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RESUMO 

 

Neste estudo, objetivo discutir os sentidos de língua construídos por discentes em 

uma sala de aula de língua inglesa, de um curso de Licenciatura em Letras: Inglês, bem como 

problematizar a prática pedagógica desenvolvida pela professora com base na percepção 

das/os participantes da pesquisa. Para tanto, realizei uma pesquisa interpretativista, em que 

se compreende a construção do conhecimento como um processo que acontece por meio de 

processos interpretativos no encontro com outros sujeitos. Essa compreensão traz como 

consequência, para as/os pesquisadoras/es, o entendimento de que as ações humanas são 

transpassadas por significados sociais contextuais. A geração do material empírico em sala 

de aula se iniciou no dia 20 de outubro e terminou no dia 22 de dezembro de 2016, e as 

entrevistas realizadas individualmente com as/os alunas/os se estenderam até maio de 2017. 

Participaram desta pesquisa cinco alunas e dois alunos, a docente da turma e eu como 

pesquisadora. A problematização realizada no estudo parte da perspectiva de que as línguas 

são construções sociais vinculadas aos projetos colonialistas e nacionalistas, estabelecidos a 

partir de uma política de exploração e controle dos indivíduos (IRVINE; GAL, 2000; 

MAKONI; PENNYCOOK, 2007; MIGNOLO, 2005; SEVERO, 2016). Assim, a partir do 

material empírico, busco problematizar pressupostos hegemônicos da modernidade 

(CASTRO-GÓMEZ, 2005; DUSSEL, 1994, 2005; MIGNOLO, 2003) ao confrontar a 

autonomia e homogeneidade da língua e refletir tanto sobre as relações estabelecidas entre 

língua e poder quanto sobre as ideologias presentes nas práticas implementadas em sala de 

aula. No que diz respeito aos sentidos de língua construídos pelas/os discentes em sala de 

aula, as reflexões feitas nesta dissertação apontam para a reprodução de uma epistemologia 

colonial. Em seus relatos e posicionamentos, as/os discentes estabeleceram relações entre 

língua e subalternidade, considerando que todos manifestaram sentimentos de opressão com 

relação ao aprendizado tanto da língua portuguesa como da inglesa. Ademais, também foi 

possível perceber relações de hierarquização entre línguas bastante conectadas à ideologia 

colonial, e o enaltecimento dessa ou daquela identidade linguística se mostrou vinculado ao 

pertencimento a uma determinada raça e território que detêm prestígio ou não, a depender do 

papel de colonizador ou colonizado, bem como de sua categorização de Primeiro ou Terceiro 

Mundo. No que diz respeito à problematização da prática pedagógica desenvolvida pela 

professora, foi possível perceber que os debates se mostraram frutíferos no processo de 

desinvenção da língua e tiveram desdobramentos na formação das/os professoras/es 

participantes desta pesquisa ao trazer reflexões sobre o papel da língua na construção de 

realidades desiguais e subalternas. Da mesma forma, estimularam mudanças com relação à 

sua identidade profissional, ou seja, com relação às suas concepções de ensinar a língua, que 

passou a ser compreendida em seus aspectos sociais. Sendo assim, entendo que as práticas 

debatidas fomentaram espaços de resistência a relações de subordinação naturalizadas, e, por 

conseguinte, aconteceram processos de desaprendizagem, considerando que discursos foram 

questionados e reconstruídos. 

 

Palavras-chave: Sentidos de língua. Invenção das línguas. Ensino crítico de inglês.  



 

ABSTRACT 

 

In this study, I aim to discuss the language meanings constructed by the students in 

an English language classroom, of an undergraduate English teacher education course 

(Letras: Inglês), as well as to problematize the pedagogical practice developed by the teacher 

based on the perception of the participants. To do so, I did an interpretative research, in which 

the construction of knowledge is understood as a process that occurs through interpretive 

processes in the encounter with other subjects. This understanding brings, as a consequence, 

to the researchers, the understanding that human actions are permeated by contextual social 

meanings. The data generation in the classroom began on October 20 and ended on December 

22, 2016, while individual interviews with the students were extended until May 2017. Five 

female students and two male students, the teacher and I, as a researcher, participated in this 

study. The problematization in this way starts from the perspective that languages are social 

constructions linked to the colonialist and nationalist projects, established from a policy of 

exploration and control of the individuals (IRVINE; GAL, 2000; MAKONI; PENNYCOOK, 

2007; MIGNOLO, 2005. Thus, from the empirical material, I try to problematize hegemonic 

presuppositions of modernity (CASTRO-GÓMEZ, 2005; DUSSEL, 1994, 2005; 

MIGNOLO, 2003) by confronting the autonomy and homogeneity of the language and 

reflecting not only about the relations between language and power but also about the 

ideologies present in the practices implemented in the classroom. With regard to the language 

meanings constructed by the students in the classroom, the reflections made in this 

dissertation, point to the reproduction of a colonial epistemology. In their reports and 

positionings, the students established relations between language and subalternity, 

considering that all of them expressed feelings of oppression in the process of learning both 

Portuguese and English. In addition, it was also possible to perceive hierarchical relations 

between languages really connected to the colonial ideology, and the enhancement of this or 

that linguistic identity was shown to be linked to the belonging to a certain race and territory 

that have prestige or not, depending on the role of colonizer or colonized, as well as its 

categorization of the First or Third World. With regard to the problematization of the 

pedagogical practice developed by the teacher, it was possible to perceive that the debates 

were fruitful in the process of language disinvention and resulted in the formation of the 

teachers participating in this research, bringing reflections on the role of language in the 

construction of unequal and subaltern realities. In the same way, they motivated changes with 

respect to their professional identity, that is, in relation to their conception of Language 

teaching, which came to be understood in its social aspects. Therefore, I believe that the 

practices discussed fostered spaces of resistance to naturalized subordination relations, and, 

thus, processes of unlearning took place, considering that discourses were questioned and 

reconstructed. 

 

Key words: Language meanings. Language invention. Critical English Learning.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2004, graduei-me em uma faculdade privada de Direito e, após passar na 

prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), advoguei por alguns anos. No entanto, a 

profissão nunca me motivou, e me sentia constantemente frustrada com a atuação como 

advogada. Essa frustração fez com que eu resolvesse seguir outros caminhos e realizar um 

antigo sonho de morar em outro país. Morei na Austrália por sete meses, onde tive aulas de 

inglês diariamente durante o período de seis meses. Ao retornar ao Brasil, decidi tentar dar aulas 

de inglês para não “perder” a língua que havia aprendido, enquanto estudava para concursos 

públicos. Não obstante, o emprego que acreditava ser apenas temporário acabou se tornando a 

profissão que me trouxe uma realização pessoal ainda não conquistada com a minha primeira 

graduação. Durante quatro anos, lecionei em escolas de idiomas e, apesar de gostar de dar aulas, 

sentia que o ensino de inglês nessas instituições era realizado de forma mecânica e destituída 

de sentido. Os textos apresentados nos livros eram muito distantes da realidade das/os alunas/os 

e, a meu ver, isso ocasionava, muitas vezes, o desinteresse por parte delas/es. Além disso, 

sentia-me insegura em lecionar, já que não tinha formação na área. 

Comecei então a pensar em cursar uma licenciatura. Depois de participar de um 

congresso sobre o ensino de línguas na Universidade Federal de Goiás (UFG), no ano de 2012, 

e assistir a diversas palestras apresentadas por alunas/os sobre o assunto, tive mais uma 

motivação para prestar o vestibular para o curso de graduação em Letras: Inglês. A 

possibilidade de novas formas de ensino apresentadas nas pesquisas me fez vislumbrar 

oportunidades diante das inquietações que sentia em relação à minha prática pedagógica até 

então. Dessa forma, no ano de 2013, após passar no vestibular, comecei a cursar Letras: Inglês, 

a fim de me preparar melhor para a profissão que já exercia. 

O curso de letras me trouxe uma visão completamente nova de língua/linguagem e do 

ensino de línguas, mais comprometida com questões sociais. As teorias apresentadas e as 

discussões ocorridas durante a graduação me fizeram questionar diversos entendimentos 

hegemônicos que eu, até então, tinha sobre língua e sobre realidades sociais. A partir disso, 

novas possibilidades de ensino foram se abrindo. Várias disciplinas da faculdade contribuíram 

para novas reflexões relacionadas ao ensino da língua inglesa, em especial, as aulas da 

professora Dra. Rosane Rocha Pessoa, orientadora deste estudo, que me fizeram enxergar uma 

nova maneira de ensinar inglês. Suas aulas eram para mim sempre estimulantes e desafiadoras. 

