspectiva, Chinyowa (2014) ressalta que os/as educadores/as precisam 

entender os efeitos sociais, psicológicos e emocionais das memórias que provêm dos/as 

alunos/as pertencentes a diferentes grupos sociais. Há histórias e memórias em disputa na sala 

de aula e, assim, todos/as podem se sentir vulneráveis em algum momento. Como Ellsworth 

(1989) salienta, as relações de poder influenciam como o/a aluno/a se sente para se expressar 

(confortável ou não), assim como o tipo de diálogo que é construído em sala de aula. 

A meu ver, para alcançar o objetivo proposto por Eterno – a criação de um ambiente 

onde as pessoas se sintam confortáveis para se manifestar –, é necessária a construção de uma 

atmosfera de confiança, responsabilidade e respeito na sala de aula, que são elementos cruciais 

para o desenvolvimento desse processo. Penso que as pessoas se sentem mais à vontade para 

expressar suas opiniões e compartilhar aspectos de suas vidas em ambientes que ofereçam esses 

elementos, os quais cabe ao/à educador/a fomentar.  
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Um outro aspecto com a qual precisamos ter cautela é a imposição. Discuto essa questão 

a partir das falas de Nana, Julia e Jho, que representam uma das regularidades presentes nos 

discursos de outras docentes do grupo: 

 

Evento semiótico 65 

Nana: […] “What are some of the challenges you may face when dealing with your 

students in a critical way?” Imagine the public schools. […] [the teachers shared some 

experiences and gave some examples, which are discussed in other semiotic events]. 

Anything else? 

Laryssa: Another problem is imposition. We shouldn’t impose. We have to negotiate. 

Nana: Yeah, because sometimes I felt that like, “What are you saying?” [while she 

was doing the research for her Final Paper]. I started preaching to them. “You 

shouldn’t say that! It’s wrong!” But it’s not the way you have to deal with it. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 5, 04/12/2015) 

 

Evento semiótico 66 

Julia: Fiz [reflexões sobre minha prática]. Não expressei todas elas, mas fiz sim, 

principalmente sobre a questão de balancear e não impor a minha opinião, e encontrar 

o equilíbrio para fazer o[/a] meu[minha] aluno[/a] pensar a respeito das diferenças e 

não realmente impor o que eu acredito. Acho que o que mais me fez refletir foi a 

respeito disso, que, às vezes, eu consegui visualizar situações em que eu estava mais 

impondo o que eu achava do que fazendo com que eles[/as] refletissem. Agora eu 

estou tendo muito mais cuidado com isso. 

(Entrevista, pergunta 4, 18/12/2015) 
 

Evento semiótico 67 

Jho: Fiz [reflexões] sim, principalmente na questão de me posicionar criticamente, 

né? Com o olhar crítico e não tentar mostrar simplesmente o meu lado para os[/as] 

alunos[/as], né? Tentar fazer com que eles[/as] questionem o porquê de determinada 

situação e ir mais a fundo, né? Como a gente tinha discutindo a questão das relações 

de poder [...] em sala de aula. 

(Entrevista, pergunta 4, 18/12/2015) 

 

A questão da não imposição, mencionada pelas três professoras, é algo a que precisamos 

nos atentar, como Pessoa e Urzêda-Freitas (2012) e Crookes (2013) enfatizam. É importante 

mostrar pontos de vista diferentes, discutir as questões propostas com os/as estudantes e 

permitir que eles/as formem suas próprias opiniões. Se há imposição e não negociação, 

repreender determinados discursos e encorajar outros torna-se um ato persuasivo e autoritário. 

É o/a docente o/a responsável por articular formas de problematização que possam desconstruir 

discursos que incitem preconceitos, desigualdades e injustiças. Podemos inferir que elas nos 

lembram da importância da autorreflexão, que pode nos levar a perceber momentos de 

incoerência com a proposta que temos, como, por exemplo, almejar a reflexão e a 

problematização em sala de aula, mas não as efetivar por meio de nossas ações (SILVESTRE, 

2016). 

Nesta seção, tratei de princípios e elementos centrais para uma educação linguística 

crítica, que estiveram fortemente presentes nos discursos dos/as professores/as, além de alguns 
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cuidados com o trabalho que realizamos em sala de aula. A seguir, enfoco os aspectos que se 

destacaram no material empírico em relação aos entraves, às dificuldades e aos problemas ao 

longo do estudo, assim como as contribuições da pesquisa e as especificidades do grupo 

participante. 

 

3.3 Grupo focal: entraves, contribuições e particularidades do estudo 

 

Nesta última seção, focalizo especificamente os aspectos que se sobressaíram em 

relação à experiência de formação docente vivenciada pelo grupo. Trato das relações de poder 

na pesquisa, seguida da questão do silêncio nas sessões reflexivas e das dificuldades e entraves 

com a leitura dos textos. Logo depois, abordo as complicações no processo de colaboração e as 

contribuições e efeitos do estudo para a vida profissional e pessoal dos/as docentes. Ademais, 

ao longo da sessão, enfoco as particularidades do grupo e dos/as professores/as participantes.  

Pessoa (2013) afirma que a formação docente necessita problematizar a própria 

formação, os modelos que tentam ser impostos, as práticas, as ideologias, as premissas e os 

pressupostos que embasam nosso trabalho. Desse modo, a fim de problematizar a própria 

formação docente vivenciada pelo grupo, discuto as relações de poder presentes nela, com base 

no evento semiótico seguinte: 

 

Evento semiótico 68 

Laryssa: […] I’d like you to discuss these questions [showing them on the slides: 

Group 1 – Differentiate critical literacy from critical pedagogy. (p. 219-220); Group 

2 – Does critical literacy consist in a teaching method? Explain. (p. 220-221) 

(DUBOC, 2014)], group 1 [pointing] and group 2 [pointing]. 

Jay: Why, lady? [in a playful tone, addressing Laryssa, in relation to the division of 

the groups] 

Rafaela: Yes! Why? [laughter] 

Jay: Because you are imposing! [in a playful tone] 

Laryssa: Yes! It’s a matter of power because I am in power now. You see? I’m leading 

what’s being done. Everything is related to power. 

Nana: I’m not going to accept that! [in a playful tone] 

Laryssa: You’re not going to accept that? [laughter] 

[They join the rest of the group, which is already discussing the questions] 

(Grupo focal: sessão reflexiva 1, 02/10/2015) 

 

Evento semiótico 69 

Acho que acabei impondo algumas coisas. Também não gostaria de ter falado tanto 

quanto falei [...]. 

(Anotações de campo, 02/10/2015) 

 

É importante destacar que a primeira sessão reflexiva foi conduzida por Rafaela e por 

mim. Assim, fizemos previamente, de forma conjunta, a organização das atividades que seriam 

realizadas naquele espaço. Por conseguinte, naquela sessão reflexiva, Rafaela e eu possuíamos 
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um determinado poder, visto que erámos as docentes responsáveis pelo direcionamento da 

discussão do texto proposto. O grupo estava organizado em semicírculo e, para a realização do 

que havíamos planejado, fiz uma divisão em dois grupos menores, ao apontar, aleatoriamente, 

o grupo 1 e o grupo 2.  

Jay questiona a minha imposição sobre a divisão dos grupos. A partir dessa reflexão é 

possível apontar que, como Ellsworth (1989) argumenta, todas as pessoas podem ser opressoras 

e oprimidas, dependendo dos papéis sociais que desempenham e das diversas situações das 

quais participam em momentos diferentes. Portanto, naquele momento, Rafaela e eu 

ocupávamos uma posição de poder, mas que, em outras sessões, foi ocupada pelos/as outros/as 

professores/as. Portanto, os papéis de opressores/as e oprimidos/as que ocupamos não são fixos, 

mas sim fluidos, visto que as posições variam dentro de cada contexto e situação que 

vivenciamos. 

A fala de Nana, apesar do tom lúdico, demonstra um tipo de resistência que ocorre 

frequentemente em contextos de pesquisa como essa e em salas de aula. As pessoas envolvidas 

no processo educativo discordam de certos elementos, determinados por nós, professores/as, de 

maneira a reagir indiretamente com o silêncio ou diretamente com o protesto verbal, como Nana 

fez. É interessante refletir sobre o fato de que, como docentes, geralmente tomamos certas 

decisões que poderiam ser decididas de forma mais justa, como, no caso apresentado no evento 

semiótico 68: ao invés de apenas apontar como a organização dos grupos deveria ser feita, eu 

poderia ter feito um sorteio ou poderia ter perguntado como eles/as gostariam de se organizar. 

No entanto, devido a questões tais como o tempo do qual dispomos para realizar o que 

nos propomos, fazemos outras opções que nos parecem mais práticas sem consultar o grupo de 

pessoas envolvidas (sejam docentes, como no caso da pesquisa, ou alunos/as, como no caso da 

sala de aula). Essa questão demanda cuidadosa reflexão para o desenvolvimento de outros 

modos de atuação que considerem os elementos mencionados e que sejam menos opressivos e 

imperativos. A seguir, apresento algumas reflexões minhas sobre as relações de poder na 

pesquisa: 

 

Evento semiótico 70 

Como em qualquer contexto, as relações de poder não desaparecem. Apesar de já 

conhecer o grupo, a minha presença por si só talvez já tenha sido algo que contribuiu 

com o silêncio deles/as devido às relações de poder, pois, naquele momento, eu não 

era apenas professora, como todos/as os/as demais, mas também a pesquisadora. Ao 

considerar tal aspecto, percebi que meu colega [Eterno] e minha colega [Nana], por já 

terem vivenciado um processo de mestrado semelhante ao meu, se sentiam mais 

confiantes e à vontade do que os/as demais para se expressar.   

(Anotações de campo, 20/11/2015) 

 



105 
 

Apesar da tensão entre a academia (representada por mim) e a escola (representada pelo 

grupo) ter sido menor, devido ao fato de sermos colegas de trabalho há anos, ela não 

desapareceu. Há um certo receio em relação à academia, isto é, aos discursos, às representações 

e aos significados conectados a ela, atribuídos consciente e inconscientemente pelos/as 

docentes. É importante observar que as relações de poder presentes no mundo social são levadas 

pelos/as docentes para o contexto de formação, ou seja, seus efeitos são sentidos localmente. 

Assim, pontuo que, mesmo em um contexto de uma experiência de formação docente de língua 

inglesa, cujos/as educadores/as possuem uma identidade comum – professor/a de língua inglesa 

da mesma instituição –, como Ellsworth (1989) afirma, suas vozes não carregam a mesma 

legitimidade, a mesma segurança e o mesmo poder.  

De acordo com a autora, não ocorre um diálogo democrático, mas sim diálogos que são 

travados em meio a vozes que se intersectam, confrontam, que são contraditórias e múltiplas, 

que acontecem em meio a relações de poder e legitimidade, o que as leva a não ter um peso 

igual. Como Ellsworth (1989) argumenta, acontecem trocas, encontros e confrontos 

interculturais e intersubculturais. Assim, é importante observar que o grupo participante da 

pesquisa é composto por educadores/as de sexos distintos, de diferentes raças, idades e rendas 

familiares, como é exposto no Quadro 1. Além disso, sua formação e atuação docente também 

são diferentes, como é exibido no Quadro 2, bem como suas experiências de vida, valores, 

crenças e percepções do mundo. 

No caso de Eterno, claramente, a quantidade de eventos semióticos do educador, 

discutidos neste estudo, foi maior do que dos/as demais professores/as, em decorrência de sua 

constante participação ativa. A seguir, recorro à perspectiva do próprio professor quanto a isso: 

 

Evento semiótico 71 

Eterno: Então, eu adorei [as discussões]. Eu acredito que o meu desenvolvimento 

tenha sido, inclusive, alguma coisa que colaborou, mas ao mesmo tempo não 

colaborou tanto, porque eu sou falante, eu gosto de participar. Eu me envolvi com isso 

agora, durante o processo do mestrado e aflorou mais essa questão de discussões 

teóricas e tudo mais. 

(Entrevista, pergunta 2, 18/12/2015) 

 

Entendo que diversos aspectos possam ter contribuído para essa ocorrência: ele era o 

coordenador da escola naquele momento, possivelmente leu todos os textos, tinha mais de uma 

década de experiência em sala de aula, é Mestre em Educação, Linguagem e Tecnologias e é 

uma pessoa falante. Assim, evidentemente, podemos perceber como as relações de poder, 

imbricadas nesses aspectos, podem ter configurado e influenciado as interações das quais 

Eterno participou. Ademais, menciono ainda que Eterno e Nana pareceram se sentir mais 



106 
 

confortáveis e confiantes, ao se expressar nas sessões reflexivas, do que os/as demais 

professores/as. Entendo que o fato de ambos terem a titulação de mestre talvez possa ser a razão 

desse comportamento. Eterno parece se alinhar à minha percepção sobre essa questão, conforme 

discorre: 

 

Evento semiótico 72 

Eterno: [...] Então, quem entra nessa porta da academia de mestrado, doutorado, eu 

acredito que se empodere demais. Esse é um diferencial na sociedade, dos[/as] 

professores[/as], de forma geral. A gente tem que tomar muito cuidado para se 

adequar, se adaptar ao grupo, para não exigir dele algo que não é possível. 

(Entrevista, pergunta 2, 18/12/2015) 

 

O professor salienta que docentes com uma titulação maior se empoderam na medida 

em que se sentem mais resolutos/as e seguros/as para se expressar, devido às experiências em 

programas de pós-graduação vivenciados por eles/as, aspecto que pontuo, de modo semelhante, 

no evento semiótico 70. Além disso, outros elementos podem ser atribuídos ao empoderamento, 

mencionado por Eterno. Por exemplo, Rafaela foi uma participante do grupo que mostrou se 

sentir confortável durante toda a experiência de formação. Como consta no Quadro 2, essa 

professora possui um curso de pós-graduação latu sensu e seu tempo de atuação docente é o 

maior no grupo participante. Acrescento que ela é uma pessoa falante, que sempre participou 

ativamente de todos os processos educativos na escola, dos quais tenho conhecimento, ao longo 

dos anos. 

No entanto, do mesmo modo que Rafaela, Julia também possui um curso de 

especialização e muitos anos de experiência em sala de aula, mas em diversos momentos prefere 

o silêncio (questão que enfoco nos parágrafos seguintes). Alice é graduada em Letras e Jay era 

graduando do mesmo curso. A professora e o professor possuíam um tempo menor de atuação 

docente. Jho e Cris eram graduandas de outros cursos – biblioteconomia e arquitetura, 

respectivamente –, como é exibido no Quadro 2. Assim, ressalto todas essas informações para 

pontuar que, embora seja possível afirmar, a partir do material empírico gerado, que o docente 

e a docente com cursos de pós-graduação strictu sensu tenham se sentido mais à vontade que 

os/as demais, diversos outros aspectos precisam ser levados em consideração, tais como as 

experiências de vida, o desejo, a vontade, a disposição e, até mesmo, a própria personalidade 

de cada um/a frente à experiência de formação vivenciada. 

Assim, a heterogeneidade do grupo nos levou, em diversos momentos, à necessidade de 

entender as limitações uns/umas dos/as outros/as e a nos adequar às suas possibilidades, visto 

que muitas negociações foram feitas no que concerne aos dias dos encontros, à duração deles, 
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às propostas das discussões, aos direcionamentos das sessões reflexivas, entre outros aspectos 

específicos da pesquisa. Entendo que, nesse sentido, houve um descentramento do poder 

(SILVESTRE, 2016), pois ouvimos e dialogamos uns/umas com os/as outras, de maneira a nos 

esforçar para tentar tomar, na medida do possível, todas as decisões conjuntamente. 