Temas sociais como raça, gênero, desigualdades sociais e concepções hegemônicas de língua 
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eram debatidos em sala de aula, e as/os alunas/os eram encorajadas/os a expressar suas opiniões 

e a construir significados sobre esses temas. 

Assim, tentava pôr em prática o que aprendia nas aulas que ensinava, já que durante o 

curso continuei lecionando. Ao pensar na pesquisa que desenvolveria para o meu Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), as perspectivas críticas na educação linguística eram a minha 

primeira escolha. No final de 2016, entreguei o TCC, intitulado Uma análise da percepção 

das/os alunas/os sobre discussões de gênero em uma sala de aula de língua inglesa. Antes 

disso, no sexto semestre da graduação, em 2015, resolvi tentar fazer a prova do mestrado e 

desenvolvi um projeto que também tratava do estudo do ensino crítico em uma sala de aula de 

língua inglesa. Aprovada no processo de seleção, comecei a cursar as matérias da pós-

graduação concomitantemente às de graduação. Ao cursar as disciplinas de mestrado, novas 

teorias e perspectivas me foram apresentadas e refletiram na condução deste estudo. 

Especialmente enquanto eu gerava o material empírico da pesquisa, cursei uma matéria 

no mestrado denominada Tópicos em Pesquisa Avançada, ministrada pela professora Dra. 

Joana Plaza Pinto e pelo professor Dr. André Marques do Nascimento, que influenciou 

sobremaneira a minha interpretação do material empírico. A disciplina tinha como foco tratar 

do papel da língua na constituição da modernidade, bem como discutir os efeitos das ideologias 

linguísticas no estabelecimento de hierarquias entre povos (IRVINE; GAL, 2000; MAKONI; 

PENNYCOOK, 2007; MIGNOLO, 2005; SEVERO, 2016). No decorrer da disciplina, a 

associação entre língua e território que, até então, era para mim pouco questionável, apesar de 

já compreender a existência de variedades linguísticas, passou por um processo de 

desnaturalização. Assim, pude compreender a vinculação da construção social da língua aos 

projetos colonialistas e nacionalistas estruturados a partir de uma lógica etnocentrista de 

controle e subalternização de indivíduos. Dessa forma, o entendimento de que as línguas, antes 

de serem realidades descobertas, são realidades inventadas, e que as metalinguagens utilizadas 

na descrição das línguas são parte operante de seus funcionamentos, perpassa essa investigação. 

Essa compreensão fez com que eu reconhecesse os efeitos das invenções das línguas de forma 

clara em sala de aula. Entendo, no entanto, que a noção de língua como invenção não deixa de 

ser afetada por construções modernas, considerando o fato de que o termo “língua”, utilizado 

nesta pesquisa, indica que não há um total rompimento com os princípios constituidores da 

linguística moderna. Ainda que algumas teorizações tenham avançado no sentido de 

compreender a língua de maneira mais fluida, elas ainda se encontram afetadas pelo paradigma 

moderno de ciência. Por isso, algumas contradições existentes nessas teorizações também serão 

aqui percebidas.  
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A escolha do tema língua surgiu após discussão com a professora docente da turma e 

orientadora deste estudo e com as/os alunas/os sobre possíveis temas para o segundo bimestre. 

Dessa forma, ao debater ou presenciar o debate do tema língua, fiquei mais atenta aos relatos 

das/os alunas/os em que a língua era compreendida como poder e opressão. Além disso, ao 

problematizar tais questões em sala de aula, vários conceitos hegemônicos foram debatidos, e 

as/os discentes puderam trocar experiências, construir significados e elucidar questões 

relacionadas à temática.  

Assim, o cerne da problemática motivadora desta pesquisa foi refletir sobre os sentidos 

de língua construídos pelas/os discentes, bem como problematizar a prática pedagógica 

desenvolvida pela professora com base na percepção das/os participantes da pesquisa. Para 

tanto, realizei uma investigação interpretativista na disciplina Prática Oral 2, em que cinco 

alunas, dois alunos, a docente da turma e eu como pesquisadora fomos participantes durante o 

período de outubro a dezembro de 2016. As aulas foram ministradas pela professora Dra. 

Rosane Rocha Pessoa, com exceção de duas nas quais a substituí. O material empírico foi 

gerado a partir de questionários iniciais, interações de sala de aula gravadas em áudio, questões 

da prova final e entrevistas. 

Além de minhas motivações pessoais, a configuração desta pesquisa também foi 

bastante influenciada pelas práticas da professora docente que, há doze anos, desenvolve 

pesquisas no campo da Linguística Aplicada Crítica (PENNYCOOK, 2001). A perspectiva 

crítica no ensino de línguas propõe a problematização de práticas sociais hegemônicas e a 

produção de conhecimento linguístico que compreenda o caráter social da linguagem. Essa 

compreensão perpassa o questionamento das escolhas ideológicas e políticas que atravessam 

nossas práticas discursivas e educacionais (KUMARAVADIVELU, 2012; PENNYCOOK, 

2001). 

Diante disso, faz-se necessário, de acordo com essa perspectiva de ensino sustentada 

por autores como Freire (2004), Pennycook (1989, 2001), entre outras/os, considerar os 

interesses a que servem os conhecimentos produzidos por meio de uma contínua autorreflexão. 

Os referidos autores defendem que o processo de ensino-aprendizagem deve abrir caminhos 

para uma pedagogia problematizadora, pois a educação é um ato político. Desse modo, este 

estudo teve como direcionamento as seguintes perguntas de pesquisa: 1) Como alunas/os do 

curso de Letras: Inglês constroem sentidos de língua em uma turma de Prática Oral 2 de Inglês?; 

2) Como as/os participantes (alunas/os e pesquisadora) percebem a prática pedagógica sobre 

língua desenvolvida pela professora? 
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Entendo que práticas educativas problematizadoras podem levar a uma reorganização 

mais justa da sociedade; daí a necessidade de investigações em contexto de sala de aula, na 

medida em que tais estudos podem trazer reflexões para professoras/es. Essa compreensão 

encontra respaldo nos dizeres de Pessoa (2013, p. 300), ao entender que, considerando que 

contextos educacionais são 

 

[...] microcosmos da ordem social mais ampla e as relações de poder do mundo 

externo são reproduzidas dentro da sala de aula, professoras/es têm um papel 

fundamental nesses contextos, podendo contribuir para reforçar discursos 

hegemônicos ou para construir discursos de diversidade e diferença. 

 

Ao ponderar sobre o papel de professoras/es no sentido de agir como reprodutoras/es ou 

contestadoras/es de discursos hegemônicos, Pessoa (2013) também nos ressalta a necessidade 

de uma formação direcionada para a compreensão desses discursos, demonstrando a 

importância de estudos que investiguem contextos de formação de professores. Da mesma 

maneira, a associação entre o micro e o macro estabelecida pela autora permeia este estudo que, 

metodologicamente, encontra aporte no paradigma interpretativista e na abordagem qualitativa 

(LANKSHEAR; KNOBEL, 2004), segundo os quais o conhecimento é construído por meio de 

processos interpretativos (MOREIRA; CALEFFE, 2006). 

Nesta introdução, apresento o trabalho e trago as motivações que me levaram a realizar 

este estudo. Na segunda seção, trato da metodologia empregada de maneira pormenorizada, 

discutindo os subsídios teóricos da pesquisa interpretativista e descrevendo o contexto, as/os 

participantes, os instrumentos de pesquisa, as aulas e os procedimentos de discussão do material 

empírico. Na terceira seção, discuto os sentidos de língua construídos pelas/os discentes, 

relacionando-os com teorizações contemporâneas que tratam das invenções das línguas. Na 

quarta seção, focalizo a prática pedagógica desenvolvida pela professora, considerando a 

percepção das/os participantes, e traço um paralelo entre percepções e ideologias linguísticas 

que norteiam o ensino de línguas. Por fim, retomo as perguntas de pesquisa e trago algumas 

reflexões sobre a importância de tratar do tema língua em um curso de formação de 

professoras/es de língua inglesa e sobre o ensino de língua inglesa pautado por perspectivas 

críticas.  
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2 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, abordo primeiramente algumas considerações a respeito da metodologia 

empregada nesta pesquisa. Em seguida, apresento o contexto, as/os participantes e os 

instrumentos de pesquisa. Além disso, como o estudo foi realizado em uma disciplina de Prática 

Oral 2 de Inglês de um curso de Letras: Inglês, faço uma breve descrição das aulas ministradas 

durante o período de geração do material empírico, bem como explicito os procedimentos 

adotados para a problematização desse material. 