O silêncio durante as sessões reflexivas foi um aspecto que ocorreu com determinada 

frequência e incomodou não somente a mim, mas os/as outros/as professores/as, como Eterno, 

Rafaela, Jay e Nana, que compartilharam esse sentimento comigo em alguns momentos. A 

seguir, exponho esses momentos, consequências deles para o estudo e outros aspectos 

relacionados a essa questão: 

 

Evento semiótico 73 

Alguns/mas professores/as mostraram resistência para falar e participar. De 8, 

aparentemente somente 4 haviam lido o primeiro texto, pelo menos com atenção. Por 

não terem lido, ou não terem lido com atenção, não conseguiram discutir o texto. Os/as 

que leram com atenção demonstraram ter entendido os conceitos e ideias. Em suas 

falas, os textos trouxeram contribuições para eles/as. Por não falarem muito, tive que 

fazer diversas intervenções e questionamentos. Dos/as 8 professores/as, 4 nem tinha 

o texto em mãos.  

(Anotações de campo, 02/10/2015) 

 

Evento semiótico 74 

De forma geral, os professores/as demonstram não ter costume de estudar e o 

coordenador [Eterno] reclamou sobre isso comigo e com o grupo, separadamente. 

Para mim ele disse: “Que coisa difícil! Chegamos em sala e nem o texto em mãos 

eles[/as] têm. Como querem melhorar se não fazem sua parte?” Ele disse não entender 

a falta de compromisso dos/as docentes. Daí ele me disse que havia tido uma conversa 

com eles/as sobre sua falta de engajamento. Isso não incomodou só a mim, mas a ele 

também e a outros/as professores/as mais engajados/as com as sessões. 

(Anotações de campo, 16/10/2015) 

 

Evento semiótico 75 

Alguns dos/as professores/as [Rafaela, Nana e Jay] comentaram que também 

acreditavam que os/as professores/as não estavam participando como deveriam. 

Disseram que o coordenador [Eterno] teve uma conversa de 30 minutos sobre isso 

com o grupo e que, esperavam que, a partir disso, sua atitude melhorasse. 

(Anotações de campo, 16/10/2015) 

 

Evento semiótico 76 

Jay: Meu desenvolvimento foi razoável. Eu pude ler. Avalio até que bom, porque eu 

pude ler. Eu consegui ler os textos, antes de discutir. Isso é um avanço muito grande. 

Então, avaliando o meu posicionamento, acho que foi, foi legal, foi bacana, e até um 

pouco mais do que de algumas pessoas do grupo, porque, no sentido de que 

muitos[/as] deles[/as] não leram alguns dos textos. Todas as reuniões das quais eu 

participei, eu li os textos antes. Então, eu não poderia estar ali sem ler os textos. Eu 

não deixei de ler, o que foi muito bom. Ainda que foi apertado, o tempo foi corrido, 

mas eu consegui ler. Então, assim, em relação ao grupo, no começo, o grupo foi mais 

tímido, algumas pessoas não leram, não participaram, mas depois as discussões 

ficaram bem bacanas, ficaram bem dinâmicas. A galera leu os textos e fluiu. Foi bom, 

foi bom. 

(Entrevista, pergunta 2, 18/12/2015) 
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Entendo que criamos expectativas e esperávamos um maior engajamento do grupo, 

principalmente eu – professora-pesquisadora –, pois em alguns momentos me senti frustrada, 

de maneira semelhante à Silvestre (2016), em sua pesquisa-formação docente. No entanto, 

encarei essa questão como uma inquietação e não a expus ao grupo, pois tinha o objetivo de 

observá-lo e não de expor a minha visão particular de como o processo deveria ocorrer. Isso foi 

um aspecto positivo, pois me levou a perceber particularidades do grupo, como o caso de Julia, 

que discuto a seguir: 

 

Evento semiótico 77 

Laryssa: Anything else? So, Julia? [laughter] 

Julia: I don’t have anything to say. 

Rafaela: I know she has so many things [to say]…  

Laryssa: Yeah! I know she does! 

(Grupo focal: sessão reflexiva 1, 02/10/2015) 

 

Evento semiótico 78 

Julia: Eu, pessoalmente, não gosto muito de falar. Sou mais introspectiva, de observar 

e refletir. [...] Também acho que, eu, talvez, pudesse ter colaborado mais, mas é uma 

coisa que eu ainda estou trabalhando. 

(Entrevista, pergunta 2, 18/12/2015) 

 

No evento semiótico 77, é possível notar que peço a opinião de Julia, mas ela prefere 

não se expressar. Lanço mão desse evento semiótico, pois ele representa algo que aconteceu 

em diversos momentos das sessões reflexivas: o silêncio, não só de Julia, mas de outros/as 

professores/as também. No evento semiótico 78, ao afirmar que está em um processo de 

desenvolvimento para que possa se expressar mais, Julia demonstra que isso também a 

incomoda e que há um desejo, de sua parte, para superar essa dificuldade. 

Segundo Ellsworth (1989), geralmente o silêncio é percebido negativamente. Assim, 

entende-se que há uma falta de engajamento39 por parte da pessoa que não se expressa. 

Entretanto, como a autora destaca, o que se diz, como se diz, para quem se diz, em que contexto 

se diz, dependendo de como está se sentindo, resulta de análises conscientes e inconscientes 

das relações de poder e de quão segura a pessoa se sente em cada situação. A autora pontua que 

os motivos que levam as pessoas a não se expressar ou a se expressar moderadamente é, de 

modo geral, o medo de mal-entendidos, de revelar mais do que o que sentem que deveriam e 

de se sentir vulneráveis. Todos esses aspectos devem ser levados em consideração. Além disso, 

ainda no caso de Julia, especificamente, apresento algo revelado por Eterno e, na sequência, 

uma percepção geral que tive em relação ao silêncio: 

 

                                                           
39 O termo engajamento é entendido aqui como o ato de participar de forma voluntária de algo. 
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Evento semiótico 79 

Eterno me disse que Julia não fala porque um americano criticou sua fala em inglês 

uma vez e, depois de tal dia, ela nunca mais falou. Além disso, ela é uma pessoa muito 

tímida e introvertida. É importante lembrar que a professora em questão tem uma 

ótima oratória em língua inglesa. 

(Anotações de campo, 06/11/2015) 

 

Evento semiótico 80 

De modo geral, o silêncio, em alguns momentos, pode ter sido proveniente da 

sensação de falta de domínio da língua inglesa, em decorrência do medo de se expor 

ao discutir questões teórico-práticas, pelos/as participantes.  

(Anotações de campo, 04/12/2015) 

 

Em um momento informal, Eterno relata que acredita que a atitude de Julia, em relação 

ao silêncio, diz respeito a uma experiência negativa que vivenciou e a marcou. É importante 

lembrar que a língua constrói subjetividades e uma identidade docente. Assim, faço alguns 

questionamentos importantes no que concerne ao ocorrido com Julia: como professores/as que 

se sentem, de certa forma, oprimidos/as pela língua, como profissionais docentes, que não 

conseguem enunciá-la em público confortavelmente, podem, por meio dessa língua que os/as 

oprime, transformar contextos? Como instigar um empoderamento se eles/as não se sentem 

empoderados/as por essa língua? 

Como Jordão pontua (2014, 2016), é comum entre educadores/as de língua inglesa 

brasileiros/as a sensação de inquietação e de desconforto em relação à exposição em inglês, 

aspecto que está diretamente relacionado à dicotomia criada entre falantes nativos/as e falantes 

não-nativos/as (FIGUEREDO, 2011; HIGGINS, 2003; VILLALOBOS ULATE, 2011), bem 

como a consequências e questões decorrentes dela. Segundo Jordão (2014), representações de 

superioridade dos/as nativos/as e inferioridade dos/as não-nativos/as são impostas de forma 

velada por crenças sócio-político-culturais, podendo tornar-se autoinfligidas. Isto posto, a 

autora argumenta que é necessária a agência individual e coletiva para “a transformação de 

nossos sistemas opressivos de significações”40 (JORDÃO, 2014, p. 230), bem como de 

discursos e relações de poder.  

Por conseguinte, é preciso desconstruir idealizações sobre a língua e sobre o seu uso e 

compreender que as línguas que usamos são nossas, isto é, que elas também nos pertencem, 

independente de quando e como as adquirimos/aprendemos. Em relação à experiência 

vivenciada na pesquisa, destaco que, como é possível notar ao longo do trabalho, todos/as os/as 

participantes discutiram os textos bem em língua inglesa. Produzimos sentidos e 

ressignificamos nossas práticas, a partir do que discutimos e fizemos em nosso contexto escolar. 

                                                           
40 Versão original: “for transformation of our oppressive systems of meanings”. 
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Dessa forma, considero que a formação continuada se configura como uma 

oportunidade para o crescimento profissional e pode estimular os/as docentes a desenvolver o 

autoempoderamento, mencionado anteriormente, na medida em que podem se fortalecer para 

se expressar cada vez mais confortavelmente em língua inglesa, por exemplo. No caso deste 

estudo, dos seis textos lidos, cinco estavam em inglês e todas as discussões foram feitas nessa 

língua. Assim, compreendo que a necessidade de compreensão e expressão em língua inglesa 

possa ter contribuído com o crescimento do repertório linguístico do grupo, bem como o seu 

desenvolvimento do uso da língua. Cris e Eterno apresentam percepções similares a minha: 

 

Evento semiótico 81 

Cris: Melhorei sim [com as reflexões feitas]. Melhorei e aprendi um monte de 

palavras, principalmente difíceis. Então, aprendi muita coisa! 

(Entrevista, pergunta 6, 18/12/2015) 

 

Evento semiótico 82 

Eterno: [...] Percebi, também, um desenvolvimento maior na perspectiva do uso da 

língua, porque ali é uma conversa autêntica, né? Sobre questões teóricas. Então, não 

tem nada armado, sistematizado, da maneira que, às vezes, a sala de aula acaba 

fazendo com o[/a] professor[/a], né? É uma coisa, meio padrão e tudo mais, e, ali, não. 

Ali nós tínhamos experiências que os[/as] professores[/as] traziam da sala de aula, a 

conexão com a teoria, e também tentavam perceber como é que isso é na 

macrorrealidade, que é a sociedade. 

(Entrevista, pergunta 2, 18/12/2015) 

 

Penso que este estudo tenha proporcionado um início de um autoempoderamento 

docente, por meio de uma formação crítica que objetivou levar os/as professores/as a refletir 

sobre suas práticas e a estimulá-los/as a criar possibilidades para implementar transformações 

em seus contextos. No entanto, não posso afirmar que isso tenha ocorrido de forma efetiva e 

estruturada, pois além de ser um estudo breve, com duração de apenas quatro meses, com 

apenas seis sessões reflexivas, não foi pedido diretamente aos/às docentes que implementassem 

algo e compartilhassem-no com o grupo. Essa questão ficou a critério de cada um/a deles. 

Todavia, ao longo do trabalho, alguns/mas deles/as compartilharam alguns elementos que 

buscaram alterar e implementar, mas nada além disso. Recorro à fala de Rafaela, que trata 

exatamente disso: 

 

Evento semiótico 83 

Rafaela: [O desenvolvimento do grupo f]oi bom, mas eu creio que o grupo está 

naquela fase de internalizar as concepções. Talvez daqui a 6 meses, eu creio que essa 

surpresa, essa análise, ela trará questões mais positivas. Por quê? Eu creio que, como 

é difícil a leitura, os termos, as concepções, elas são ambiciosas, né? Requer um 

raciocínio aprofundado, né? Eu creio que o grupo está internalizando. Está em fase de 

internalização das concepções, está comparando conhecimentos prévios de outras 

áreas como esses, fazendo as conexões, relacionando à prática. Então, eu acho que é 

um exercício que leva um tempo. Então, daqui a 6 meses, se nós fossemos fazer esse 
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estudo, com certeza o grupo estaria muito mais maduro. Até mesmo porque teria a 

chance de aplicar na sua prática essas concepções trazidas pela teoria, né? 

(Entrevista, pergunta 2, 18/12/2015) 

 

Concordo com as palavras da professora. Acredito que o momento proporcionado pela 

pesquisa não tenha sido suficiente para implementar ações efetivamente, compartilhá-las, 

avaliá-las e discuti-las. Acrescento que uma formação continuada colaborativa é uma opção 

para o desenvolvimento do autoempoderamento, visto que, em um contexto como esse, busca-

se diminuir os efeitos das relações de poder, de modo que não haja alguém que tenha o 

monopólio sobre o processo, mas que ele seja construído de forma conjunta, bem como a 

própria construção do conhecimento. 

Ainda em relação às dificuldades enfrentadas durante a pesquisa, destaco a leitura dos 

textos, que foi caracterizada pelo grupo, de forma geral, como um desafio. Percebi esse 

momento de adversidade já na primeira sessão reflexiva, mesmo com o texto em língua 

portuguesa, pois não somente os aspectos linguísticos foram desafiadores, no caso dos textos 

em língua inglesa, mas principalmente os conceitos apresentados neles. Sendo assim, na 

narrativa, perguntei sobre a exigência de leitura no curso de graduação dos/as professores/as 

participantes da pesquisa e sobre o desempenho deles/as. A seguir, lanço mão das falas de Alice, 

Rafaela e Jho sobre esse aspecto: 

 

Evento semiótico 84 

Alice: Na época de faculdade, não tive tanto contato com textos e teorias voltadas ao 

ensino de línguas em língua inglesa, por ser uma licenciatura dupla, além de contar 

com a literatura, de modo geral. O curso proporcionou poucos momentos com leitura, 

cabendo ao[/à] aluno[/a], se interessado[/a], ir atrás de teorias e explicações mais 

profundas. Como sempre, busquei um pouco mais que alguns[/mas] de minha turma, 

mas não afirmo ter sido o suficiente. 

(Narrativa, letra e, 26/12/2015) 

 

Evento semiótico 85 

Alice: Bom, para começar, a gente sempre teve um probleminha, né? Até porque, pela 

bagagem acadêmica que eu tenho, a gente não trabalhava tanto na ênfase do inglês, 

mas, aí, de acordo com o dia-a-dia, e comunicando, e falando com os[/as] 

meninos[/as], a gente comentando, fora até dos dias das discussões, a gente pôde 

acrescentar muito e aprender muito com todos esses textos. 

(Entrevista, pergunta 2, 18/12/2015) 

 

Evento semiótico 86 

Alice: [...] Os textos foram bons, porque eu peguei até quase como um desafio, até 

porque eu nunca tinha lido tantos textos assim, em inglês, mas foi bom. 

(Entrevista, pergunta 3, 18/12/2015) 

 
Evento semiótico 87 

Rafaela: A exigência em relação à leitura [no meu curso de graduação] era extensiva 

e intensiva, porém não considerava a seleção de textos totalmente satisfatória para as 

demandas [de formação docente]. 
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(Narrativa, letra e, 18/12/2015) 

 

Evento semiótico 88 

Jho: Estudo biblioteconomia, então, as exigências de leitura do meu curso são 

diferentes e, por isso, em alguns momentos, precisei me esforçar em dobro. 

(Narrativa, letra e, 30/12/2015) 
  

Bem como nos casos de Julia, Eterno e Rafaela – que fizeram uma graduação de 

licenciatura dupla (português e inglês) –, o contato de Alice com textos acadêmicos de língua 

inglesa não foi grande, como ela acentua em diversos momentos. Informalmente, a professora 

me disse que o foco sempre foi voltado para o ensino de português em sua graduação, que é 

algo comum nos cursos de licenciatura dupla (PAIVA, 2003, 2005). Considero essa uma 

questão problemática, pois acredito que tenha sido um dos aspectos que contribuiu para as 

dificuldades e os entraves que se apresentaram na leitura de textos acadêmicos em língua 

inglesa para o grupo. 

Paiva (2003, 2005) e Duboc (2012) afirmam que em diversos casos, as licenciaturas 

duplas direcionam o enfoque para a língua portuguesa, em detrimento da língua inglesa, aspecto 

que pode prejudicar a qualidade da formação docente. Não desconsidero que em alguns cursos 

de Letras excelentes trabalhos são feitos, mas comungo da visão de Pamponet e Oliveira (2016, 

p. 4-5), quando afirmam que o “[...] espaço de tempo de formar este[/a] docente apto para 

lecionar duas línguas é muito curto, quatro anos, o mesmo tempo das demais licenciaturas de 

habilitação única, como por exemplo a Geografia, História, Matemática”, dentre outras. 

Percebo que meus/minhas colegas que mais tiveram dificuldades com as leituras em 

língua inglesa foram justamente aquelas com formação em outras áreas (Jho e Cris) e, em 

seguida, aqueles/as com formação em licenciaturas duplas (Alice, Julia, Rafaela e Eterno), cujos 

cursos direcionaram um tempo menor para a língua inglesa, em comparação às licenciaturas de 

habilitação simples. Entre os/as participantes do grupo, apenas Nana, Jay e eu tínhamos a 

formação em licenciatura única em língua inglesa. Além da maior exposição que tivemos à 

própria língua, nós também tivemos extenso acesso a textos acadêmicos em inglês na academia, 

inclusive sobre perspectivas críticas, aspecto que acredito ter facilitado nossa leitura e 

compreensão dos textos trabalhados pelo grupo. Ademais, por sua vez, Nana escolheu fazer seu 

trabalho de conclusão de curso a partir dessas perspectivas, ou seja, houve um envolvimento 

maior ainda no caso da professora. 

Com o objetivo de discutir as dificuldades sentidas pelos/as professores/as participantes, 

apresento, na sequência, minha percepção quanto a isso, bem como as falas de Cris, Rafaela, 

Jho e Eterno: 
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Evento semiótico 89 

Observei uma grande dificuldade, por parte da maioria dos[/as] professores[/as], para 

discutir aspectos teóricos, pois às vezes faziam comentários completamente 

desconexos ou preferiam o silêncio.  

(Anotações de campo, 16/10/2015) 

 

Evento semiótico 90 

Cris: Eu tive dificuldades nos textos. O [texto] de hoje mesmo, às vezes, eu pensava 

que não era o que eu estava lendo, porque eu não consegui entender. Falava, “gente 

será que é um outro idioma qualquer?” Porque eu achei complicado para entender, 

mas o terceiro e o quarto, eu gostei muito. 

(Entrevista, pergunta 3, 18/12/2015) 

 

Evento semiótico 91 

Rafaela: [...] Creio que nós tivemos alguns desafios em relação à leitura, né? Assim, 

é uma leitura difícil. 

(Entrevista, pergunta 1, 18/12/2015) 

 

Evento semiótico 92 

Jho: No primeiro momento, pensei em desistir devido às leituras exigidas, mas recebi 

o apoio e ajuda tanto da Laryssa, quanto dos[/as] demais colegas e, apesar das 

dificuldades, consegui acompanhar. 

(Narrativa, letra f, 30/12/2015) 

 

Evento semiótico 93 

Eterno: Percebi que o grupo sentiu dificuldades em relação às riquezas linguísticas, 

teóricas e profundidade dos textos propostos. Pessoalmente, eu adorei os textos. Sei 

que as leituras não foram fáceis, mas o desafio nos faz movimentar.  

(Narrativa, letra g, 28/12/2015) 

 

Eterno ressalta as “riquezas linguísticas, teóricas e a profundidade dos textos propostos” 

como aspectos que se caracterizam como desafios aos/às docentes. As falas dos/as próprios/as 

professores/as, nas sessões reflexivas, nas entrevistas (Rafaela e Cris), na narrativa (Jho) e 

também informalmente, em relação aos textos, principalmente aqueles em língua inglesa, 

corroboram o discurso de Eterno, pois afirmam que precisaram lidar com um léxico diferente 

do que estavam habituados/as, o que, por conseguinte, os/as levou a recorrer ao dicionário 

diversas vezes.  

Os conceitos teóricos foram outro desafio, visto que a maioria não estava familiarizada 

com eles. Assim, em diversos momentos, pediram para que eu os explicasse. Talvez eu devesse 

ter feito atividades de pré-leitura para prepará-los/as melhor para a leitura dos textos. Por fim, 

como Eterno pontua, os textos tratam de questões complexas relacionadas ao processo de 

ensino-aprendizagem de línguas, em especial do inglês e, em consequência disso, requerem 

uma leitura cuidadosa e, em alguns momentos, até mesmo a pesquisa, para um melhor 

entendimento do que é abordado neles. 

Ainda sobre os desafios enfrentados em relação à leitura durante a pesquisa, apresento 

algumas percepções minhas sobre a experiência de formação docente vivenciada pelos/as 

professores/as: 
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Evento semiótico 94 

Em relação à falta de leitura, por parte de alguns/mas professores/as, creio que isso 

ocorreu por não terem o hábito, talvez o tempo, ou talvez simplesmente por não 

acharem relevante. 

(Anotações de campo, 18/12/2015) 

  

Ao observar as interações no grupo focal, percebi que, talvez, em alguns momentos, a 

leitura dos textos não ocorreu, ou ocorreu de forma superficial. Tento entender essa questão 

com base nas próprias experiências vivenciadas nos cursos de graduação feitos pelos/as 

professores/as. Entendo que, em alguns casos, não havia o hábito desse tipo de leitura, o que já 

torna a experiência, de certa forma, desafiadora. Um outro aspecto que pode ser pensado é a 

questão do tempo, visto que os/as docentes trabalhavam em outras escolas, de diferentes 

contextos, e alguns/mas deles/as ainda cursavam a graduação, na época da pesquisa. Por fim, 

penso que elas/es podem não ter lido ou ter lido de modo superficial pelo fato de que não 

acharam a leitura relevante. Essa questão está diretamente relacionada à própria agência, visto 

que engloba elementos como disposição, vontade e desejo.  

Em relação a complicações ocorridas durante a realização do estudo, os acontecimentos 

com Cris foram os que tiveram o maior impacto no grupo. Discuto-os a partir de minha 

perspectiva e da perspectiva da própria professora: 

 

Evento semiótico 95 

Em relação à sexta sessão, tive que me encarregar dela, porque a Cris – professora 

inicialmente responsável por ela – se recusou a apresentá-lo, ao alegar que não se 

sentia confortável e preparada para isso. Como todos/as os/as demais professores/as 

já haviam conduzido a discussão de algum texto, ou até mesmo de dois, como no caso 

de Rafaela, perguntei se alguém gostaria de conduzir o último. No entanto, como 

ninguém se prontificou, eu conduzi a discussão. 

(Anotações de campo, 04/12/2015) 

 

Evento semiótico 96 

Cris: Eu acredito que, eu mesma, por não ter tanto a contribuir, acho que, às vezes, eu 

fiquei um pouco mais calada do que eu normalmente sou, mas justamente por ser um 

assunto, para mim, muito complicado de ser falado, né? Então, eu penso que eu não 

contribuí tanto, embora eu tenha me visto em muitas situações. 

(Entrevista, pergunta 2, 18/12/2015) 

 

Justifico a condução de mais do que uma sessão reflexiva por mim em decorrência da 

recusa de Cris. Além disso, em sua fala, ela mesma afirma que não se expressou muito durante 

o processo. Ela justifica sua atitude com base na crença de que não tinha muito a contribuir. 

Contrasto o engajamento dessa professora com o de Jho, pois ambas cursavam a graduação em 

áreas diferentes da licenciatura em Letras. A seguir, apresento a fala de Jho sobre o seu 

enfrentamento de dificuldades com as quais precisou lidar durante a experiência de formação 
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docente do grupo, assim como a questão do aspecto colaborativo, presente em seu discurso e 

no de Eterno: 

 

Evento semiótico 97 

Jho: Olha, como foi minha primeira experiência de discussão, eu acho que, me ajudou 

a ter um novo olhar, né? No começo, eu até pensei em desistir, por medo, mas durante 

o processo eu vi que não era tudo aquilo, né? Que o grupo estava ali, disposto a ajudar, 

a contribuir, né? Eu acho que eu não fui 100%, né? Mas que eu consegui já dar os 

meus primeiros passos. Para uma experiência futura, já tenho uma bagagem muito 

boa. Quando eu tinha dúvida, em relação à questão do conteúdo, os[/as] meninos[/as] 

me ajudavam. Eu tinha o espaço, a liberdade, de perguntar para qualquer um[/a] do 

grupo, que eles[/as] tinham toda a paciência para me ajudar e colaborar. 

(Entrevista, pergunta 2, 18/12/2015) 

 

Evento semiótico 98 

Jho: Bom, na minha opinião, foi uma experiência muito rica, que deu para estreitar os 

laços entre os[/as] professores[/as] e para a gente ajudar um[/a] ao[/à] outro[/a] no 

crescimento, ajudar com lacunas, tanto de conhecimento, até mesmo como pessoais, 

de se expressar. Foi rico. Para mim, foi muito rico. Me ajudou muito, nesse sentindo. 

(Entrevista, pergunta 1, 18/12/2015) 

 

Evento semiótico 99 

Eterno: Acredito que houve bastante contribuição para todos[/as] os[/as] 

educadores[/as], e percebi que a colaboração realmente fez a diferença nesse processo 

de desenvolvimento dos[/as] educadores[/as] da escola. 

  (Narrativa, letra g, 28/12/2015) 

 

Diferentemente de Cris, Jho recorreu ao apoio e auxílio dos/as demais participantes do 

grupo. Quando algo lhe parecia desafiador, ela sempre procurava o grupo para ajudá-la, ou seja, 

recorria ao aspecto colaborativo que caracteriza a pesquisa proposta. Sendo assim, como já 

afirmei em outros momentos, a questão da agência, da disposição, da vontade e do desejo de 

cada um/a direciona suas atitudes e ações. Em relação à colaboração, é importante destacar que 

ela não diz respeito apenas ao oferecimento de oportunidades iguais, ao desempenho de papéis 

diferentes (formador/a e formando/a) por todos/as e ao planejamento de ações conjuntas, mas 

também está diretamente ligada à questão de os/as participantes apoiarem uns/umas aos/às 

outros/as, em momentos de dificuldade e necessidade, como no caso de Jho. 

Entendo que não somente o fato de ter participado das discussões, mas talvez sobretudo, 

para Jho, de ter sido a condutora de uma das discussões foi algo imensamente importante para 

ela, como docente. Rafaela havia se prontificado a conduzir a discussão do terceiro texto com 

Jho, isto é, ambas fizeram a preparação daquela sessão reflexiva juntas, mas devido a um 

contratempo em seu outro local de trabalho, Rafaela não pôde comparecer naquele dia. Assim, 

acredito que aquela experiência tenha colaborado para o crescimento da segurança e da 

autoconfiança de Jho. 
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No que concerne ainda à colaboração, afirmo que ela ocorreu também nos diálogos entre 

o grupo, na medida em que ouvimos atentamente as experiências e as perspectivas dos/as 

colegas, a fim desenvolver as falas e ideias compartilhadas, de modo respeitoso e cuidadoso 

(JORDÃO, 2014), como é possível notar ao longo do trabalho. Houve claramente um 

engajamento uns/umas com os/as outros/as nesse sentido. Algumas pessoas do grupo até 

mesmo estudaram os textos juntas durante os intervalos entre os encontros e, em alguns casos, 

se reuniam antes e/ou depois das sessões para compartilhar outras experiências e perspectivas, 

o que possibilitou uma aprendizagem conjunta. Jho e Rafaela mencionaram uma experiência 

assim, informalmente. Portanto, houve contribuições do grupo entre seus membros dentro e 

fora do contexto onde a pesquisa foi realizada. 

Em relação às contribuições da pesquisa, especificamente sobre a questão identitária, 

Jho pontua algumas reflexões decorrentes do processo de formação que vivenciamos: 

 

Evento semiótico 100 

Jho: Sim [as discussões contribuíram para a minha reflexão], porque me ajudaram a 

ter um novo olhar sobre a minha identidade, porque ela está sempre em construção, 

né? Então, me ajudou a ter um novo olhar, tanto no que eu faço, trabalhando, mas 

também em como eu me vejo dentro da sociedade, né?  

(Entrevista, pergunta 6, 18/12/2015) 

 

Segundo Kumaravadivelu (2012), são fatores tais como a construção e a reconstrução 

de si, de suas identidades, crenças e valores que determinam se os/as professores/as se 

posicionam como intelectuais transformadores/as, agentes de mudanças, de forma a trabalhar 

com a reflexão e a problematização de aspectos culturais, sociais, políticos e educacionais com 

seus/suas alunos/as. Jho demonstra ser uma professora que tem vontade e disposição em 

trabalhar com a perspectiva crítica de educação linguística, talvez por ser participante ativa de 

organizações sociais de mulheres negras. 

Como havia apontado anteriormente, a perspectiva de formação crítica de professores/as 

de línguas é diretamente pessoal. Sendo assim, é possível afirmar que a experiência de formação 

pôde proporcionar oportunidades de reflexão não somente sobre a identidade docente, mas 

também sobre as demais identidades sociais que se sobrepõem, em processo múltiplo, dinâmico 

e multifacetado. Em relação às contribuições com as esferas profissional e pessoal, recorro às 

falas de Alice, Jho, Rafaela e Jay: 

 

Evento semiótico 101 

Alice: Bom, são temas atuais. São temas que a gente deve implantar em sala de aula. 

São temas que, com certeza, contribuíram com meu crescimento em sala de aula e 

fora de sala de aula também. 

(Entrevista, pergunta 3, 18/12/2015) 
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Evento semiótico 102 

Jho: Foi extremamente importante esta experiência. Contribuiu para minha formação 

como pessoa e como profissional [...]. 

(Narrativa, letra h, 30/12/2015) 

 
Evento semiótico 103 

Rafaela: Esses textos me levaram a fazer reflexões não só sobre a minha prática 

pedagógica, mas sobre vários aspectos da minha vida. Eu não pude deixar de 

relacionar as concepções ali trazidas pelos textos, claro, com o ensino, com o ensino 

de língua inglesa, com a minha prática pedagógica, com as funções da linguagem, a 

função social da linguagem etc., mas eu acabei levando para outros aspectos da minha 

vida também, pessoal, familiar. Mas considerando a prática, a minha prática 

educacional, eu já senti mudanças nas minhas próprias aulas, recentemente falando, e 

pude ter um retorno positivo dos[/as] meus[/minhas] alunos[/as]. Inclusive, os[/as] 

meus[/minhas] alunos[/as] relataram que: “Ah, teacher, foi interessante o que a gente 

fez na última aula!” Então, naquele momento da aula, eu priorizei, não que acontece 

só isso, mas eu priorizei elementos mais críticos... essa função social da linguagem. 

Então, eu já senti um retorno positivo. Já tentei implementar sim, em alguns momentos 

da aula, de forma consciente, as concepções trazidas pelos textos.  

(Entrevista, pergunta 4, 18/12/2015) 

 

Evento semiótico 104 

Jay: Eu fiz [reflexões], como eu havia dito na outra pergunta, a respeito da minha 

prática. Eu comecei a pensar sim, criticamente, a respeito de determinados pontos. 

Comecei a pensar não só na minha prática, mas na minha vida em geral. Até postei 

um comentário no Facebook a respeito de gênero, sobre raça, sobre preconceito.  Eu 

percebi que isso são coisas que precisam ser trabalhadas, mas precisa ter sabedoria 

para poder se trabalhá-las. [...]. É preciso fazer essas pessoas, os[/as] jovens e os[/as] 

adolescentes, essas pessoas pensarem a respeito, pensarem a respeito do que eles[/as] 

estão fazendo, se eles[/as] estão fazendo bullying, se eles[/as] estão sendo 

preconceituosos[/as]. Então, fazer eles[/as] pensarem a respeito já é um começo de 

uma prática crítica. 