 

2.1 Perspectiva interpretativista na abordagem qualitativa e crítica  

 

Para esta investigação social, adoto o paradigma interpretativista. De acordo com 

Moreira e Caleffe (2006, p. 63), “[...] nesse paradigma, o conhecimento é possível apenas por 

meio dos processos interpretativos que o[a] pesquisador[a] apreende do seu encontro com 

outros sujeitos”. Nesse caminho, a linguagem é vista pela/o pesquisadora/o interpretativa/o 

como um sistema simbólico sobre o qual há divergências de entendimento quanto ao seu 

significado, dada a existência de diversos paradigmas quanto à sua compreensão. Da mesma 

maneira, as diversas percepções e/ou possibilidades de interpretação denotam a existência de 

diferentes realidades, o que traz como consequência, para a/o pesquisadora/o interpretativa/o, 

o entendimento de que as ações humanas são transpassadas por significados sociais contextuais, 

e a/o própria/o pesquisadora/o é uma variável na investigação.  

Em termos metodológicos, a pesquisa interpretativista ocorre em situações reais de 

interação, ou seja, no contexto onde o fenômeno acontece, característica que vem a ser 

compartilhada pela investigação qualitativa, a qual se insere no paradigma interpretativo. Nos 

dizeres de Creswell (2007), é a/o pesquisadora/o qualitativa/o que vai ao local onde está a/o 

participante, dessa forma, a pesquisa acontece em contextos reais. Considerando que a presente 

pesquisa teve como foco refletir sobre as práticas discursivas e pedagógicas que ocorreram 

numa sala de aula de Prática Oral 2 de Inglês, disciplina do primeiro ano da grade curricular do 

curso de graduação em Letras: Inglês da Universidade Federal de Goiás, entendo que ela é 

qualitativa. Não obstante, percebo que, ainda que a disciplina faça parte da grade curricular do 

curso em questão, minha presença em sala de aula, e mesmo antes, já que a construção do 

conteúdo das aulas foi afetada pelo meu estudo, gerou novos enquadres e, por consequência, 

novos dados. 
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Sadin Esteban (2010, p. 127) afirma que a pesquisa qualitativa é “[...] uma atividade 

orientada à compreensão de fenômenos educativos e sociais, à transformação de práticas e 

cenários socioeducativos, à tomada de decisões e também ao descobrimento e desenvolvimento 

de um corpo organizado de conhecimentos”. A autora argumenta que é característica 

fundamental desse tipo de método de investigação científica a atenção ao contexto, pois a 

experiência das pessoas é abordada de maneira holística. Assim, a necessidade de 

contextualização se torna fulcral no sentido de se evitarem generalizações, e, para tanto, a 

utilização de descrições complexas que distinguem a pesquisa qualitativa é utilizada na 

discussão do material empírico (LANKSHEAR; KNOBEL, 2004). Daí a necessidade de 

descrever o contexto, os participantes, os instrumentos de pesquisa e as aulas de maneira 

pormenorizada. 

Outro aspecto importante é a ênfase no papel da/o pesquisadora/or, já que ela/ele é 

entendida/o como produtora/or de efeitos diretos no desenvolvimento da pesquisa, dada a 

influência de seus valores, crenças e conhecimentos, tanto na produção e criação, como na 

descrição do material empírico (LANKSHEAR; KNOBEL, 2004). De tal modo, pode-se inferir 

que a configuração do contexto e a descrição das situações são inevitavelmente interpretadas a 

partir de uma postura teórico-ideológica que, neste estudo, tem como eixos de discussão 

problematizar como as/os alunas/os de Prática Oral 2 de Inglês mobilizam conhecimentos sobre 

língua nas interações e atividades de sala de aula e como a prática pedagógica da professora é 

vista pelas/os participantes. Essa discussão é realizada a partir de uma perspectiva decolonial, 

segundo a qual as línguas são construções sociais vinculadas a interesses hegemônicos. 

Portanto, a perspectiva que norteia esta investigação deixa entrever que os discursos sempre 

carregam em si ideologias entrelaçadas aos contextos social, histórico e político do sujeito.  

Bortoni-Ricardo (2009) entende que a pesquisa qualitativa não busca estabelecer e testar 

relações de causa e consequência. Por isso, tenho como foco o processo, tendo em vista que 

objetivo problematizar como as/os participantes constroem sentidos de língua e como percebem 

as práticas pedagógicas utilizadas pela docente no contexto de um curso de formação de 

professoras/es de inglês. Considerando as características descritas, entendo ser a pesquisa 

qualitativa a escolha mais adequada para implementação deste estudo. 

Esta pesquisa também se filia a uma perspectiva crítica de educação linguística, pois, 

através dos conteúdos trabalhados em sala de aula e da prática pedagógica adotada pela 

professora, busco problematizar os sentidos de língua construídos pelas/os discentes, amparada 

nos estudos de Paraíso (2012), segundo os quais, em pesquisas afiliadas a essa perspectiva, 

questionamos as relações de poder estabelecidas por discursos naturalizados e mostramos as 
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articulações e os conflitos com outros discursos. Nos dizeres da autora, ao focarmos na 

produção dos discursos e na nossa própria linguagem, registramos e refletimos sobre o que tais 

discursos mostram e escondem, e o que os tornam visível e hierarquizam. Essas características 

fazem com que nós, pesquisadoras/es, sejamos mobilizadas/os a construir nossas próprias 

metodologias e a focar nossas pesquisas nos modos de subjetivação, entendidos como práticas 

e processos heterogêneos. 

Outro aspecto importante levantado por Paraíso (2012) é que, se por um lado, as 

pesquisas denominadas por ela de pós-críticas têm como pressuposto o entendimento de que os 

raciocínios operados na educação são generificadores, e, por conseguinte, suas instituições 

produzem e reforçam relações desiguais; por outro, nesses mesmos espaços, discursos são 

desnaturalizados, questionados e reconstruídos. Dessa maneira, ao focalizar o tema língua em 

sala de aula, tentamos problematizar suas influências nas relações de poder e nas identidades 

produzidas, criando, assim, espaços de resistência para subordinações naturalizadas.  

A problematização aqui realizada também se sustenta nas teorizações de Pennycook 

(2001), que entende a necessidade de que a Linguística Aplicada estabeleça relações com 

questões mais amplas – sociais, culturais e políticas. De acordo com o autor, precisamos “[...] 

compreender as relações entre sociedades, ideologia, globalização, colonialismo, educação, 

gênero, racismo, sexualidade e enunciados, traduções, diálogos, gêneros textuais, aquisição de 

segunda língua e textos midiáticos” (PENNYCOOK, 2001, p. 5). Nesse sentido, argumenta 

também que desigualdades e transformações sociais devem ser o foco central do trabalho 

crítico. Para que esse trabalho crítico se realize, o autor defende que as práticas em sala de aula 

sejam pautadas em decisões éticas, já que a atual sociedade pós-moderna não deveria conceber 

uma moralidade normativa como um conjunto de regras a seguir. Desse modo, a visão ética 

deve ter como foco a responsabilidade com o outro (PENNYCOOK, 2001). Essa visão, 

consequentemente, leva-nos a pensar de uma maneira mais responsável sobre o ensino-

aprendizagem de línguas, bem como compreender os efeitos de nossas práticas nas outras 

pessoas e a importância de questionar relações hierárquicas naturalizadas. 

De acordo com Silvestre, Figueredo e Pessoa (2015, p. 118), é preciso ir além das 

dicotomias macro e micro, pois 

 

[O] desafio que se coloca está em entender os contextos das salas de aula sem 

reduzi-los a simples reflexos da ordem social ou alocá-los como tendo total 

livre arbítrio, uma vez que tudo que dizemos e fazemos é afetado por questões 

sociais de poder. Nesse sentido, a sala de aula é vista como um microcosmo 

do mundo social e cultural mais amplo, mas que não apenas reflete e reproduz 

esse mundo como também o muda. 
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Portanto, entendo que questionar entendimentos hegemônicos e nos colocarmos no 

lugar do outro são atitudes tomadas aqui como base para problematizar o tema língua. 