(Entrevista, pergunta 4, 18/12/2015) 
 

Lanço mão de suas falas, pois a formação crítica de professores/as de línguas tem como 

um de seus objetivos a promoção da reflexão e da problematização não somente de aspectos 

relacionados à sala de aula, mas também daqueles que estruturam a sociedade. Desse modo, 

enfocamos elementos que compõem o macrocontexto social e o microcontexto da sala de aula. 

Os/as docentes parecem ter compreendido essa proposta e empreendido algumas ações dentro 

de sala de aula, como Rafaela compartilha, e fora dela, como Jay menciona.  

Por fim, sobre as contribuições da pesquisa em relação à formação continuada, Rafaela 

faz algumas considerações, complementadas depois por Nana: 

 

Evento semiótico 105 

Rafaela: […] I think the discussions we have had have encouraged us to make 

diagnosis, to have new perspectives. And of course, they will be present in our class 

plans, classes, materials, yeah? 

Eterno: Yeah! 

Rafaela: So, that’s it! 

(Grupo focal: sessão reflexiva 1, 02/10/2015) 
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Evento semiótico 106 

Rafaela: Before reading this text, and thinking about it, I thought that, I had an idea 

that schools, education, educational projects should dialogue with society. But, I 

disagree with this point of view. I think, by having all of this input, I think education 

should not dialogue with society. The main role of education, of the educational 

process is to interfere, is to change society. Because society offers a neoliberal model. 

Then, we should, I mean, fight against some specific aspects, yeah? So, I think that 

once I believed schools should dialogue with society, but now I think schools should 

change society. By reading that, I mean, of course it’s not possible just like that, but I 

think we should try to make some changes, with students. I don’t know, to do 

something to interfere and change. 

(Grupo focal: sessão reflexiva 4, 20/11/2015) 

 

Primeiramente, lanço mão das falas de Rafaela, em dois momentos diferentes, para 

observar que as problematizações que fizemos levaram-na a reavaliar suas aulas e a ampliar 

suas perspectivas. No evento semiótico 106, ela cita um exemplo de como essa expansão de 

perspectiva ocorreu para ela, no que diz respeito à relação escola-sociedade. A seguir, Nana 

discorre sobre as contribuições da pesquisa para si: 

 

Evento semiótico 107 

Nana: [A experiência, p]ara mim, foi, além de proveitosa, tranquila. Assim, eu não 

tive dificuldade com os textos, nem com os termos e conceitos, porque eram o que eu 

já havia estudado, né? E além disso, foi proveitoso porque eu revi muita coisa, porque 

acaba que a gente não só esquece, como também deixa de praticar, né? Então, estar 

envolvida com outras coisas, como o mestrado, por exemplo, muitas turmas, 

trabalhando, estudando, você acaba que deixa de fazer o que você normalmente fazia. 

Então, os textos trouxeram para a mente de novo coisas importantes. 

(Entrevista, pergunta 1, 18/12/2015) 

 

Evento semiótico 108 

Nana: [...] Gostei muito de todos os textos, especialmente do primeiro e do da Rosane, 

que eu fui responsável por falar. E das temáticas também. É uma temática que eu 

gosto, tanto que fiz o TCC sobre isso [sobre identidade, com enfoque em raça]. Então, 

para mim, foi muito bom, pelo mesmo motivo que eu falei na primeira pergunta, 

porque me forçou a lembrar de coisas que eu não deveria ter esquecido. ([grifo 

adicionado]) 

(Entrevista, pergunta 3, 18/12/2015) 

 

Evento semiótico 109 

Nana: Os momentos de discussão trouxeram à tona a importância de uma formação 

constante, pois me fizeram pensar que o cotidiano e nossas diversas atribuições nos 

fazem afrouxar ou, até mesmo, deixar de lado práticas nas quais acreditamos. A 

formação desse semestre despertou a mesma inquietação do final da graduação, que 

me movia a pensar em aulas mais críticas [...]. 

(Narrativa, letra h, 23/12/2015) 

 

Nana destaca a importância da formação constante, principalmente no que concerne à 

reflexão sobre o fazer educativo, na medida que aspectos como longas jornadas de trabalho, 

limitações encontradas, dificuldades enfrentadas e desilusões vivenciadas no contexto escolar 

podem nos distanciar de um trabalho que gostaríamos de realizar. A fim de contextualizar e 

exemplificar a inquietação mencionada por Nana, no evento semiótico anterior, lanço mão de 
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suas falas a respeito da percepção de si como professora de língua inglesa, antes do início da 

pesquisa e, então, ao fim dela: 

 

Evento semiótico 110 

Nana: [Eu me vejo c]omo uma professora que se interessa pelas dificuldades, 

objetivos e vontades dos[/as] alunos[as] e que se preocupa com o desenvolvimento 

linguístico e humano de cada aluno[/a]. 

(Questionário inicial, pergunta 3, 18/09/2015) 

 

Evento semiótico 111 

Nana: Olha, Lary, ultimamente eu tenho me visto (hoje serviu para pensar um pouco 

sobre isso) mais como uma professora de inglês, aquela que está preocupada em 

ensinar o conteúdo, do que uma educadora [...]. Então, é uma coisa que me incomoda, 

né? Eu começo a pensar na minha turma lá de Elementary I: eu passei uma aula inteira 

corrigindo um exercício sobre pronome, né? Pronome a troco de pronome: him, her, 

hers... Então, que é importante, mas o que me preocupava, o que me preocupa, é me 

ver como uma teacher, como uma professora que está valorizando demais esse tipo 

de coisa. 

(Entrevista, pergunta 5, 18/12/2015) 

 

No evento semiótico 110, Nana já menciona sua preocupação com o desenvolvimento 

humano de seus/suas alunos/as, entre outros aspectos que vão além do enfoque unicamente 

linguístico-comunicativo. É relevante mencionar que Nana desenvolveu seu Trabalho de 

Conclusão de Curso, na graduação em Letras-Inglês, pela Universidade Federal de Goiás, sob 

a orientação da Profa. Dra. Rosane Rocha Pessoa. Seu trabalho enfocou questões relacionadas 

à identidade e, mais especificamente, à raça. Desse modo, a professora, dentre todos/as os/as 

participantes, era a que havia tido um contato mais semelhante ao meu com a perspectiva crítica 

da educação linguística. 

Nana pontua, nos eventos semióticos 109 e 111, que a experiência de formação vivida 

provocou uma inquietação nela em relação ao trabalho que desenvolvia em sala de aula, pois 

ela se percebeu como uma docente que, naquele momento, valorizava em demasiado os 

aspectos linguísticos, de forma a desconsiderar, de certo modo, a formação ético-política dos/as 

educandos/as. Pessoa e Borelli (2011b) ressaltam a importância da problematização constante 

de nossas concepções sobre o ensino, a aprendizagem, a educação, a sociedade, e encorajam 

os/as docentes a assumir a responsabilidade de transformar seus pensamentos e suas práticas, o 

que nos remete novamente à questão da agência. Essa inquietação, mencionada por Nana 

constitui-se um tipo de desestabilização, um incômodo sobre o seu fazer, que já pode ser 

caracterizada como os primeiros passos em direção a uma prática crítica. 

Além das reflexões que percebi na fala de Nana sobre a percepção de si como educadora, 

após a realização do estudo, recorro, a seguir, às falas de Julia, antes do início da pesquisa e, 

então, ao fim dela: 
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Evento semiótico 112 

Julia: Me vejo como agente que colabora efetivamente nos processos sociais, pessoais 

e, principalmente, linguísticos-educacionais de pessoas que buscam qualificação e de 

personalidades que estão em processo de construção, facilitando o acesso à 

informação e propiciando situações que levem ao aprendizado efetivo e significativo. 

(Questionário inicial, pergunta 3, 18/09/2015) 

 

Evento semiótico 113 

Julia: Então, eu não me vejo como professora de língua inglesa. [...] Eu penso que 

estou fazendo os[/as] meus alunos[/as] pensarem a respeito dos lugares em que 

eles[/as] estão, do que que eles[/as] podem alcançar, o que eles[/as] podem mudar e, 

pra isso, eu uso o código, que é o inglês.  

(Entrevista, pergunta 5, 18/12/2015) 

 

Percebo que Julia incorporou ao seu discurso à questão do lugar de onde se fala, isto é, 

como seus/suas alunos/as se posicionam nos mais diversos contextos sociais dos quais 

participam. Entendo que, nesse elemento, estejam imbricadas as diversas identidades sociais 

que as pessoas têm. As reflexões acerca do lugar de onde se fala são muito importantes no 

contexto da Linguística Aplicada Crítica, pois discussões em relação a isso podem acarretar 

uma percepção mais ampla dos aspectos sociais e ocasionar possíveis atitudes e ações das 

pessoas frente a eles. A questão da mudança também está presente na fala de Julia, e ela destaca 

o uso do inglês como um instrumento para esse fim, na medida em que o inglês deve atender 

aos seus interesses e de seus/suas alunos/as. 

Lanço mão dos discursos de Rafaela, Nana e Julia sobre a experiência de formação 

vivenciada, pois seus discursos representam regularidades entre os/as docentes participantes da 

pesquisa no que concerne às contribuições da pesquisa para si. Portanto, entendo que a pesquisa 

tenha, no mínimo, levado os/as professores/as a reflexões, inquietações e desestabilizações 

sobre o seu fazer docente. Alguns/mas docentes até relataram mudanças em suas práticas, como 

é possível notar ao longo do trabalho. Desse modo, creio que a pesquisa tenha cumprido com o 

objetivo inicialmente proposto de problematizar colaborativamente o processo de ensino-

aprendizagem de língua inglesa e, na medida do possível, possibilitar a ocorrência de mudanças 

na prática docente. 
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Considerações finais 

 

Este último capítulo está dividido em duas breves seções: respostas às perguntas de 

pesquisa e reflexões finais. Assim, no primeiro momento, retomo os questionamentos que 

direcionaram a investigação e depois discorro sobre alguns aspectos complementares que 

considero relevantes. 

 

Respostas às perguntas de pesquisa 

 

Com esta pesquisa busquei desenvolver colaborativamente uma experiência de 

formação crítica docente, com o enfoque em reflexões sobre o processo de ensino-

aprendizagem de língua inglesa, no contexto de uma escola de idiomas, que ocorreu entre os 

meses de setembro a dezembro de 2015. Por conseguinte, a seguir, apresento as duas perguntas 

que conduziram o estudo e busco respondê-las: 

 

a) Quais reflexões sobre educação linguística crítica se sobressaem nesta experiência de 

formação de professores/as de língua inglesa? 

 

No que concerne à primeira pergunta, destaco que, em todos os momentos do estudo, a 

maior parte do grupo sempre buscou tratar de questões educacionais mais amplas, de modo a 

relacioná-las ao nosso contexto e às suas ações docentes localizadas. Nas falas de Nana e Jay, 

por exemplo, apresenta-se a importância da problematização de discursos sociais que 

promovem desigualdades, injustiças, violência e que, por conseguinte, causam sofrimento 

humano, sem que se negligencie os aspectos linguísticos. Percebemos que, ao promover 

questionamentos em nossos contextos, já estamos, de algum modo, fazendo contribuições nesse 

sentido, para, no mínimo, ampliar perspectivas dos/as educandos/as. 

Em sua maioria, o grupo acentuou os aspectos políticos e éticos de nosso trabalho e a 

nossa responsabilidade social, de forma a focalizar a discussão de como o poder opera sobre 

nossas vidas e de como lidar com as diferenças em sala de aula e fora dela. Assim, muitos dos/as 

docentes puderam perceber que a perspectiva crítica que adotamos não influencia apenas nossa 

vida profissional, mas também pessoal, de modo a exigir certa coerência em relação aos nossos 

discursos, às nossas atitudes e às nossas ações.  

Assim, trabalhar com a perspectiva de educação linguística crítica requer um 

engajamento profundo, que discuta a genealogia das injustiças sociais, como destacado por Jho 
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e Jay, em alguns momentos. Abordar as diferenças e os conflitos decorrentes delas constitui-se 

algo essencial, na medida em que essas questões representam a própria vida e, ao enfocarmos 

no desenvolvimento do respeito ao/à outro/a, colaboramos com a promoção de um mundo 

melhor. Como Rafaela pontuou, conflitos são inerentes à vida em sociedade e, como podem 

ocorrer em qualquer momento na sala de aula, como docentes, precisamos saber lidar com eles. 

Assim, entendemos que qualquer tema pode ser crítico, pois depende da forma como é 

abordado. 

Foi frisado, por Eterno e Rafaela, na investigação, que a atitude autorreflexiva e 

autoquestionadora que precisamos ter em relação ao que fazemos requer que desaprendamos o 

que sabemos, isto é, requer a reconstrução constante de nossos conhecimentos, haja vista a 

necessidade de lidar com rápidas mudanças do momento atual. Além disso, o professor e a 

professora, por exemplo, enfatizaram a importância de ouvirmos mais os/as nossos/as 

alunos/as, para que possamos promover reflexões e autorreflexões sobre o processo educativo 

com eles/as. A criação de oportunidades para que os/as educandos/as possam fazer escolhas em 

nossas aulas foi outro aspecto sublinhado por Rafaela, por exemplo. Essas atitudes se 

caracterizam como uma tentativa de desestabilização das relações de poder no contexto escolar 

e são exemplos que incitam o pensamento de outras formas de uso do poder docente.  

Além disso, sobressaiu a questão de como materiais didáticos criados e estabelecidos 

por agentes exteriores não dialogam com nossas necessidades. Daí apontamos a criação de 

materiais próprios, que se aproximem das realidades de nossos/as alunos/as. O pensamento, o 

desejo e a ação apareceram fortemente nos discursos de vários/as dos/as docentes participantes 

da pesquisa. Assim, percebemos que, em meio às estruturas, às restrições, é essencial buscar 

possibilidades diferentes de atuação, brechas, que requerem da agência docente estratégias de 

resistência e poder. 

 

b) Como se caracteriza e como o grupo interpreta essa experiência de formação docente 

fundamentada pela Linguística Aplicada Crítica? 

 

Eterno e Rafaela ressaltaram que a formação de professores/as precisa dialogar melhor 

com o contexto contemporâneo e que deve ser direcionada pelas necessidades locais e 

demandas globais. Como princípios que podem fundamentar uma formação crítica docente, se 

destacaram a reflexão intrapessoal e interpessoal sobre a prática docente, os benefícios trazidos 

pelo diálogo colaborativo e reflexivo com os/as colegas, a natureza situada das práticas, a inter-

relação entre teoria e prática – práxis –, a motivação para a criação de novos entendimentos e 
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a ampliação de percepções pelos/as próprios/as docentes e a desconstrução de dicotomias que 

ainda existem no contexto de formação (teoria e prática; pesquisadores/as e professores/as; 

academia e escola). Como cuidados que precisamos ter com a prática, foram discutidas as 

noções de empoderamento, concessão de voz e imposição, às quais devemos nos atentar, ao 

realizar um trabalho crítico. Por meio da reflexão sobre suas práticas, muitos/as dos/as docentes 

ressaltaram a percepção de outras possibilidades e atribuições de novos significados e 

compreensões a partir da reflexão conjunta. Entendo que a pesquisa tenha se caracterizado 

como uma oportunidade de crescimento profissional e, até mesmo, pessoal, como pontuam 

Alice, Jho, Rafaela e Jay, por exemplo. 

Boa parte do grupo enfatizou a necessidade da preparação teórica, pois entende que o 

aporte teórico proporciona um melhor entendimento para o/a próprio/a docente, fortalece seus 

discursos e promove sua autoconfiança. Além disso, sublinhou que, para a implementação de 

um trabalho crítico, são necessários: a disposição do/a professor/a; o desenvolvimento de 

modos de articulação para lidar com restrições institucionais; um tempo maior para o estudo e 

para a preparação das aulas; e a mudança de perspectiva quanto à necessidade da formação 

continuada, visto que culturalmente, de forma geral, muitos/as educadores/as não têm essa 

consciência.  

No que concerne às relações de poder na pesquisa, é importante pontuar que elas não 

desaparecem, pois estão diretamente relacionadas a estruturas do mundo social, aspecto que 

acentuou a importância de refletir sobre formas de problematizá-las. No contexto em questão, 

a formação e a própria titulação do grupo docente, que difere entre seus indivíduos, 

provavelmente influenciou o modo de se expressarem, bem como o que disseram ou não. Isso 

gerou a reflexão de que precisamos entender as limitações uns/umas dos/as outros/as, para não 

exigir algo que não seja possível ou que gere algum constrangimento. Entendo que houve um 

descentramento no poder, no sentido de que buscamos ouvir os/as colegas e tomar decisões 

conjuntamente.  

Um aspecto que nos chamou a atenção foi o silêncio, que se mostrou uma questão muito 

complexa e multifacetada, como no caso de Julia, pois o que falamos, como falamos, para quem 

falamos, como nos sentimos ao falar são alguns dos diversos fatores que influenciam nossos 

momentos de fala. Devo enfatizar também as dificuldades com a leitura dos textos, em relação 

a questões linguísticas e conceituais, claramente influenciadas pela não formação na área, ou 

por conta de uma formação que não contemplou um desenvolvimento docente suficiente para 

a promoção desses aspectos. No entanto, uma das contribuições da pesquisa, além da promoção 

de reflexões, foi que o repertório linguístico do grupo docente foi ampliado, na medida em que 
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trabalhamos com textos acadêmicos em língua inglesa. Como em qualquer contexto, houve 

resistências, principalmente decorrentes da não participação e falta de engajamento, que foram 

compensados pela colaboração, a qual propiciou crescimento aos/às docentes em diversas 

esferas.  

Finalmente, pedras no meio do caminho podem nos distanciar do que acreditamos para 

a implementação dos processos educativos, mas a formação continuada pode nos fortalecer 

quanto a isso. Assim, percebo que a pesquisa provocou desestabilizações, principalmente sobre 

a prática docente, inquietações que, em alguns casos, levaram à implementação de ações que 

foram compartilhadas pelo grupo, ou seja, as reflexões feitas podem ter acarretado algumas 

mudanças no trabalho que os/as docentes do grupo desenvolviam. Exemplos disso podem ser 

notados nas falas de Rafaela, que destacou o uso do poder, e de Jay, que mencionou algumas 

ações implementadas em sala de aula e fora dela. 

 

Reflexões finais 

 

Os/as professores/as participantes da pesquisa e eu representamos professores/as e 

pesquisadores/as que atuam em diversos contextos educacionais – em escolas de idiomas e em 

escolas públicas, municipais e estaduais – e que, por meio da experiência de formação conjunta, 

pudemos refletir sobre nossos locais de atuação. Assim, apesar do estudo ter como foco o 

contexto de escolas de idiomas, acredito que as possibilidades que essa formação docente 

proporcionou não se limitam a esse local, na medida em que o grupo docente atuava, atua e 

atuará em diversos outros contextos e que as reflexões decorrentes dessa experiência 

possivelmente afetarão de algum modo sua prática docente.  

Considero importante sublinhar que elaborei o desenho da proposta que seria 

desenvolvida, com base nos aspectos e necessidades locais, e o levei para o grupo para que 

colaborativamente pudéssemos concretizar a proposta de trabalho que desenvolveríamos. 

Saliento que os conhecimentos que temos sobre os contextos nos quais trabalhamos e das 

pessoas presentes neles pode nos auxiliar na tomada de decisões quanto ao desenvolvimento de 

pesquisas. Destaco que em momento algum me senti desconfortável ou despreparada para 

dialogar com o grupo, primeiramente porque eles/as eram meus/minhas colegas e, como disse 

a eles/as, estávamos ali para aprender, questionar e problematizar juntos/as. Assim, sobre a 

significância da realização desta pesquisa para mim, considero importante frisar a ampliação 

de conhecimentos que a investigação me proporcionou.  
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Além disso, ressalto a importância do trabalho em nossos próprios contextos, pois se 

configura como uma oportunidade de proporcionar uma possibilidade de crescimento 

profissional dentro do nosso próprio local de trabalho. Lanço mão das falas de Rafaela e Eterno, 

a seguir, que corroboram essa minha perspectiva: 

 

Evento semiótico 114 

Rafaela: Raríssimas são as oportunidades que temos de vivenciar momentos tão ricos 

como esse [de formação]. Por isso, essa experiência é muito significativa. Creio que 

adquirimos bastante conhecimentos e fizemos muitas trocas. Agora, precisamos 

estruturar o conhecimento para colocar em prática o que temos aprendido. 

(Narrativa, letra h, 18/12/2015) 

 

Evento semiótico 115 

Eterno: Então, você, Laryssa, e a professora Rosane, estão de parabéns, pela seleção 

do material que orientou esse caminho. Acredito que tudo que nós discutimos está 

realmente imbricado na nossa prática. A gente não conhecia teoricamente, a gente não 

tinha conhecimentos suficientes para fazer isso sozinhos[/as], de fazer essa conexão, 

de ter essa reflexão, com base em. [...] Em relação aos temas, “O que adianta discutir 

um tema que não é aplicado a nossa prática?” Não faz sentido. Então, todos os temas 

eram, estavam e já aconteciam em nossa prática. Só que a gente não tinha uma noção 

de como lidar melhor com eles. Então, os temas foram ao encontro daquilo que nós 

fazemos aqui. Eu acho que o que ajudou, também, foi que você conhece a nossa 

realidade. 

(Entrevista, pergunta 3, 18/12/2015) 

 

Entendo que nesta pesquisa, como Ibiapina (2008, p. 16) sugere, o exercício reflexivo 

foi “utilizado como categoria epistemológica tanto de construção de conhecimentos quanto de 

formação”. Desse modo, defendo o desenvolvimento de pesquisas nessa perspectiva, pois 

compreendo que a reflexão e a autorreflexão constantes em todos os processos implementados 

podem proporcionar momentos de crescimento para todos/as, na construção de conhecimentos 

de forma colaborativa com os/as professores/as e em questões e aspectos que constituem o 

desenvolvimento da própria formação docente. Acrescento que em momento algum foi 

solicitado diretamente que os/as docentes fizessem atividades embasadas pelo ensino crítico em 

suas aulas, mas muitos/as deles/as afirmaram tê-las feito, aspecto que demonstra sua agência, 

pois, a partir das reflexões feitas pelo grupo, eles/as perceberam a necessidade disso em seus 

próprios contextos. 

Em relação às limitações do estudo, acredito que, embora meus objetivos fossem não 

interferir ativamente nas discussões, visto que todos/as os/as professores/as eram responsáveis 

pela condução da discussão de algum texto, eu deveria ter problematizado as tensões entre o 

grupo, tal como a questão do silêncio, para que nossa experiência de formação docente 

colaborativa pudesse ter sido ainda mais enriquecedora. Além disso, considero que, devido às 

dificuldades percebidas a partir da leitura dos textos pelos/as docentes, uma boa opção para 
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auxiliá-los/as teria sido atividades de pré-leitura, que não fiz nesse estudo, mas que sugiro para 

estudos semelhantes ao meu.  

Considero que a experiência tenha cumprido com os objetivos propostos de forma 

satisfatória. Como sugestão para pesquisas futuras, proponho a realização de um estudo similar 

em outros contextos educacionais, como a primeira fase de um projeto maior. Como segunda 

fase, para os/as docentes que se interessarem e se dispuserem a continuar seus estudos com base 

em perspectivas críticas de educação linguística, sugiro a composição de um grupo menor que 

possa implementar mudanças de forma estruturada em sua sala de aula e discuti-las 

conjuntamente, com o auxílio de textos acadêmicos. Essa sugestão se originou de uma conversa 

informal que tive com Eterno e Rafaela, pois o professor e a professora perceberam que essa 

opção seria uma oportunidade de dar continuidade aos nossos estudos, de forma colaborativa. 

Finalizo esta etapa de minha vida com a confissão de que expressar minha voz como 

pesquisadora foi um dos maiores desafios que encontrei na caminhada da escrita deste trabalho, 

pois aprendi durante meus anos de graduação que a minha voz não deveria aparecer, mas sim 

que deveria aprender o que especialistas afirmavam e reafirmar suas palavras. Essa relação de 

saber-poder me marcou imensamente, pois gerou um grande desconforto e insegurança em 

mim, o que me levou a um questionamento que por muito tempo me incomodou: que valor 

minha voz tem? Assim, principalmente devido às perspectivas teóricas as quais me alinho neste 

estudo, a desaprendizagem foi um desafio pessoal, que me levou em diversos momentos à 

necessidade de me rever e reconstruir como pesquisadora. No entanto, ao fim dessa longa 

caminhada, posso afirmar que me sinto fortalecida. 
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Apêndice B – Termo de compromisso das pesquisadoras 
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Apêndice C – Modelo do termo de anuência41 

 

 

TERMO DE ANUÊNCIA 

 

A escola _________________________________________________________ está 

de acordo com a execução do projeto de pesquisa intitulado Uma pesquisa colaborativa em 

uma escola de idiomas: reflexões sobre o ensino crítico de língua inglesa, coordenado pela 

pesquisadora Laryssa Paulino de Queiroz Sousa, desenvolvido em conjunto com a 

pesquisadora Rosane Rocha Pessoa, nas dependências da escola. 

A ___________________________________________________________________ 

assume o compromisso de apoiar o desenvolvimento da referida pesquisa pela autorização da 

geração de material empírico durante os meses de setembro de 2015 até dezembro de 2015. 

Declaramos ciência de que nossa instituição é coparticipante do presente projeto de 

pesquisa e requeremos o compromisso da pesquisadora responsável com o resguardo da 

segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados. 

 

Goiânia, ............ de ..................................... de ............... 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura/Carimbo do(a) responsável pela instituição pesquisada 

 

                                                           
41 A fim de manter o anonimato da escola onde o estudo ocorreu, todas as informações que poderiam identificá-la 

foram retiradas deste documento. 
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Apêndice D – Questionário inicial 
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Apêndice E – Transcrição da primeira sessão reflexiva42 

 

Data: 02/10/2015 

Duração: 2h 

Responsáveis: Rafaela e Laryssa. 

Texto: DUBOC, Ana Paula. Letramento crítico nas brechas da sala de aula de línguas 

estrangeiras. In: TAKAKI, Nara Hiroko; MACIEL, Ruberval Franco. (Org.). Letramentos em 

terra de Paulo Freire. Campinas, SP: Pontes Editores, 2014. p. 209-229. 

 

Laryssa: Rafela and I talked a lot about this text, and we would like to know: did you like it? 

[teachers nod, and some say “yes!”]. If you could choose a word to define the text, which one 

would it be? 

Jay and Cris: Critical. 

Rafaela: For me, it would be reflection. 

Nana: I’d say reflection too. 

Laryssa: I’d say problematization. Okay, so, Rafaela and I decided to let her [the author of the 

text] tell us a little bit about herself. So, [pointing at the video] a five-minute video, and then 

we talk about her and her research. 

[video: DUBOC, Ana Paula. Ana Paula Duboc. Youtube. Available at 

<https://www.youtube.com/watch?v=1TrneHrrgeQ>. Accessed on October 02 2015] 

Laryssa: Why is it important to show who the person is? Because it’s a localized study. That’s 

something about critical teaching as well. We need to show who’s behind what we are talking 

about here. So, we just wanted to show who the author of the text is. Rafaela and I will provide 

some information, which is the introduction of the text. 

Rafaela: In order to contextualize the text, the ideas, and the initial ideas so we can come up 

with the discussion, we selected some topics to reflect on. So, the objective, “By articulating 

the concept of critical literacy with the notion of gap, I seek to reinforce the importance of 

understanding critical literacy as a problematizing attitude or philosophical stance beyond any 

immobilization that the idea of method may incite”. Here, she comes up with the idea of that 

balance: is it a philosophy, method, attitude? So she deals with those problematizations 

throughout the text, right? “If on the one hand, the idea of promoting critical literacies in the 

gaps of our classrooms provides us with flexibility and creativity, on the other hand, it cannot 

be understood as if ‘everything were permitted’ or an irresponsible practice” (p. 226). So we 

too, we tried to translate some of the most important initial parts, just for a matter of reflection 

and contextualization. And there’s something else there: “Teachers need to be keen observers 

of change”. And that’s the challenge, and that’s how we are supposed to do it, to be aware of 

that. “This is the only way to keep our teaching and our schools updated and relevant. More 

than that, we need to define agenda and be agents of change. We have the power to transform 

our classrooms and our schools”. The author of the text emphasizes this a lot, right? Just 

something else: “What invigorates interest in foreign languages? Globalization and the constant 

contact with other languages. The foreign language becomes one of the most important subjects 

in the critical and ethical education of students, for in a language learning process, we learn 

with it identity, cultural, social and ideological aspects” (p. 210). Just some initial ideas to 

contextualize. 

Laryssa: So, in groups, please, discuss these two questions: group 1 [points at them: 1 – What 

is now being valued in terms of content, strategies and skills? (p. 209, 211); 2 – How can the 

teacher meet this full appreciation movement of languages, mainly of English, which we are 

                                                           
42 Todos os nomes das pessoas mencionadas pelos/as docentes (familiares, colegas, alunos/as etc.) foram 

substituídos por pseudônimos, escolhidos por mim, a fim de manter o anonimato de todos/as. 

https://www.youtube.com/watch?v=1TrneHrrgeQ
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living in, considering that learning a language involves identity, social, cultural and ideological 

issues? (p. 210)] and group 2 [3 – According to the author, why should we talk about “gaps” 

(brechas)? (p. 212); 4 – In accordance with the definitions presented in the text, what/which 

would be such gaps in the classroom? (p. 212)], according to the text, to your practice, your 

experiences… After you talk, you need to tell the whole group what you discussed, because the 

questions are different, okay? 

[teachers discuss] 

Eterno: We were saying that, nowadays, even though the text is really focused on something 

contemporary, we still have lots of discussions concerning rather to work or not in the 

traditional way. They normally focus on specific contents, maybe one, at most two specific 

strategies, and of course, they focus on one skill, right? For example, reading, and just do that 

and let’s see how it goes. Many institutions still have this way of working, way of teaching. So, 

that will depend on the teacher, the institution, to be different. 

Laryssa: Anything else? [teachers say “no”]. So number 2 [I ask the second question]. What 

did you [Alice, Jho and Eterno] say? I saw that you were talking. 

[Alice and Jho smile]  

Alice: Eterno is going to represent the group! 

Eterno: No! Alice, tell them about the idea you brought up about working with the strategies 

and skills, and content… 

Alice: Well, nowadays I think we should work with some strategies, when it is possible and 

when the content allows us to work with them. First, we need to look at our students and at the 

content. Then we need to search for what is appropriate for that place, for that class, and then 

we apply. It doesn’t mean that, for example, I am going to follow only one strategy, the way 

that is written or the way that it’s said. I need to adapt the strategy according to the students, 

according to the class that I have. 

Eterno: And I was adding to what she said… the idea of adapting, putting together the idea of 

strategies, the context and what the students want is pretty hard. It’s much easier just to put 

something specifically in the traditional way. “By the end of the class, students will be able 

to…”, but the idea of contextualizing, putting together these things is much harder. And it’s not 

something that most teachers want to do. 

Laryssa: Okay. I’ll add something, because I’ve been researching about it, and I can add 

something. So, about number one, I underlined here, taking into account our context – language 

centers – the content is also shown in the liberal multicultural way. What is this? It’s like, 

everything is shown, but nothing is discussed. Have you seen it in the books? [teachers say 

“yes”]. They show: Indian people speaking English, Chinese people… but they don’t talk about 

it. They only ask technical questions and always show the same answers. They always show 

only one possible answer in the book, right? This doesn’t allow people to be open to new things. 