 

2.2 Contexto 

 

Este estudo foi realizado em uma sala de aula de língua inglesa, do curso de Graduação 

em Letras: Inglês, no segundo semestre de 2016. A elaboração do projeto de pesquisa aconteceu 

no primeiro semestre desse mesmo ano, período em que foram providenciados os documentos 

necessários para sua submissão à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa, que o aprovou no 

dia 30 de agosto de 2016 (Anexo A). 

As aulas da disciplina se iniciaram no dia 18 de agosto de 2016. O enfoque das primeiras 

discussões foram Olympic Games e, em seguida, foi debatido o texto The beautiful language of 

my childhood e o vídeo de Chimamanda Ngozi Adichie, intitulado The danger of a single story. 

As discussões sobre o vídeo introduziram o tema stereotypes, que também foi abordado em 

sala. Nas aulas seguintes, a professora requereu que as/os alunas/os pesquisassem sobre um país 

africano colonizado pelo Império Britânico. Posteriormente, em decorrência das comemorações 

dos 400 anos de Shakespeare que aconteceram na faculdade, as/os alunas/os discutiram sobre 

o autor para, então, prepararem uma apresentação durante o evento. A história de Lampião foi 

debatida após as apresentações. O tema foi escolhido quando, depois de discursada por um 

aluno em sua prova oral, gerou o interesse de muitos docentes que desconheciam a narrativa. 

Depois da prova escrita (aqui denominada de PE), as/os discentes não tiveram aulas em razão 

das comemorações e da realização do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONPEEX), 

realizado pela Universidade Federal de Goiás. 

A geração do material empírico em sala de aula se iniciou no dia 20 de outubro e 

terminou no dia 22 de dezembro de 2016, e as entrevistas realizadas individualmente com os 

alunos ocorreram até maio de 2017. O calendário acadêmico de 2016 se estendeu até as vésperas 

do Natal em consequência do movimento intitulado Ocupação, ocorrido na instituição 

pesquisada. O movimento tinha como objetivo protestar contra a PEC 241, a qual veio a ser 

aprovada pela maioria das/os congressistas no dia 24 de outubro de 2016, o que, a meu ver, é 

um retrocesso para a educação brasileira. A proposta de emenda constitucional instituiu a 

desvinculação dos 18% de impostos da União destinados à educação, até então assegurados 

pela Carta Magna, e, assim, deixou de salvaguardar um direito fundamental da população 

brasileira (EDUCAÇÃO INTEGRAL, 2017). 
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Por causa da Ocupação, as aulas foram interrompidas entre 27 de outubro e 22 de 

novembro, quando retornaram, e prosseguiram até o dia 24 de novembro, para novamente 

paralisarem e voltarem no dia 6 de dezembro. Ressalto que as aulas referentes aos dias 6, 8 e 

13 de dezembro trataram de temas políticos relativos às reinvindicações do movimento, como 

determinado pela coordenação do curso, dado o impacto da medida no contexto educacional. 

Para a discussão dessas aulas, a professora solicitou que as/os alunas/os lessem o texto de 

Fernando Pureza, Brazil’s student upsurge. As discussões em sala de aula acabaram se 

concentrando na polarização entre as/os alunas/os que apoiavam o movimento e aquelas/es que 

eram contrários. Em razão do enquadre deste estudo e por minha dificuldade de relacionar essas 

discussões com as que que foram aqui debatidas, optei por não problematizar essas três aulas. 

Todos esses acontecimentos determinaram a configuração e a interpretação do material 

empírico para a pesquisa, que se constituiu de seis aulas. 

As aulas discutidas ocorreram às terças e quintas-feiras, no horário das 10h às 11h40, 

na disciplina Prática Oral 2 de Inglês. Essa matéria faz parte da grade curricular e é ministrada 

no primeiro ano do curso de Graduação em Letras: Inglês da Universidade Federal de Goiás e 

possui como norteadora de suas práticas a seguinte ementa: “o aprimoramento da capacidade 

de expressão oral, compreendendo as competências gramatical, discursiva, sociolinguística e 

estratégica, além do estudo da fonologia da língua inglesa” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS, 2017, p. 41). Dessa forma, foi nesse contexto de aprendizagem, em que se tinha como 

foco desenvolver as habilidades orais das/os discentes, que se deu o processo investigativo 

acerca da temática exposta.  

No primeiro bimestre, como já explicitado, a professora trabalhou temas como jogos 

olímpicos, estereótipos, países africanos e a história de Lampião, tal como descrito no diário 

consolidado (Anexo B). Para decidir o tópico do segundo bimestre, tive uma reunião com a 

professora e mostrei os textos que estava lendo nas matérias do mestrado. Ao perceber que as 

teorias estudadas poderiam gerar boas discussões relacionadas aos conteúdos abordados nos 

textos No speak English e He’s getting to learn the language, a professora propôs que os 

trabalhássemos primeiramente. Os outros tópicos trabalhados em sala de aula no segundo 

bimestre foram decididos juntamente com as/os alunas/os no dia 20 de outubro de 2016. Nesse 

dia, as/os discentes receberam as notas da primeira avaliação escrita e avaliaram as práticas e 

os conteúdos trabalhados do primeiro bimestre. Ao debaterem sobre as expectativas para o 

segundo bimestre, a professora pediu que elas/es sugerissem temas que os interessassem, como 

podemos ver na seguinte interação que ocorreu no dia da feedback session, que a professora 

realiza ao final de todo bimestre: 
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Professora: Que mais? Temas? 

[várias/os alunas/os conversam ao mesmo tempo] 

Professora: Nós temos que discutir temas que têm mais a ver com vocês. Tá, 

a gente vai ver três textos. Um é uma short story maravilhosa chamada No 

speak English e o outro chama He’s getting to learn the language. O próximo 

tema que a gente vai discutir vai ser language. 

Joana: How about accent? 

Professora: Sobre o quê? 

Joana: Sobre diferentes sotaques de inglês... Como black English? 

[Algumas/uns alunas/os concordam] 

Professora: Black English é maravilhoso. Ah, então tá! A gente vai discutir 

língua e depois a gente pode discutir black English.  

Bruna: A gente pode assistir The Help que nem a outra turma assistiu. 

Professora: Sim, The Help, a outra turma assistiu e foi maravilhoso. (Interação 

em sala de aula, 20/10/2016). 

 

Dessa forma, o tema língua foi escolhido após uma sessão de orientação com a 

professora, e o texto de bell hooks, Teaching to trangress: education as practice of freedom, 

foi utilizado, tal como sugerido por algumas/uns alunas/os, para a discussão do tema black 

English. O filme The Help acabou não sendo debatido por todos os motivos já expostos, que 

resultaram na diminuição da quantidade de aulas naquele semestre. Considero importante 

salientar que a escolha do tema também foi aventada por se tratar de um curso de formação 

docente de professores em inglês (Letras), em que metadiscursos e ideologias de linguagem são 

favorecidos, já que, de acordo com Signorini (2008), ao discutir as metapragmáticas da língua 

em uso, as circunstâncias contextuais favorecem a emergência de discursos que explicitam 

ideologias linguísticas. 

 

2.2.1 Participantes 

 

A turma era composta de sete alunas/os e todas/os assinaram o Termo de Consentimento 

(Apêndice A) para participar do estudo em questão. Nesse documento, os discentes escolheram 

nomes fictícios, e, com esses nomes, me referi a elas/es neste estudo. Outra participante do 

estudo em questão foi minha orientadora e professora regente da turma, Dra. Rosane Rocha 

Pessoa, que gentilmente me permitiu realizar a pesquisa em sua disciplina. As aulas foram 

ministradas por ela, com exceção de duas, nas quais a substituí, como parte do trabalho que 

realizei no estágio de docência naquele semestre. Não apenas pelo fato de ter ministrado duas 

aulas, mas também por participar das interações ocorridas nas seis aulas, considero-me, 

também, participante da pesquisa. 