Eterno: The first conception is like, the book is really teaching something, but not really asking, 

helping students to ask questions, but just teaching: connect the sentence, for example. 

Laryssa: And I ask, what is it teaching? 

Eterno: Explaining something, some event. 

Laryssa: From which perspective? [teachers nod their heads]. We need to think about these 

things. We are teachers. Well, the other one, based on what I’ve studied, that’s possible by 

means of a critical perspective, a critical approach. If a teacher really problematizes, reflects on 

everything they do, they can do it, you know? Better. She asks many questions here. So, 

everything you do, you need to reflect on. 

Eterno: Uhum. I also underlined here on text something about it, because I don’t think teachers, 

in general, maybe I am not really being fair, but teachers in general, they won’t ask those 

questions. 

Laryssa: No. 
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Eterno: Because they don’t want to, because they don’t have all the skills to do it. I mean, I was 

asking, “Who’s gonna ask those questions? Who wanna teach the teachers to ask those 

questions?” Because once the teacher is asking those questions, they can help the students to 

ask those questions. But who’s going to ask… 

Alice: But that’s because it’s easier to teach according to the book. The book has the answers 

and the book has the questions. For example, I talked with some of my friends from the 

university, on the weekend, and they said that the activities that they do with their students in 

their classes are like, “translate the text”, “do the activities from this one, and then you’ll share 

the answers”, or something like that. And there was one unit about food, and they didn’t know 

what to do. So I told them that I had an experience here, and that I told the students to bring 

ham, cheese and bread, and then we made sandwiches in class. They were talking and making 

sandwiches in class. And they were like, “But I have 40 students! How can I do that?” I said, 

“People, think about it! You can separate them into groups and you can do it with all of your 

students”. And they were like, “Well, maybe we can suggest a picnic or something like that. 

The students would bring some food and then we could do something in class”. And I said, 

“See? It’s easy! You only need to think about what you’re going to do”. It’s not only about 

focusing on what the books present or what it’s proposed in your lesson plan for the school, do 

that, and that’s it!” 

Rafaela: It’s a matter of changing perspectives, yeah? 

Alice: Yeah. 

Rafaela: Just like you said. Because I think we should have our lesson plans and objectives. Of 

course, we should… “By the end of this class, students will be able to do this and that”, but 

also, “they will be able to reflect on it, they’ll be able to discuss and make suggestions about 

the problem or about the issue”. So we should problematize and change perspectives, yeah? 

And our goals with students. They should be able to achieve higher thinking modes, yeah? 

Making questions, reflection. 

Eterno: The situation is the same: working with food. The difference is how. 

Rafaela: How, yeah! 

Laryssa: The other group, number 3, according to the author, why should be talk about gaps? 

Jay: So, basically… I’ll discuss here. It’s good to discuss gaps to know where we can, which 

gaps we can use with students, according to the book. We have the book, but which are the 

elements, which are the gaps we could use to think critically about that? It’s basically this. 

Laryssa: Yeah. Have you had a look at the definition? [teachers say “yes”] A possibility, a 

chance. And the other one, according to the definitions presented in the text, what/which would 

be such gaps in the classroom? What did you discuss? 

Nana: Like we were discussing topics, such as Valentine’s Day or Women’s Day. So, the books 

present the content in a very superficial way. So, okay, people usually give presents and cards. 

Just this? So, on Women’s Day, “Are we going to write a card for our moms?” So, this is a 

moment on which we can take advantage of these gaps. 

Laryssa: Now, I’d like you to have a look at page 211. She mentions some things here… I’m 

just gonna point out some about the inclusion of linguistic varieties. Because the variety we try 

to teach here is American, isn’t it? Because of all the materials we have here are [American 

ones]. It’s like, for example, once I showed a video to my students in which the speaker is an 

Indian woman speaking English, and they didn’t understand a word. What English am I 

teaching? I keep thinking about that. Because in India, everybody speaks English. What are 

they learning, you know? The other one, the inclusion of cultural aspects, so as Nana said, the 

content of the book is superficial. So, let’s discuss it in a deeper way, you know? Really dive 

into these things, talk to the students ‘cuz they have a lot of things to say. Our students have a 

lot to say. They are very critical. I have very critical students. 
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Rafaela: You are talking about students being critical and those gaps. If you use them in the 

class… I am sure all of you have done that – to use those gaps. That’s the moment when students 

resort to their previous knowledge, their experiences, and they contribute a lot. In that moment, 

we look at students and think, “Oh, what a contribution!” So if we don’t use the gaps, we won’t 

create an opportunity so that the real things, the contributions… 

Eterno: I think it’s time for students’ voices to really appear, because they’re talking about their 

own experiences… 

Rafalea: Yeah… 

Eterno: …and what they know. If they don’t know much about something, okay… They don’t 

know much about the American festival, but they know about the Maranhense festival. So they 

can make links. 

Laryssa: Rafaela, I think you should share what you told me. 

Rafaela: Yeah! Just like we were discussing another day, my elementary 2 group… I was 

working simple present with them. And then I decided to practice some questions on the board, 

so, “Who washes the dishes in your house? Who...” And then they… And those questions, I 

mean… And Laryssa just added, “Rafaela, you could have written ‘why?’ You could have 

added “why”. “Who washes the dishes? Who does this and that?” And it was very interesting 

because I thought they’d just have a one-minute discussion, like, “I do. My mother does”. And 

that’s it. But then, they shared their experiences, real life examples… “Oh, don’t you?” And 

they started using real English, like “Why don’t you help your mother? I help my mother!” 

“Você pode ajudar a sua mãe!” They said like this. “I wash the dishes!” But they used, “I wash 

the dishes… My mother… I clean… I clean my tennis shoes”. And they came up with new 

expressions. “Oh, I don’t wash the dishes, but I clean my tennis shoes”. So, it was fantastic 

because they were using English for a real discussion. They weren’t criticizing, they were 

helping each other, like, “Why don’t you do that?” They were making suggestions, yeah? They 

were in a very, I mean, a good atmosphere.  

Laryssa: I think, as Rafaela was saying, the main thing is, when we ask them something, we 

should ask WHY. 

Rafaela: And that was a gap, [which I missed]. 

Laryssa: “Yes or not” is okay, but “why” is the interesting element. 

Rafaela: That’s a gap, and I remembered what the author [Duboc] says, and I thought, “Yeah, 

she’s right!” Actually, we should provide more, more and more situations like this one in the 

classroom, of course, being aware of them, planning them. 

Nana: I had a very nice experience with these gaps too. We were talking about jobs, and you 

know the books present, like, “a teacher stands all day long, a police officer writes something”, 

so focusing on the third person. So, okay, we did it, but then we discussed it with that 

PowerPoint presentation that you shared with us [talking to Laryssa]. And there is a ballet 

dancer, a guy who is a ballet dancer, a doctor who has tattoos… and then, when I showed the 

ballet dancer, they started laughing, especially the boys, and I asked “Okay, why is it a matter 

of laughing?” And then a girl reinforced, “Well! Yeah, why is it a matter of laughing?” So we 

can take advantage of so many topics. 

Eterno: Nana, why? Why? Why did they laugh?  

Nana: Because the guy had a feminine way. That’s why. 

Laryssa: “Why is it funny?” 

Nana: Yeah! Why is it funny?  

Laryssa: You see? We need to discuss this kind of thing with our students! 

Nana: Although they didn’t know how to answer that – “Why is it funny?” – they were like, 

“Okay, teacher…” 

Laryssa: Maybe, they didn’t say anything, but they’d think about that. 

Nana: Uhum! 
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Eterno: See how things are so internalized that they don’t know why, but they do it. 

Laryssa: Uhum. 

Rafeala: Yeah. 

Alice: Uhum. 

Laryssa: We really need to consider these things, right? This only happened the way it did 

because Nana showed something that is not hegemonic, it’s not a dominant image. If she had 

shown a dominant, hegemonic perspective, it would be a girl dancing ballet, right? But, no. It 

was a guy. 

Nana: And a student said, “Sabia que essa professora jogava no outro time!” He said that… 

Laryssa: You see? 

Nana: …because I always ask and tell them, “What’s the problem? There is no problem! That’s 

fine!” 

Laryssa: You see how things are internalized, as Eterno said. It’s really important to discuss 

this kind of thing in class. 

Eterno: Yeah, and the only place to really do things like that, I don’t know, I think it’s in the 

classroom. It’s the perfect place to do it. But it takes from the teacher a lot of energy to plan a 

class in this perspective, and not only follow the book, because the book is ready. You can just 

follow and, by the end of the class, students will have learned something, but will not really 

have forced the gaps, because according to the definition here, it’s not something easy. You 

have to force it, you have to visualize and you have to get into that gap, because you were able 

to understand that it is the moment to really do something, right? Besides that, if you don’t do 

it, the content is done. 

Laryssa: So, we were planning to show the video Duboc mentions…  

[video: PINK FLOYD. Another Brick in the Wall. Youtube. Available at  

<https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U>. Accessed on October 02 2015] 

Rafaela: The video she mentions… “Another brick on the wall”… 

Jay: Yeah. I watched it. I was reading the text, and I had to watch it. 

[Rafaela plays the video] 

Laryssa: Nice, isn’t it? 

Eterno: It’s great! 

Laryssa: I’d ask you to discuss it, but we don’t have time. Okay, if you remember, can you just 

find these [pointing at the questions] quickly? ‘cuz I’d like you to focus on other questions… 

[on the slides], what does the author emphasize regarding the dichotomy: homogeneous content 

and heterogeneous knowledge? It’s the first paragraph of page 213. And also, what is the 

criticism the author underlines concerning teaching materials? How does Interchange fit into 

it? I want you to have a look at the following paragraph as well. 

Eterno: The author, she kind of puts emphasis on the idea of working with something that’s 

general, homogenous, but we could also come up with different possibilities, asking some 

questions, emphasizing some that… culture that’s not homogeneous, right? So the knowledge 

that we can work with the students will depend on how we deal with that specific content, right? 

How you put that, what kind of questions you’re gonna ask, based on homogeneous knowledge. 

And she [Duboc] also emphasizes that it will depend on my interpretation of the world, my 

interpretation of what I need, what I see. Because what I see can be different from what 

somebody else can see. 

Rafaela: Then, she emphasizes the concepts of heterogeneous knowledge. She presents the 

concept of multiculturality. She’s very aware of that. She suggests that we should use 

heterogeneous knowledge, multicultural contents, gaps, so we can use, so we can open up 

possibilities, yeah? Just as you [Eterno] said, different contexts, right? 

Jay: Contextualization and problematization. 

https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U
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Nana: And she criticizes this because she says that the books, and Interchange does that, do not 

consider these elements. 

Jay: Yes! 

Laryssa: I think it doesn’t take into account everything she says: subjectivity – it doesn’t take 

our students’ subjectivities into account, ‘cuz each student is different from others – it’s like if 

there’s only one possible answer for everybody; creativity and contextualization. 

Eterno: As I said before, talking about the second question… I don’t know… in every single 

book, the idea is to put some contents in order. Once you already put some contents in order, 

you leave behind so many other possibilities, right? So, I don’t know, but not only Interchange, 

but in every single book, there will be perspectives. If you really focus on critical teaching, 

you’ll have to be really aware of this… this concept, not to leave behind some other concepts, 

right? So, it’s the way we work with a specific book because it’s almost impossible for someone 

who is behind the book to put all of these concepts together. Of course, that will depend on their 

way of thinking, their… 

Laryssa: personal? 

Eterno: …personal way of dealing with the content, and what the author wants to emphasize, 

by the end of the book. But, for example, Interchange… I studied with Interchange when it was 

Interchange, then New Interchange, then 3rd edition, and now 4th edition. Come on! 

Laryssa: The idea is that we can create our materials. 

Rafaela: Yeah! 

Nana: That’s it! That’s why we ask for so many copies, that’s why we use the data projector. 

Because we don’t want to be stuck there. 

Jay: Yeah! Yeah! 

Eterno: And I think, nowadays, that the idea of using technology is really helpful. We can come 

up with alternative ideas, we can come up with different possibilities, showing and using the 

Internet... 

Laryssa: I’ll give an example because I mentioned it to Rafaela, and she was like, “How could 

she think of anything like that?” Rosane once showed us, because we were like… when we 

started studying critical teaching, we asked her, “How can we do that with elementary 

students?” For me, it was really difficult ‘cuz I couldn’t see how. I knew how to work with 

advanced students because with them we can discuss. And then she showed us some slides. She 

prepared a critical class about clothes. She started with some conquerors, like Julius Caesar 

wearing a dress, and then she showed Buddha, with a dress, men with skirts. Finally, she 

showed Jesus with a dress. You see? It’s simple. She changed everything. It’s only an example. 

Eterno: It’s not a matter of the content… 

Nana: It is simple, but it takes time and requires effort. 

Laryssa: What kind of teacher do you wanna be? 

Nana: That’s why I am saying… 

Laryssa: I agree with you. It takes a lot of time. 

Eterno: Yeah, it’s not a matter of the content. It’s a matter of dealing with the concepts, right? 

Because the content can be shown in any way, but it does take time. Look, that’s why we work 

and plan together, especially here. So, the time of sharing is the time of really discussing, “Are 

we going to use this video or that video?” 

Laryssa: Why is that important? The example I gave is like… for the minorities, like women, 

because we know we are a minority, as men are always considered superior in our society. 

Eterno: No! 

Laryssa: Come on! We live that every single day, don’t we? 

[All female teachers nod their heads] 

Nana: Yes! 
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Laryssa: Like, “It had to be a woman!” I hate that! Also, black people because they are 

minorities. A black soccer player being called, “Hey, monkey!” We really need to talk to our 

students about it. Homosexual people as well. That’s all about human suffering. Critical 

teaching is about working with it, making society a better place to live… 

Rafaela: There’s something I’d like to mention about materials. As you said, I really agree we 

should problematize… Alice, share… 

Alice: I was saying to Nana… I gave an example earlier that when we talk about homosexuality 

with our students, they think that we are homosexual, because we are trying to defend or 

something like that. 

Nana: I’ve asked so many times, “Marcos, what’s the problem?” There is this student. And he 

thinks I am homosexual. 

Alice: Once I was talking about jobs, and they had to decide which one was the easiest and 

well-paid job, and all of them chose politician. And I asked why. “Why did you chose it as 

easy?” And they said, “Yeah! Take a look at Dilma! Dilma doesn’t do anything!” And I asked, 

“Doesn’t she?” So they said, “No! She’s just like Lula”. I asked, “What did Lula do? What did 

he do?” And they were like, “Okay, teacher, let’s talk about the next one [job]”. They said, “If 

she’s defending Dilma and Lula, it’s because she likes them!” 

Eterno: “You are petista!” 

Alice: Yeah! Yeah! And it wasn’t that. I was trying to incite a discussion, but they didn’t want 

it. They said, “Let’s talk about something else!” I said, “You need to talk to me! Please, let’s 

discuss that!” So the students said, “No teacher! We don’t want to talk about this! Chega! 

Chega! Chega!” 

Laryssa: You could have prepared a class about it to make them talk.  

Alice: Yes! 

Laryssa: Seriously, then they would have had to talk. There, she found the gap, so she could 

have worked with that gap. 

Eterno: Yeah! Yeah! 

Laryssa: Because they are resilient to talk about it. 

Eterno: Exactly! And in a society where people are trying, nowadays, to avoid any kind of 

discussion, critical teaching is something really challenging. Because that’s the way people do, 

right? They try to convince you, and if they can’t, they are really rude and start to attack you, 

and if they are not able to convince you, they just block everything. So there’s not a way to 

really discuss. 