  



20  

2.2.2 Alunos e alunas  

 

De acordo com West e Crookes (2017), um aspecto crucial das pesquisas que adotam a 

perspectiva crítica é o fato de as/os alunas/os terem papel ativo. Desse modo, entendo ser 

importante apresentar a turma, que contava com alunas/os na faixa etária entre 19 e 32 anos, 

sendo cinco do sexo feminino e dois do sexo masculino. Dentre elas/es, duas alunas e dois 

alunos se declararam parda/o, duas alunas alegaram ser brancas e uma não respondeu. Com 

relação à renda familiar, foram apresentados dados que variavam entre dois e vinte salários 

mínimos. O quadro a seguir traz esses dados mais detalhadamente: 

 

Quadro 1 – Perfil das/os participantes da turma 

Nome 

fictício 
Sexo Cor/Raça Idade 

Escolaridade do pai 

e da mãe 

Profissão das/os 

responsáveis 

Salário 

mínimo 

Batman M Pardo 32 
Pós-Graduação 

Graduação 

Servidor Público 

e 

Fonoaudióloga 

10 a 20 

Bruna F Parda 20 
Médio completo 

Pós-Graduação 

Polidor e 

Professora 
4 a 10 

Júlia F Branca 22 
Superior completo 

Superior completo 

Bancário e 

Aposentada 
4 a 10 

Joana F Parda 25 
Superior completo 

Médio incompleto 

Escrivão da 

Polícia e 

Professora 

4 a 10 

Maria F Branca 20 

4ª série do Ensino 

Fundamental 

Superior incompleto 

Cabelereira Até 2 

Mariana F 
Não 

declarada 
19 

Pós-Graduação 

Pós-Graduação 

Professor e 

dentista 

Professora de 

música 

10 a 20 

Superman M Pardo 19 
Médio completo 

Superior completo 

Professor e 

Professora 
2 a 4 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas do questionário inicial da pesquisa em 2017. 

 

A turma, então, constitui-se de mais alunas do que alunos e é mais diversa no que diz 

respeito à renda familiar do que à faixa etária. Alguns pais e mães apresentam baixo nível de 

escolaridade, outras/os, alto, e as/os que têm maior escolaridade são mais bem remuneradas/os 

do que as/os que possuem menos escolaridade. Como um dos objetivos era investigar como 

as/os alunas/os constroem sentidos de língua em uma sala de aula de língua inglesa, o 

questionário inicial direcionado às/aos discentes trazia a seguinte pergunta: O que você entende 

por língua? 
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Ao responder à questão, Bruna afirmou ser uma forma de nos comunicar, Superman 

asseverou ser uma ferramenta de expressão e comunicação, e Maria acrescentou ao conceito 

defendido por suas/eus colegas a caraterística cultural. Júlia defendeu ser um “conjunto de 

sinais que um grupo usa para se comunicar”, enquanto Batman afirmou ser “um lugar onde eu 

interajo com outras pessoas e o mundo”. Já Marina atestou ser uma forma de estabelecimento 

de uma organização social e intercomunicação entre nações e indivíduos, e Joana declarou que 

“língua é cultura, poder e instrumento de interação humana”. 

 

2.2.3 Professora docente  

 

Dra. Rosane Rocha Pessoa, orientadora deste estudo e docente da turma, é uma 

experiente pesquisadora e professora da universidade investigada. Possui doutorado em 

Linguística Aplicada e, há treze anos, desenvolve estudos no campo da Linguística Aplicada 

Crítica, coordenando e desenvolvendo pesquisas nas áreas de Educação Linguística e Formação 

de Professores/as de Línguas. Quanto à escolaridade, seu pai não terminou o Ensino 

Fundamental e sua mãe possui Ensino Fundamental completo. A renda familiar da docente 

varia entre dez a vinte salários mínimos e ela se declara parda. 

Seu trabalho se desenvolve a partir de uma perspectiva crítica. Ela afirma ser 

 

[...] crucial que nossas práticas e discursos sejam vistos como 

predominantemente políticos e estejam voltados para a luta contra as 

opressões e injustiças deste mundo ainda hoje marcado pela hegemonia do 

homem branco, posição essa defendida pelas perspectivas pós-estruturalistas, 

pós-modernas e pós-coloniais. (PESSOA, 2016, p. 20). 

 

Ao compreender que a língua surge da interação e tem como característica a 

variabilidade e hibridez, sustenta que ela só pode ser desenvolvida “na e pela prática” 

(PESSOA, 2016, p. 21). Assim, assevera que as/os aprendizes devem ter uma educação 

linguística direcionada ao desenvolvimento de suas estratégias de comunicação para que “[...] 

considerem a construção do significado nas interações reais e [possam] até reconstruir as regras 

e convenções para representar seus interesses, seus valores e suas identidades” (PESSOA, 2016, 

p. 22).  

Em aulas desenvolvidas a partir dessa postura teórica aconteceu esta pesquisa de 

mestrado. Também durante a graduação, meu Trabalho de Conclusão de Curso foi realizado 

em quatro aulas da disciplina Prática Oral 1 de Inglês, da mesma docente, no primeiro semestre 

de 2016. Dessa maneira, eu conhecia a maioria das/os alunas/os que, posteriormente, vieram a 
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cursar a disciplina de Prática Oral 2 de Inglês. Apesar de acreditar que desenvolver uma 

pesquisa em minha própria sala de aula seria mais benéfico no sentido de trazer reflexões sobre 

minha própria prática, entendo que a oportunidade de observar e problematizar aulas 

ministradas por uma professora experiente foi única e importante para perceber a construção de 

conhecimento conduzida por uma profissional comprometida com perspectivas críticas de 

educação linguística. Por consequência, acredito que tanto o processo de observação como o de 

problematização do material empírico foram bastante produtivos para meu desenvolvimento 

profissional.  

 

2.2.4 A pesquisadora 

 

Como mencionado na introdução, tenho curso superior completo em Direito, além de 

ser graduada em Letras: Inglês e pós-graduanda em Estudos Linguísticos. Com relação à 

escolaridade de meus pais, minha mãe possui curso superior incompleto, enquanto meu pai é 

pós-graduado. Minha renda familiar varia entre 4 a 10 salários mínimos e me declaro parda.  

Meus estudos linguísticos se iniciaram após alguns anos trabalhando como professora 

de inglês em cursos de idiomas. A partir dessa experiência profissional, decidi retornar à 

universidade para fazer o curso de Letras: Inglês. Na graduação, tive contato com diversas 

teorias e práticas de ensino que em muito se divergiam das que, até então, havia experienciado 

e, em alguns casos, ampliaram essas vivências. Foi nesse percurso que o ensino crítico passou 

a representar uma possibilidade de fazer com que a minha prática, como professora, se tornasse 

mais coerente com o processo de educação linguística que ansiava ter. 

Dessa forma, parto da perspectiva de que as línguas são construções sociais vinculadas 

aos projetos colonialistas e nacionalistas (MAKONI; PENNYCOOK, 2007), estabelecidos a 

partir de uma política de exploração e controle dos indivíduos. Essa compreensão é atestada por 

estudos contemporâneos que têm confrontado a associação entre língua e território (IRVINE; 

GAL, 2000; MAKONI; PENNYCOOK, 2007; MIGNOLO, 2005; SEVERO, 2016) e, por 

conseguinte, defendido que as línguas, antes de serem realidades descobertas, são realidades 

inventadas, e as metalinguagens utilizadas nessas invenções são parte central do funcionamento 

da linguagem em uso. Assim sendo, toda discussão do material empírico aqui estabelecido parte 

desse argumento, já que, de acordo com Sadin Esteban (2010), uma das premissas da teoria 

crítica é o entendimento de que não pode haver desvinculação entre fatos e ideologia. 

Uma das grandes fontes de inspiração para esse posicionamento teórico foi a professora 

Rosane, com a qual aprendi e me inspirei durante as aulas de graduação. Em suas aulas, 
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vivenciei diversas desestabilizações e ressignificações no que diz respeito a concepções que eu 

tinha sobre questões sociais, tais como língua, gênero e raça. 

 

2.3 Instrumentos de pesquisa 

 

O material empírico gerado foi construído por meio de diversos instrumentos, mas nem 

todos foram usados para discussão. Os efetivamente utilizados foram o questionário inicial, as 

seis aulas (gravadas em áudio), as respostas a duas perguntas da avaliação final e a entrevista 

final com as/os alunas/os.  

Minha intenção inicial era que um diário reflexivo fizesse parte do material empírico a 

ser analisado. No entanto, meu diário reflexivo foi roubado com meu laptop, que deixei em uma 

mochila dentro do meu carro perto da faculdade, no dia 14 de dezembro de 2016. Apesar do 

grande transtorno que me trouxe a perda desse instrumento, já que perdi valiosas anotações com 

impressões e descrições sobre as aulas, entendo que tal tipo de adversidade pode acontecer em 

qualquer estudo. 