Rafaela: It’s a matter of changing behavior. Changing behavior is something very hard, huh? 

So the teacher should rely on strategies… Then, about the materials, actually, we’ve been 

producing materials and they dialogue with our class plans, yeah? Now we are getting to know 

more information about topics like this, so we can include our perspectives, concerning the 

class plan we are making, and then the class and materials. I think the discussions we have had 

have encouraged us to make diagnosis, to have new perspectives. And of course, they will be 

present in our class plans, classes, materials, yeah? 

Eterno: Yeah! 

Rafaela: So, that’s it! 

Eterno: And here we have at least four possibilities: the digital material, the game material that 

we have over there [inside some cabinets], the resource pack, and the extra activities we can 

use. 

Laryssa:  Okay. The other questions… [questions displayed on the slides: 7 – Which aspects 

does the author point out regarding the unit “Let’s celebrate”? (Unit 8 – Interchange 2) (p. 213-

216); 8 – Concerning knowledge and epistemology, in relation to the unit discussed, Duboc 

takes the example of celebrations to suggest some points that could lead us to think otherwise. 
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Which are they? (p. 216)], I would like you to discuss in groups, but the two questions. The two 

groups will discuss the same. By the way, epistemologies – the way of knowing something. 

Nana: I hate these units! 

Alice: I hate them all! [laughter] 

Laryssa: They don’t make sense to us, do they? 

Alice: No! I mean, mainly the winter sports! What are those? 

[teachers discuss in groups] 

Laryssa: Done? Which aspects does the author point out regarding the unit “Let’s celebrate”? 

(Unit 8 – Interchange 2). She talks about many things… 

Eterno: The first thing she says is that it’s really general, and it’s only one perspective. 

Nana: And she points it out, if I am not mistaken, I’ll try to find… “celebrações homogêneas”. 

So, there isn’t anything weird or different.  

Laryssa: I was talking to Rafaela yesterday… I think it’s the reading part [of the chapter 

mentioned], it mentions it as “something exotic, different”, but the word exotic there means 

something inferior. Have you thought of it? Why is it inferior? Because it’s different? 

Rafaela: It should not be, yeah? 

Laryssa: And as Eterno was saying, one perspective that is superficial and shallow. 

Eterno: And talking about that, I mean, why are we talking about Korean, American or whatever 

celebration festivals? We could just like, I don’t know, before, after, I don’t know when, but 

we should, like… most of our students come from different states. Why don’t we use the 

experiences they have in festivals? Even Carnival, I mean, Carnival in Goiânia is different from 

Carnival in, I don’t know, Aruanã, for example, right? And we can just start with that before 

we teach celebrations like that and, of course, once they understand that Carnival is different in 

Goiânia and Aruanã, they will probably connect those ideas to how it is different in the US, in 

different states of the United States. 

Laryssa: Just complementing what we are discussing in relation to the meaning of “exotic”, so 

if it’s exotic and it’s inferior, so it’s teaching prejudice. The book is teaching prejudice, and it’s 

showing that the US is the perfect model to be followed. It’s the norm. “Let’s follow them! 

They’re perfect!” That’s the idea, isn’t it? And if we don’t problematize what’s in the book with 

our students, they’ll be only assimilating, and learning that. It’s really complicated. 

Rafaela: We do not want to keep on showing things, only showing… 

Laryssa: In every class I give, I always think, “I should have problematized this! I should have 

problematized that!”. Because sometimes we are just trying to do things, we don’t pay attention 

and we just skip some parts. We could take advantages of those gaps. We could… 

Eterno: Are you trying, you, Duboc and Rosane trying to criticize and problematize the 

American way of life?! [laughter] 

Laryssa: Yes, I am! For sure! 

Eterno: That’s good! 

Laryssa: Because I don’t want it to be a model for us. 

Eterno: We don’t need a model, right? 

Laryssa: Nope! Any other thing about the first question? [silence] So, there is a part she 

mentions about the vocab, grammar and the reading parts. I was thinking about the readings 

from Interchange. 

Nana: Oh, yeah! 

Laryssa: There is a text… 

Jay: What reading? What reading? [asks ironically] 

Laryssa: What reading? Yes! “What did they say?” 

Alice: It’s always an interview, with three people doing different things, and something like, 

“What does he do? Is that true, blah, blah, blah…?” It’s really boring. 

Rafaela: Even in terms of linguistic aspects… 
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Alice: It’s really boring. 

Laryssa: Yeah, so, these things, grammar, vocabulary, the way they are presented, they are 

tight, universal and fixed definitions. So, if there isn’t another possibility. “If you insist in 

another possibility, you are wrong!” Isn’t it? And she presents an example, a grammatical one… 

I was talking to Rafaela, once Eterno, Rafaela and I had a discussion about critical thinking. 

Because critical thinking, the way it’s [the term is] used nowadays can be the technical thinking. 

It’s like, you understand something and you answer. Critical thinking. That’s critical thinking. 

Technical critical thinking. But this perspective we are talking about is another way of seeing 

critical thinking: reflecting, problematizing. Anything else? [silence] Also, I underlined another 

thing… “We aren’t represented in the book”. Because she asks this question: “Are you 

represented in the book?” [Eterno laughs] 

Eterno: In the 4th edition there is a place, where there are some Brazilians, so we are represented. 

[says it with an ironic voice] 

Laryssa: Are we represented? [laughter] 

Jay: It’s not us! It’s not us! [laughter] 

Laryssa: It’s teaching students not to accept what’s different. 

Rafaela: Even the strategies. The strategies are always the same, right? A or B, this or that. So 

we wanna work with multiways, diversity. She proposed we should do that. She thinks. 

Eterno: She also points out the idea that the teacher must problematize, depending on how he 

is able to face the situation, right? And as we were saying, I think that the only ones, maybe the 

idea is too radical, but the only ones that could start problematizing something could be the 

ones coming from the minorities, because, of course… 

Laryssa: They face that. 

Eterno: Yeah! Of course. The other ones won’t face that, so they won’t discuss that because it’s 

not a matter of talking, it’s a matter of changing something and they don’t wanna change it. 

Laryssa: Uhum. Yes. I also wrote something else… I was reading the text and reflecting on it... 

So, to work with heterogeneity, we teach heterogeneity, from a critical perspective, and 

ethically. Have you noticed she uses the word “ethics”? 

Eterno: Uhum. Yeah! 

Laryssa: So, what is this? What does she mean by that? It’s teaching students to respect, seeing 

the other person, who’s different, as an equal. Well, number 8, concerning knowledge... 

Eterno: Ethically and with responsibility. 

Laryssa: Yeah! And with responsibility. Education is our responsibility. 

Eterno: Yeah! And she connects this idea with Paulo Freire’s idea of freedom, right? And I was 

thinking, when you are able to start problematizing, it means that you want freedom. If you 

don’t want to problematize, you want to maintain things the way they are. That’s it! “Okay, 

let’s keep the school the way it is, forever! Okay, I’m going to be single forever! That’s it! We 

don’t want to change things. We are not going to problematize things”. 

Laryssa: Uhum. Number 8 – Concerning knowledge and epistemology, in relation to the unit 

discussed, Duboc uses the example of celebrations to suggest some points that could lead us to 

think otherwise. Which are they? It’s in the last paragraph. Actually, before the last one. 

Rafaela: Yeah! 

Nana: Well, she says it’s not only about presenting them, these celebrations, but asking 

ourselves, “What does it mean to me? What does it mean to the others?” 

Laryssa: And why they mean what they mean, because as I said, WHY is the critical word. 

Nana: Uhum. “Why is that different for me?” 

Laryssa: Now, I’m gonna show you some questions, and I’d like you to give quick answers, 

okay? [I show on the slides: Which perspective does the book talk from? Which nation is the 

book about? Is our country included in this representation? Do these celebrations ever occur in 

the same months in all nations where they are celebrated? Who participates in these 
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celebrations? Who does not? Why? How would you interpret celebration X? Is it common or 

weird for you? Why is it common/weird? And, what about for another person? Is it 

common/weird? Why? Why does Duboc state it is important to ask and discuss with our 

students questions such as these?] So, which perspective does the book talk from? Our book. 

Cris: Okay. Our book? Interchange… 

Eterno: Communicative... 

Laryssa: Okay. There are many possibilities. Just say the ones you can think of. Which 

perspective? [silence] I’d say the American perspective, the dominant perspective, isn’t it? 

Jay: Yes! For sure! 

Nana: Uhum. 

Cris: Yes! 

Laryssa: And stable perspective, general perspective. 

Eterno: I’d say a business perspective. 

Laryssa: Uhum. Yeah! Which nation is the book about? 

Nana and Jay: The US. 

Laryssa: Clearly, huh, Alice? Winter sports… 

Alice: Yeah! Winter sports. [laughter] Summer sports. [laughter] 

Jay: “Oh, our sports are the same all over the year!” [laughter] 

Laryssa: Is our country included in this representation? 

Everyone: No! 

Laryssa: Do these celebrations ever occur in the same months in all nations where they are 

celebrated? 

Everyone: No! No! 

Laryssa: Okay. Who participates in these celebrations? Who does not? Why? This is a question 

that we could ask them [our students]. Who participates? It’s about social class. 

Nana: Uhum! 

Eterno: This is a great question to ask, like, “Who’ll participate in the World Cup, in Brazil?” 

Or in South Africa, for example. “Which ones would be able to go, to afford that?” Right? 

Laryssa: Why is that? Again, and we could discuss social class. How would you interpret 

celebration X? Is it common or weird for you? Why is it common/weird? We can make them 

think. And, what about for another person? Is it common/weird? Why? So, putting someone 

else’s lenses to try to see it. 

Eterno: Uhum! 

Laryssa: Why does Duboc state it is important to ask and discuss questions such as these with 

our students? After… the questions are here, on page 217. She gives an answer here, why she 

does it. 

Nana: Because then we are considering subjectivity, creativity, contextualization. 

Jay: Yes! 

Rafaela: Heterogeneous content as well. 

Jay: Yes! And problematization. 

Rafaela: Yeah! 

Laryssa: Anything else you’d like to say? 

Eterno: For example, based on what they [Nana, Jay and Rafaela] said, like, how can we just 

face something and not ask why, how, when. Questions, right? That we must at least understand. 

Even to understand, specific subjects, I think we need to ask some questions, right? Even silly 

ones, right? But we have to ask questions. If you really want to consider the things, these 

elements, you need to ask questions. You must ask… 

Laryssa: I underlined something here [in the text]. Her words… “Our students need to 

understand that not everything we see, understand and read is what the other sees, understands 

and reads”. I’d like you to discuss these questions [showing them on the slides: Group 1 – 
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Differentiate critical literacy from critical pedagogy. (p. 219-220); Group 2 – Does critical 

literacy consist in a teaching method? Explain. (p. 220-221), group 1 [pointing] and group 2 

[pointing]. 

Jay: Why, lady? [in a playful tone, addressing Laryssa, in relation to the division of the groups] 

Rafaela: Yes! Why? [laughter] 

Jay: Because you are imposing! [in a playful tone] 

Laryssa: Yes! It’s a matter of power because I am in power now. You see? I’m leading what’s 

being done. Everything is related to power. 

Nana: I’m not going to accept that! [in a playful tone] 

Laryssa: You’re not going to accept that? [laughter] 

[They join the rest of the group, which is already discussing the questions; then, after some 

minutes...] 

Cris: We are ready, Laryssa! 

Alice: We are not! 

Cris: I’m sorry. I thought you were ready. You were so quiet! [laughter] 

[after some minutes…] 

Eterno: Done! 

Laryssa: Okay, group 1. What’s the difference between critical literacy and critical pedagogy? 

Eterno: You start [saying it to Jho].  

Jho: I was talking about my viewpoint. I don’t have all these readings that you have. So, I think 

that critical pedagogy is about… Paulo Freire, when he said formal education wasn’t working. 

He wanted to show that it needed to be changed. And critical literacy is when we use it in our 

classes. When we make our students aware of the events that happen. 

Eterno: Yeah! She explained the difference between them. They are not the same thing, 

although critical literacy came from the idea of critical pedagogy. The difference is that, the 

concept of Freire consummated the idea of freedom, the free learner, based on knowledge, the 

learning process, right? And the idea of critical literacy is, nowadays, a different conception, 

right? To make the learner aware of the reality, the social reality [s/]he is facing, the context 

that [s/]he is facing, everywhere, school, classroom, work, in general, right? She [Duboc] came 

up with this difference, because according to what I understand, people misunderstood the 

concept and took it all together. She also says that critical literacy is not as, eh… they don’t 

want to change so many things as critical pedagogues would like to. But, they want to start to 

make people think about their context, their realities. 

Laryssa: I’ll complement just with some information. As Eterno said, and also Jho, critical 

pedagogy started here, in Brazil with Paulo Freire and, then, also with Henry Giroux. He’s 

another scholar. So, back in the 70s… 

Eterno: 70s… 

Laryssa: …critical pedagogy was about emancipation, freeing students, as Eterno said. 

Nowadays, there’s a new understanding, which is about problematization, with localized, 

situated studies. 

Eterno: And she [Duboc] emphasizes that, and I’d like to ask a question. Maybe we have the 

possibility to talk to your professors [Laryssa’s] about it. Of course problematizing something 

is the first step to make people free. If you don’t really ask questions, if you don’t problematize, 

you just maintain things the way they are, right? So it’s not the idea of making people free, but, 

at the same time, it’s going forward with the idea of getting to know knowledge to make people 

free in some aspects. 

Laryssa: Yeah! It started from it. 

Eterno: Yeah! 

Laryssa: The influence is from critical pedagogy. Nowadays, we use the term post-critical. 

That’s the term we’ve used nowadays.  



155 
 

Eterno: Hmmm. How come? 

Laryssa: Because, for example, there are many “posts”, post-structuralism, post-modernism, 

post-critical. Because back then, there was a way of understanding things. Actually, Eterno, I 

will explain to you. I don’t know if I’ll be able to answer it in the proper way, but I’ll try. It was 

about emancipation, because if you remember the… What was happening in Brazil in the 70s? 

Dictatorship. So, it was about freeing people from that. You see? That’s why it is linked to 

emancipation. Not to treat people as machines. 

Eterno: Yeah. 

Laryssa: It’s because it was another historical moment. Nowadays, the historical moment incites 

us to be people that problematize. You see? That’s the difference. Because of the historical 

moment, which was about freeing people from their restraints.  

Eterno: Also, Paulo Freire was working with the idea of social differences, because the main 

idea… 

Laryssa: [Social] class. 

Eterno: Exactly, it was [about social] class. 

Laryssa: It’s because he was influenced by Marx.  

Eterno: For sure! 

Jay: Yes. 

Laryssa: So, the influences, yes? Critical pedagogy, post-critical, nowadays, we are influenced 

by SEVERAL strands. There are many. It’s different in each place. It’s like, we understand 

critical pedagogy here in Goiás in a specific way, different from others. The way we deal with 

things, because it’s our perspective. 

Eterno: Uhum. The same way as the post-critical pedagogy, is there the post-critical literacy? 

Laryssa: No. Because it started with the post-critical perspective. Okay. About critical literacy, 

the last paragraph, on page 219, she explains a little bit, but I’ll just say some words that… I 

think they are about everything, critical pedagogy and critical literacy: about decrystallization 

of knowledge; denaturalization of knowledge, everything that’s considered natural… “Let’s 

discuss that! Why is it natural?”; desessencialization, so not everything is the same… 

Eterno: Uhum. 

Laryssa: …and deconstruction. I think these four words summarize it very well. And, in this 

case, critical literacy would be about developing students’ skills to enable them to think the way 

Eterno said, yes? The other group… 

Nana: It’s not a method. She [Duboc] mentions some authors here and she says that she agrees 

with them. We do too. [laughter] 

Jorge: It’s an attitude. 