 

2.3.1 Questionários: inicial e pós-aula  

 

Dois questionários foram utilizados para geração do material. Com o intuito de traçar o 

perfil social das/os alunas/os, utilizei um questionário inicial (Apêndice B), no qual as/os 

alunas/os forneceram informações como idade, sexo, raça/etnia, entre outras. Em seguida, nesse 

mesmo questionário, elas/es responderam às seguintes perguntas: Por que você escolheu 

Letras? O que você entende por língua? Como a língua é utilizada em sala de aula? Quais 

atividades você considera mais relevantes para o seu aprendizado em inglês? Antes da aplicação 

desse questionário, apresentei e discuti as questões para que então as/os alunas/os as 

respondessem. 

O questionário pós-aula (Apêndice C) foi aplicado ao final de cada aula e consistiu das 

seguintes perguntas: O que você achou da aula? Por quê? O que você achou do tema? Por quê? 

O que aprendeu nas discussões? Para este questionário, as/os discentes apresentaram respostas 

bem sucintas, o que pode ter acontecido em razão de ele ter sido aplicado nos últimos cinco 

minutos de aula. Dessa forma, acabei não as utilizando por não oferecerem informações 

consistentes para a pesquisa. 
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2.3.2 Interações de sala de aula (gravadas em áudio) 

 

Todas as aulas foram gravadas tanto em vídeo como em áudio. Não obstante, optei 

apenas pelas gravações em áudio para a transcrição das interações ocorridas na sala de aula 

observada. As gravações em vídeo, pela má qualidade do som, apresentaram interações 

inaudíveis, o que tornou inviável uma transcrição produtiva. Dessa forma, utilizei as gravações 

do meu telefone celular para transcrever as interações. Escolhi transcrever apenas os trechos 

que julguei relevantes para este estudo. Por exemplo, algumas atividades voltadas para a prática 

de pronúncia não foram transcritas, mas indicadas na transcrição, como se pode ver no 

Apêndice D, referente à aula do dia 20 de dezembro de 2016. Elegi essa aula para compor os 

apêndices, pois foi a que se mostrou mais produtiva para o estudo.  

 

2.3.3 Questões da prova final  

 

Outra fonte utilizada na discussão do material empírico foram as respostas das/os 

alunas/os a duas questões da avaliação final, escolhidas em detrimento das outras, em razão da 

relevância que foi percebida conforme o desenvolvimento deste estudo. A prova (Anexo C) foi 

elaborada da seguinte maneira pela docente: as três primeiras questões tratavam do texto Right 

and left wing: What does it mean?, que se relacionava aos eventos políticos do Brasil. Sobre 

esse texto, a professora propôs exercícios de gramática, fonologia e interpretação. Em seguida, 

na questão quatro, foi requerida uma comparação entre dois textos trabalhados em sala de aula, 

He’s getting to learn the language e The struggle to be an all-American girl, descritos na 

próxima seção.  

Na questão cinco da prova, utilizada nesta pesquisa, a docente propôs que as/os 

alunas/os escrevessem um diálogo entre elas/es e Mamacita, personagem do texto No speak 

English, também trabalhado em sala. O exercício tinha o seguinte enunciado: Write a dialogue 

of about 14 lines between you and Mamacita, the main character in the short story “No speak 

English” de Sandra Cisneros. Your dialogue is supposed to be related to the story and coherent. 

Besides, it is supposed to have a two-line opening and a two-line closing. No último exercício, 

também utilizado nesta pesquisa, às/aos alunas/os foi solicitada a elaboração de um parágrafo, 

relatando uma experiência com língua, considerando as discussões do texto Language, de 

autoria de bell hooks (1994). A questão é a que segue: Considering the discussions in the text 

‘Language’, by bell hooks (1994), write a paragraph of about 10 lines, with introduction, 

development and conclusion, about an experience with language that you have already have. 
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Give it a title. Assim, as questões cinco e seis da prova foram selecionadas, tendo em vista que 

as argumentações presentes em suas respostas dizem respeito à língua/linguagem e apresentam 

uma problematização mais complexa. 

 

2.3.4 Entrevistas  

 

Após revisar o material empírico em sala de aula no segundo semestre de 2016, 

apresentei um panorama geral da pesquisa para o Grupo de Pesquisa Transição, do qual faço 

parte. Ao debatermos sobre as perguntas norteadoras do trabalho, minha orientadora e 

algumas/uns colegas sugeriram que eu fizesse entrevistas com as/os alunas/os no intuito de 

aprofundar alguns aspectos que julgamos ser relevantes. A versão final das questões ficou assim 

formulada: 

 

1. Depois de ler para algumas/alguns alunas/os suas respostas à primeira pergunta do 

questionário inicial, na qual elas/es responderam o que entendiam por língua, e, para 

outras/os, citar algumas falas provenientes das discussões, repeti a pergunta: O que você 

entende por língua? 

2. Você se lembra dos sentidos de língua que foram debatidos durante as discussões em 

sala de aula? 

3. Por que discutir concepções de língua em um curso de formação de professoras/es de 

inglês? 

4. Você acha que discussões como as que foram feitas em sala de aula influenciam ou 

podem influenciar a prática pedagógica das/os alunas/os do curso? Como? 

5. Como eram trabalhados os textos em sala de aula? E na prova, o que foi avaliado? O 

que você achou das práticas pedagógicas e avaliativas da disciplina? Explique. 

 

As entrevistas foram realizadas com todas/os as/os alunas/os participantes da pesquisa 

entre os dias 7 de abril e 10 de maio de 2017. Os agendamentos foram feitos por e-mail, 

conforme a minha disponibilidade e a das/os alunas/os. As entrevistas ocorreram nas 

dependências da faculdade e foram conduzidas de maneira semiestruturada, tendo como ponto 

de partida os questionamentos descritos anteriormente. Dessa forma, incluíam uma lista de 

questões previamente preparadas, utilizadas apenas como um guia, tendo em vista que os 

comentários das/os alunas/os foram considerados para o desenrolar do diálogo estabelecido. A 

escolha por esse tipo de entrevista foi feita, pois, segundo Lankshear e Knobel (2004), ela 
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encoraja a elaboração de temas importantes passíveis de surgimento durante a interlocução, 

com a virtude de não limitar as possibilidades de enriquecimento das informações. 

 

2.4 As aulas 

 

Minha observação das aulas se iniciou no dia 20 de outubro de 2016. Nesta aula, além 

de receber as notas da primeira avaliação escrita, as/os alunas/os debateram acerca de suas 

impressões das aulas do primeiro bimestre e das expectativas para o segundo. Com base nessa 

discussão e no eixo temático da pesquisa definido em sessão de orientação, a professora e eu 

estabelecemos que o tema a ser discutido nas aulas seguintes seria língua.  

O eixo orientador da disciplina de Prática Oral 2 de Inglês, conforme a ementa, é o 

desenvolvimento de habilidades orais. A prática proposta para desenvolver essas habilidades 

consistiu na problematização de textos que deviam ser lidos em casa. Na maioria dos casos, 

após a leitura, a professora solicitou às/aos alunas/os que transcrevessem fonologicamente e 

definissem as palavras desconhecidas, além de elaborar perguntas sobre o texto. Cada discente 

deveria elaborar dez perguntas e direcioná-las a uma/um colega específico.  

As aulas do dia 25 e 27 de outubro foram ministradas por mim, em decorrência de a 

docente ter se ausentado para participar de um congresso em Londrina. Na ocasião, o eixo 

temático foi trabalhado a partir do texto He’s getting to learn the language (Anexo E), de 

Patrick Macias, escritor e editor do jornal San Francisco Bay Guadian, cujo trabalho consiste 

na publicação de artigos da cultura pop japonesa (informação retirada do site Wikipédia, 

disponível on-line, no dia 10 de agosto de 2017). No texto, a experiência de crescer nos Estados 

Unidos, no estado da Califórnia, é narrada por Macias, filho de pais mexicanos. Ele lembra que, 

a despeito de suas origens, nunca aprendeu a língua espanhola, ainda que sua mãe fosse 

professora de espanhol, e afirma que cresceu distante dessa língua e da cultura mexicana. Ele 

narra a forte influência que as séries, denominadas sitcoms, tiveram em sua formação e o 

estranhamento que sentia no contato com seus parentes mexicanos. Tal estranhamento fez com 

que ele não conseguisse compartilhar do sofrimento de seus parentes, nem mesmo quando seu 

avô faleceu. 

Macias afirma que sua rejeição deu lugar a uma rebeldia que fez com que preferisse 

aprender japonês à língua falada por seus pais. No final do texto, o autor reconhece que passou 

a compreender a língua espanhola como parte de sua educação e termina com a seguinte frase, 

que remete à primeira frase do texto, em que ele descreve que não soube responder a uma 

pergunta feita por uma falante de espanhol: “And so, to the woman I could not answer at the 
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but stop, I should like to say: No, I can’t speak Spanish. Yet. I am only beginning my education”. 

Nas duas aulas, além da transcrição fonética e da definição de palavras desconhecidas, foram 

debatidas as ideias principais do texto, o que permitiu a emergência de diversos discursos 

relacionados à produção de identidades subalternas e fragmentadas.  

Após essas aulas, ocorreu a Ocupação da faculdade e as atividades acadêmicas foram 

redirecionadas para temas relacionados à situação política do país. No dia 22 de novembro, as 

aulas foram retomadas, e por entender que o hiato havia sido longo, a docente entendeu ser 

importante retomar o texto He’s getting to learn the language. Assim, o texto foi novamente 

debatido, e, ao final, a docente preparou as/os discentes para a leitura trabalhada na aula 

seguinte: The struggle to be an all-American girl (Anexo F). Para essa preparação, ela utilizou 

tanto o título, como alguns tópicos e trechos, para direcionar as perguntas às/aos alunas/os, na 

tentativa de fazê-las/os inferir a respeito do conteúdo a ser discutido. A autora, Elizabeth Wong, 

é uma premiada dramaturga americana, escritora, ensaísta social e professora adjunta da 

Universidade do Sul da Califórnia (USC) na Escola de Teatro (informação retirada do site 

Wikipédia, disponível on-line, no dia 10 de agosto de 2017). No texto, publicado originalmente 

no Los Angeles Times, ela descreve a difícil experiência de crescer num ambiente bicultural da 

região de Chinatown, em Los Angeles. Wong relata que, quando crianças, tanto ela quanto seu 

irmão eram obrigados por sua mãe a frequentar uma escola chinesa; no entanto, eles rejeitavam 

e estranhavam vários aspectos dessa cultura. O cheiro da escola, a escrita e a oralidade da língua 

eram vistos por ela com aversão, e suas impressões são descritas de forma bastante negativa.  

No texto, afirma que a língua chinesa é caracterizada como uma forma de 

constrangimento da qual tentava se desassociar. Sendo assim, tanto para ela quanto para seu 

irmão – descrito como ainda mais “fanático” pela língua inglesa –, falar inglês fluente era a 

principal prioridade. Eles não queriam ser comparados à mãe, que tinha um “inglês ruim”, ou 

à avó, considerada rude na opinião deles. Além do mais, o fato de Elizabeth falar inglês “bem” 

era enaltecido nas ruas de Chinatown, tendo em vista que essa língua era vista por outros 

chineses/as como uma garantia de um futuro melhor. No final do texto, ela lamenta seu 

distanciamento da cultura de seus antepassados e termina com os seguintes dizeres: “I thought 

of myself as multicultural. I preferred tacos to egg rolls; I enjoyed Cinco de Mayo more than 

Chinese New Year. At last, I was one of you; I wasn’t one of them. Sadly, I still am.”  

A aula do dia 24 de novembro se concentrou em transcrição fonética, na definição de 

palavras desconhecidas, e, ao final, o texto foi debatido através das perguntas elaboradas 

pelas/os alunas/os. As três aulas seguintes abordaram temas relacionados aos eventos políticos 

que haviam impulsionado a Ocupação. Voltamos, desse modo, a debater o tema língua no dia 
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15 de dezembro por meio do texto intitulado No speak English (Anexo G), escrito por Sandra 

Cisneros e extraído do livro The house on Mango Street, composto de pequenas crônicas 

ambientadas no bairro em que a escritora residiu quando era jovem.  

No speak English conta, de forma poética, a história de Mamacita, uma imigrante 

mexicana que vai com seu bebê para os Estados Unidos, após seu marido economizar dinheiro 

por dois anos para comprar as passagens. Depois de se instalar nesse país, ela nunca sai de casa 

e se recusa a ter qualquer contato com a cultura norte-americana, apesar dos apelos de seu 

marido para que aprenda a língua inglesa. Ela é descrita como uma mulher muito gorda e afirma 

que algumas pessoas do bairro acham que sua dificuldade de locomoção seja a causa de seu 

isolamento. No entanto, a narradora acredita ser consequência do seu medo de falar inglês, já 

que seu vocabulário consiste em apenas oito palavras. Mamacita, então, passa seus dias ouvindo 

rádios mexicanas, na esperança de voltar para sua terra natal. No desfecho, seu bebê começa a 

falar inglês e a protagonista cai no choro, numa alusão à perda da última conexão que acreditava 

ter com sua cultura mexicana, representada pelo aprendizado da língua por seu filho. 

Nessa aula, os aspectos principais do texto foram debatidos e refletidos, além de serem 

realizados exercícios de fonética e léxico. Nos últimos 15 minutos da aula, o texto de bell hooks, 

Language: teaching new worlds/new words (Anexo H), foi introduzido pela docente por 

intermédio de perguntas utilizando o título, os principais tópicos e alguns trechos do texto, às 

quais as/os alunas/os deveriam responder com inferências sobre o que viria a ser o conteúdo do 

texto. Mais conhecida como bell hooks, Gloria Jean Watkins é uma autora feminista e ativista. 

Sua escrita incide sobre a interconectividade de raça, capitalismo e sexo (informação retirada 

do site Wikipédia, disponível on-line, no dia 10 de agosto de 2017). No texto trabalhado em 

sala de aula, a autora questiona a apologia ao inglês padrão e as opressões decorrentes desse 

enaltecimento, em detrimento das variações da língua inglesa presentes nos Estados Unidos.  

Diante disso, propõe uma ressignificação dos usos linguísticos como forma de 

emancipação das pessoas oprimidas ao ressaltar o lugar da linguagem nas relações de poder. 

Assim, inicia recordando um verso de um poema de Adrienne Rich – feminista, poetisa e crítica 

dos valores dominantes – com o qual teve contato no primeiro ano de faculdade. O verso 

continha os seguintes dizeres: “Esta é a língua do opressor, no entanto, eu preciso dela para 

falar com você” (HOOKS, 1994, p. 167). Hooks ressalta o impacto dessas palavras em suas 

posteriores reflexões sobre linguagem e, mais especificamente, na sua conscientização acerca 

da relação entre língua e dominação. Para ela, o inglês padrão representa a língua da conquista 

e da dominação e, nos Estados Unidos, “[...] é a máscara que esconde a perda de tantas línguas, 

todos aqueles sons da diversidade, comunidades nativas que nunca ouviremos” (HOOKS, 1994, 



29  

p. 168). A autora pontua a dificuldade de comunicação entre as/os africanas/os que, ao serem 

levadas/os para os Estados Unidos como escravas/os, viram-se obrigadas/os a aprender o inglês, 

língua que, apesar de representar o colonizador, tornou-se um possível espaço de ligação e 

resistência entre os povos africanos.  

Para eles, aprender a falar a língua também representou uma forma de recuperação do 

poder pessoal. Os povos colonizados reinventaram a língua para “[...] além das fronteiras da 

conquista e da dominação” (HOOKS, 1994, p. 170), e o inglês falado na boca das pessoas 

negras se tornou uma língua diferente, uma contralíngua. Entretanto, ela assevera que, nos 

círculos acadêmicos, pouco tem sido feito no sentido de legitimar a utilização do vernáculo 

negro. Ainda hoje, de acordo com a autora, em discussões sobre diversidade e 

multiculturalismo, a questão da língua é ignorada. Por isso, destaca-se, no seu ponto de vista, a 

necessidade de “[...] mudar as maneiras convencionais de pensar sobre as línguas, criando 

espaços onde vozes diferentes possam falar em outras palavras além do inglês ou em fala 

vernácula, imperfeita” (HOOKS, 1994, p. 173). Isso poderia possibilitar o rompimento com o 

imperialismo cultural, que determina o silenciamento de todas aquelas pessoas que não falam 

a língua padrão. Além desse rompimento, a autora argumenta a respeito da possibilidade de 

outras maneiras de saber e conhecer, nas quais corpo e mente se relacionem de maneira menos 

fragmentada. 

No dia 20 de dezembro, esse texto foi debatido, e os exercícios referentes à transcrição 

e à definição de palavras desconhecidas foram trabalhados. Durante as interações, as/os 

discentes tiveram a oportunidade de trocar experiências e discutir várias situações da língua 

utilizada como forma de poder e opressão. 

A discussão do material empírico se atém a essas seis aulas, tendo como foco de 

discussão o tema língua, abordado nesses encontros. 