Nana: Yeah, it’s an attitude, because it’s not about techniques, strategies. It’s just an attitude, 

so you may use whatever method you want. But, you have to have this attitude. 

Laryssa: And also, it could have alterations, she says, depending on the person. It’s not 

something that’s fixed, tight, finished. You can do things the way you think it’s good for the 

place where you are working, for the students you are working with. 

Eterno: If I am not mistaken, the idea of critical literacy… it’s an instrument for critical 

teaching, right? Not something disconnected, something different. It’s just a way of facing 

things in critical teaching. Because then you do things differently, not only discussing what’s 

in the lines, but between the lines. 

Laryssa: Yes. And for our last activity, let me just show you… [on the slides: In groups, discuss 

the gaps you can find in 2 or 3 units and report them to the group]. Let’s analyze our books? 

Rafaela and I brought some [books], so we can analyze them. 

Eterno: People are already analyzing here. Can you see it? 

Jay: Yes! 

Laryssa: The idea is to work in groups. Rafaela has the books, so you choose… 
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[the teachers get up and start choosing the materials]  

Laryssa: Try to find gaps, try to problematize like she did with the chapter “Let’s celebrate”.  

[teachers start working in pairs to analyze some units of the books. Because they were talking 

at the same time, it was not possible to record what they were discussing] 

[after some time…] 

Laryssa: Done? 

Everyone: Yes! Done! 

Laryssa: Right. Rafaela and I will finish with the one about sports. We were waiting for that. 

Jay: Hmmm. 

Alice: Look at how it starts, “Sports seasons” [unit 08]. We don’t have that definition of seasons 

here in Brazil. So we need to come back to unit 04 to start talking about spring, summer. “But 

where is it? When does it start? Well, I am not sure, but I think it’s close to November or 

December…” And then we start with that. Then there are all the sports they have to match. But 

they don’t know those sports. Most of them. That’s another problem. [laughter] 

Laryssa: Can you share the gaps you found and show us? Please, say what you discussed in 

relation to gaps. 

Eterno: Which ones should we show? 

Laryssa: You choose, one or two. Just show them and say what you discussed. 

Alice: Go! 

Eterno: I’ll show and say what we talked about. 

Laryssa: Julia, I wanna listen to your voice! 

Eterno: Come on, guys! Look, this one… 

Alice: “Greetings from around the world”. As I told them, the unit presents, again, verb be, 

question words, possessive adjectives and greetings. First, I asked them [her students] to pretend 

that they were famous people, and then they were supposed to introduce themselves. I found 

three Bill Gates in the same classroom, and they were discussing who the real one was and the 

fake ones were. Then, I showed them a video about different greetings around the world, but it 

was really quick. Then, I showed it one more time, I read about it again. They were kind of 

curious about that. That’s it. 

Eterno: Because, as language teachers, we are so focused on English, and specifically American 

English, for example, right? That we are not able to really go over some other expressions, 

some other ways of expression, some other greetings, some other languages. So, it’s a great 

possibility to really deal with that inside our classroom. Doing something different in class, 

right? 

Jay: Yeah! Black English! People use Black English. 

Laryssa: Just to give an example, the word “dowry”? Do you know “dowry?” 

[teachers shake their heads] 

Laryssa: Dote, the girl… [teachers nod] so, here, it’s for the girl, but in Africa, it’s for the boy. 

This word doesn’t exist. 

Eterno: Hmmm. 

Laryssa: I can’t remember right now ‘cuz I read it once in a text, and they used this different 

word. Dowry doesn’t exist in their language because it doesn’t exist in their culture. See? 

Eterno: Again, the perspective of English we have here is the American one. But, what kind of 

different Englishes are there in Africa, for example? The places where people speak English, 

there. If you really ask me, I don’t know. I know this one. I’ve been learning for a while, but I 

don’t know. And I didn’t have the opportunity to really visit all those countries. So, it’s a great 

time to search and show, not only to the students, show to yourself and really learn and, then, 

show that to somebody else. 
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Rafaela: And this is changing behavior. When we bring different things for the classroom, we 

enhance the process, we motivate them to do that. “My teacher is accessing this information, 

making this proposal, so I will do the same!” 

Eterno: Just to have a general idea, the video that I posted on the WhatsApp group of the school, 

of the black girl, The danger of a single story [(ADICHIE, 2009)]. I didn’t research that. 

RAFAEL, FROM BASIC I, did that. And then, I took it from Basic I [(WhatsApp group)] and 

posted it on… See?  

Laryssa: He sent me one today about women. 

Eterno: See? And I was like, “Oh my God! What kind of knowledge are these guys accessing?” 

Right? And, Laryssa, we were discussing how hard it is to maintain and select materials, 

authentic materials for that. For example, the video that, if you have it… if we are able to work 

collaboratively, and share, and help each other, things are gonna be much easier. If we don’t 

have it, we’re gonna teach the same way. And that’s it! Going over, and over, and over the same 

thing. 

Rafaela: Because one of the challenges is time. Time is a challenge, for preparing, looking for, 

accessing. 

Cris: It’s so hard! You know? Many students. And they don’t travel. And I think they feel 

ashamed when we ask, “How was your vacation? Where did you go?” “Teacher, the farthest 

place I know is Trindade”. You know? They don’t travel! It’s so hard to ask them to discuss, to 

make plans to travel, like, using “will or going to” because they have never traveled. It’s so 

hard! 

Nana: Affording to go to places, visiting other countries, no way! 

Cris: Passport! Oh my God! Most of them have never seen one! It’s so hard to use this language, 

this context with students. 

Laryssa: How would you do it, then? 

Cris: Then, I told her [Nana], I would ask them to travel with me abroad through Google Earth. 

“Let’s find a place to go! We need to get the visa. We need to apply for. We need to get our 

passport, make our own passports”. Things like that, and, “Let’s travel. Let’s meet this place”. 

Eterno: Good. 

Nana: But did you talk to them about what they did, the places they go? 

Jay: Yes. 

Cris: But they don’t, you know? “Have you been to a river?” “No”. “Caldas Novas?” “No, 

teacher”.  

Eterno: I don’t think they don’t travel. It is not that. I think it’s, I don’t know, it’s not that. Look 

at us, discussing this text. It could be about a trip, about anything else. If it were about trips, 

Cris would probably be “blah, blah, blah, blah, United States, blah, blah, blah”, because she has 

this experience, but not all of us. So, it’s a human behavior not to discuss things. 

Cris: I know, but for some students, okay. They probably went. They traveled. Some of them 

could travel abroad. But, then, the other ones, they feel ashamed of sharing the experience of 

going to their grampa’s bar, [for example,] you know? And not being able to travel abroad or 

to São Paulo and Rio de Janeiro, which are the fancy places. 

Eterno: Uhum. See? That’s the gap! That’s exactly the gap that we’ve gotta face. Because going 

to places, instead of talking about different places around the world. “Let’s talk about the places 

there are here.” 

Cris: Here! Yes! 

Nana: There’s a speaking activity, where they present some traveling advice, they give 

information about what you have to do when you are abroad, and you’re travelling by plane. 

Who has been abroad? Who has travelled by plane? What are they going to discuss? Nothing! 

Laryssa: I have a critical class prepared for that. I’ll send it to you. I’ll share it with you. Because 

one friend of mine prepared one about… It’s because in the book English File… do you know 



158 
 

it? There is an activity like that, and he prepared a critical class with this material. I’ll send it to 

you. 

Eterno: I really like the idea of using Google Earth, and selecting and making their own 

passport. 

Nana: That’s it! 

Eterno: It’s the perfect way of putting things together, you know? Maybe bringing a passport 

for them to have an idea. 

Cris: Yeah! She [Nana] was saying something about advice, like getting ready for the plane, 

checking the weather, what kind of clothes we should wear, things like that. 

Rafaela: More practical and possible things, yeah? 

Cris: Yes! 

Laryssa: Anything else? So, Julia and Jho? [laughter] 

Julia: I don’t have anything to say. 

Rafaela: I know she has so many things…  

Laryssa: Yeah! I know she does! 

Jho: We were talking about the weather and seasons. We were talking that here, in Goiás, we 

don’t know all the seasons, and Julia and Jay had the idea to come up with seasons in other 

parts of Brazil. Like, how is the weather in Santos? It’s another way to talk about weather. 

Jay:  I said it’s a great way because we live in a country with so many different kinds of weather. 

Laryssa: We could research on the Internet, to find a local interview or something like that, 

right? Related to people’s experiences. Like, a tree fell over a car, crushed it, and that person 

had that experience because of the weather. You see? How many possibilities… 

Cris: Yeah! 

Laryssa: Anything else? 

Cris: And what I like about that is that’s so easy now, with the phones, the technology that we 

have in our hands. For example, now. So now, here, it’s 33º. So you can share. “Oh, now, in 

Goiânia, it is…” It’s so easy to access. Wherever place we go. For example, my sister has just 

got in Pirinópolis. It’s 32º now over there, no possibility of rain. So, it’s very good, huh? 

Laryssa: It’s local knowledge, you see? 

Cris: Uhum. 

Eterno: See the difference? I mean, using knowledge to really deal with life? 

Jay: This makes sense! This makes sense! 

Laryssa: Well, Rafaela, you should share first, and then I complement. 

Rafaela: We took, as you are sharing, the first information we have about seasons. Well, we 

don’t have specific seasons here. They show activities like, go hiking, playing hockey, 

snowboarding etc. And then, play golf, for example. 

Eterno: Every Friday, I go. [laughter] 

Cris: Time for us to go now, right? I’m already wearing my white pants. [laughter] 

Rafalea: We were discussing that, of course we should make students, I mean, promote 

vocabulary, I mean, opportunities. The students may know what hockey is, what this is, what 

that is. It’s vocabulary. Those sports exist. They may access information. The problem is, we 

should make questions like this, “Okay, so concerning all of these sports here, who plays those 

sports in Brazil? Who plays golf, in Brazil?”, for example. “Why?” Because there are some 

people that… 

Laryssa: It’s a matter of [which social] class [you belong to]. 

Rafaela: “Are those sports played in Brazil?” They are not because of the weather. Or some 

people play sports. They make investments. They need to invest in equipment. And then we 

came up with another discussion. 

Jay: It’s not only in the US there is snow. There is snow in South America too! Chile! 
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Rafaela: Chile! Yeah! So those sports are not specific for their region. Yeah! I never thought 

about that! It’s another point. Yeah. 

Rafalea: So we came up with the cultural aspect. “Why do people play sports in Brazil? And 

why do people play sports in the USA, in Canada, in Australia?” 

Laryssa: “What’s the meaning of sports for people in Brazil?” 

Jay: Why and why not? 

Alice: Ask one teen this! Ask one teenager this. “I don’t know teacher. Because they want!” 

Laryssa: No, Alice! You can ask these things in a simple way. 

Alice: Yes! I have already taught teenagers this unit. And I asked them the same questions. For 

example, “Do you play any sports?” “Yes, I play at school”, for example. “And what do you 

play? How is it? Can you tell us how you play?” and so on. But even though, I don’t like to 

teach this unit because it’s boring. 

Jay: It’s because you don’t like it! 

Alice: Yeah! I don’t practice sports! I am a lazy girl, and that’s it! 

Laryssa: There’s cultural information here, cultural differences. What’s the meaning of sports 

for us and for them? 

Rafaela: Yeah! We were thinking about these cultural aspects. Because, for example, in the 

United States, they make investments, they can relate sports to business, to success, to power, 

yeah? 

Eterno: University education. 

Rafaela: And scholarship, business, power, success. Sports are very, very, very, very important. 

But, then, in Brazil, it’s related to health, to developing abilities, yeah? Extracurricular activities 

and some other things. 

Cris: We lived in the US. Alan [Cris’s son] never liked soccer. He was into everything else but 

soccer. Then we moved [to Brazil], and he always saw people playing soccer, right? On the 

streets, fields… So he said, “Mom, I have to start playing soccer now”. And I asked, “Why?” 

and he said, “They think if I don’t play soccer it’s because I am a mulherzinha” [laughter]. I 

said, Alan, “Of course it’s not!” And he said, “Yes! You don’t understand, you know? My 

friends over there, they said, ‘You are an American. You don’t know how to play soccer!’” 

[laughter] “No, mom. Yes, I have to. Even though I am not good, I’ll go to the goal. Anyway, 

I’m gonna be there, even being the gandula! But I have to go, you know?” So Alan’s been 

forced to play soccer, just to belong, you know? 

Laryssa: We are laughing, but that causes human suffering! 

Cris: YES! It does! 

Laryssa: How did he feel about that? 

Rafaela: Yes! 

Cris: Yeah! 

Laryssa: You can see how important it is to discuss this kind of thing with our students. We are 

laughing, but he was suffering! 

Eterno: You are playing something you don’t like just because you want to enter a specific 

group. 

Rafaela: Yeah! It’s like she [Laryssa] said, human suffering. Yeah… 

Cris: Yeah! And I said, “Alan, you don’t have to play soccer!” I was trying to, you know, I told 

him, because I always do, né? Because I am a mother. I said, “Alan, we can’t have everything! 

You were born beautiful! You are a handsome boy! You don’t need to play soccer! They have 

to play soccer because they are ugly! [laughter] They are not handsome as YOU!” [laughter] 

But, then he said, “I know, mom, but you know, but I have to play soccer because…”. I said, 

“Alan, you’re so handsome! Look at you hair!” I tried to, you know, “Alan, you’re smart, you’re 

intelligent! You don’t need to play soccer”. 
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Rafaela: Talking about soccer, for example, playing soccer in Africa is a matter of surviving! 

Some kids, they… 

Cris: In Brazil too. It’s like, for many Brazilians, it’s the only opportunity to get rich.  

Rafaela: So they go to the team they play for so they get food, for the week. Real fact! 

Laryssa: See? We’re working with marginalized themes all the time. 

Eterno: Uhum! Uhum! 

Laryssa: And that’s important! 

Eterno: And based on Alan’s example, the detail is not the sport. The consequences of that, 

right? 

Rafaela: Yeah! The consequences. And just like you said, Laryssa, one of the main aims of 

critical teaching is to fight against suffering. 

Laryssa: Uhum. How powerful these things are, right? People feel really bad. When we are 

teaching, as Cris said, we feel bad for our students because they don’t know what to say about 

these things. It doesn’t make sense. 

Cris: Uhum. Uhum. And, we said, I don’t know who said here, but someone said, about… it’s 

our, like, obligation to make questions, to open their [students’] minds, to be critical, but I think, 

also, in our houses, you know? I think it’s the most important thing to do. Starting that in our 

houses. Like she was saying about homosexuality, I always talk to my kids, not showing that 

that’s different. No, it’s normal, you know? People make their choices. We’re not here to judge 

them. So, they see that not as something wrong, but as something normal. 

Laryssa: Yeah. And what you do in class can’t be different from what you do at home. 

Cris: Yes! 

Rafaela: Yeah! 

Cris: Yes, because it could be different, you know? “We saying, oh, we accept homosexuality”, 

and when they get home, “Oh, mom, we had to say, no, of course not, you can’t [do this or 

that]!” You know? 

Rafaela: It’s the ethical and responsible way that the author [Duboc] mentions in the text, yeah? 

Eterno: It’s not a matter of a research from one person to another. It’s a matter of dealing with 

life and facing it, right? 

Cris: Uhum.  

Eterno: It’s not a matter of being a critical teacher, but a critical citizen, right? 

Cris: Yes! 

Rafaela: Yeah! 

Laryssa: That’s it! Time is up! I hope you have enjoyed. If you need help with anything, just 

let me know. Next meeting, Alice and Julia will lead. 

Alice: I promise, Julia is going to talk. [laughter] 
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Apêndice F – Roteiro semiestruturado da entrevista 
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Apêndice G – Instruções para a narrativa 
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Anexo A – Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
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