 

2.5 Discussão do material empírico  

 

Para a discussão do material empírico gerado, todos os instrumentos de pesquisa 

descritos em 2.3 foram considerados, pelo fato de que, de acordo com Paraíso (2012), em 

pesquisas por ela denominadas pós-críticas, não temos um único método a adotar e 

consideramos tudo aquilo que serve aos nossos estudos e objetivos, para descobrirmos 

caminhos e condições de criar algo novo. Nesse sentido, afirma a autora: 
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Desconstruímos posições binárias que tantas hierarquias construíram entre as 

pessoas e as coisas do mundo e, consequentemente, os muitos tipos de verdade 

que estão presentes nas imagens do pensamento já construídas sobre o nosso 

objeto de pesquisa. (PARAÍSO, 2012, p. 33). 

 

Dessa maneira, após o estudo do material empírico, compreendi que sua utilização de 

maneira conjunta me possibilitaria uma visão mais ampla do processo investigado. Assim, 

selecionei os trechos mais importantes das discussões em sala de aula, bem como das entrevistas 

realizadas com as/os discentes. Todavia, compreendo que “[...] há sempre limitações envolvidas 

na gravação em áudio de dados verbais contextualizados” (LANKSHEAR; KNOBEL, 2004, p. 

158). Em decorrência das limitações nas gravações, as interações possuem alguns momentos 

inaudíveis. Ademais, percebo que não há neutralidade na escolha e na transcrição do material 

empírico, uma vez que meu olhar, como pesquisadora, perpassa toda a sua interpretação.  

A transcrição não foi realizada de maneira verbatim (palavra por palavra), tendo em 

vista que foram eliminadas repetições, sentenças incompletas e expressões introdutórias. No 

entanto, foi possível perceber claramente as reflexões feitas pelas/os alunas/os de acordo com 

seus repertórios linguísticos que, de acordo com Blommaert e Bachus (2012), representam 

biografias indexicais que vão se constituindo nas complexas experiências individuais de cada 

sujeito. O quadro 2, apresentado a seguir, traz os códigos utilizados nas transcrições. Para sua 

elaboração, baseei-me em Silvestre (2017) e apresentei algumas modificações devido às 

necessidades deste estudo. 

 

Quadro 2 – Códigos utilizados nas transcrições das aulas  
CÓDIGO SIGNIFICADO 

Itálico Trecho em português 

[rindo] Comentário explicativo inserido pela autora 

... Interrupção/assunto incompleto 

(?) Trecho inaudível/incompreensível 

[...] Trecho suprimido 

Fonte: Elaborado pela autora com base no quadro utilizado por Silvestre (2017). 

 

A partir das interpretações feitas por mim acerca do material produzido, estabeleci duas 

perguntas que levaram à divisão das discussões em dois eixos. Na primeira parte da discussão 

do material empírico, a primeira pergunta acerca da mobilização de conhecimentos sobre língua 

realizada pelas/os alunas/os é problematizada com base tanto nos questionários iniciais e nas 

interações, quanto nas respostas da prova final e na primeira pergunta da entrevista. 

Para o segundo eixo de discussão, que tem por foco problematizar como as/os 

participantes (alunas/os e pesquisadora) percebem as discussões sobre língua e as práticas 
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pedagógicas utilizadas pela docente no contexto de um curso de formação de professoras/es de 

inglês, ative-me às interações em sala de aula e às respostas à entrevista final.  

Por entender que as línguas, tal como entendidas no imaginário moderno, não passam 

de construções hegemônicas, apoio-me na teoria do translinguajamento (GARCIA; WEI, 

2014). Essa teoria se refere a novas formas de compreender as práticas de linguagem que tornam 

visíveis as complexidades dos intercâmbios linguísticos entre pessoas com diferentes histórias, 

considerando os entendimentos encerrados em identidades linguísticas fixas limitadas por 

estados-nações. A esse respeito, Blommaert (2012) ressalta que, em tempos de globalização, a 

língua deve ser pensada em termos de mobilidade, no intuito de trazer compreensão para a 

conexão entre suas características sociais e linguísticas, e sua dialeticidade. Assim, trechos em 

inglês, assim como em espanhol, foram colocados em sua versão original, na tentativa de 

produzir um estudo que representasse de maneira mais verossímil as práticas multilíngues que 

têm ganhado cada vez mais visibilidade no mundo globalizado.  
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3 SENTIDOS DE LÍNGUA CONSTRUÍDOS PELAS/OS DISCENTES EM UMA SALA 

DE AULA DE LÍNGUA INGLESA 

 

Nesta seção, focalizo a discussão dos sentidos de língua construídos pelas/os discentes 

em uma sala de aula de língua inglesa. Assim sendo, a partir da abordagem do material empírico 

produzido durante as observações, traço um paralelo entre esse material e as teorizações 

contemporâneas que tratam da invenção das línguas. Dessa forma, considerando o material 

produzido, atenho-me primeiramente aos efeitos dessa invenção no Brasil, discutindo as 

relações hierárquicas que se estabelecem em consequência dessa invenção para, em seguida, 

debater os efeitos da colonialidade tanto nas identidades quanto nas línguas. 

 

3.1 A invenção das línguas e seus efeitos  

 

A conexão entre língua, território e nação foi construída e fomentada há muito por meio 

do projeto moderno, sem que se questionassem os fundamentos que norteiam essa lógica. Para 

compreender a construção e a naturalização dessa conexão, é importante entender o advento da 

modernidade, que, para Mignolo (2005), tem seu processo acelerado a partir do círculo 

comercial do Atlântico, sendo o colonialismo essencial para esse processo. A emergência e a 

consolidação dessa expansão fazem com que o mundo seja organizado em bases dicotômicas 

entre a Europa e o resto do mundo. Assim, a vinculação entre a modernidade e o capitalismo 

traz a conotação de emancipação racional ao projeto moderno, determinando o 

desenvolvimento de outros povos de acordo com os preceitos europeus (DUSSEL, 1994). 

Não obstante, de acordo com Dussel (2005), a modernidade apresenta discrepâncias 

gritantes em seus fundamentos, já que a alegada racionalidade do conceito é facilmente 

questionada pela violência de seus métodos. Nessa perspectiva, o período se encobre de uma 

áurea racional, mas “[...] realiza um processo irracional que se oculta a seus próprios olhos” 

(DUSSEL, 2005, p. 29). Portanto, ao ser descrita como mais desenvolvida e superior, a 

modernidade justifica a violência para destruir obstáculos e culpar suas vítimas, interpretando 

como inevitáveis os sofrimentos de outros povos. 

De acordo com Mignolo (2003), no desenrolar do projeto moderno, a partir do século 

XIX, ocorre a substituição de fronteiras espaciais por cronológicas, e, por conseguinte, a 

contemporaneidade dos “povos primitivos” é refutada, numa lógica de hierarquia cronológica 

de desenvolvimento. Como consequência dessa negação, que acaba por se configurar na grande 

aliada do mito civilizatório, incide a subalternização de línguas, saberes, culturas e do 
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progresso. Desse modo, ressalta o autor, uma das principais crenças do imaginário moderno é 

o entrecruzamento entre língua, literatura, cultura e nação. Da mesma forma, Makoni e 

Pennycook (2007) debatem sobre a maneira como as nações foram imaginadas e narradas e 

asseveram a existência de um processo dialógico no qual língua e nação foram construídos 

juntos. Além disso, afirmam que houve um processo de invenção de tradições e línguas em que 

os colonizadores europeus inventaram tanto os “outros” como eles mesmos, bem como as 

línguas dos outros e com suas próprias línguas.  

Um dos conceitos basilares desse processo de invenção compreende o entendimento do 

termo “Europa”, que passou por um processo de deslizamento semântico (DUSSEL, 2005). A 

esse respeito, esclarece o autor que o mitológico continente se originou dos fenícios e, portanto, 

do Oriente. Este continente se localizava ao Norte da Macedônia e ao Norte da Grécia em 

contraposição à futura Europa, ocupada, até então, por povos “bárbaros”. As culturas mais 

desenvolvidas à época se encontravam na Ásia e na África, e a Europa moderna nada tem a ver 

com a Grécia originária. De acordo com Dussel (2005), ícones da cultura ocidental, tais como 

Aristóteles, que nos dias atuais representa o Império Grego e, portanto, está relacionado ao 

cristianismo, era mais estudado no mundo árabe mulçumano do que na própria Constantinopla. 

Seus discípulos, Abelardo, Alberto e Tomás, foram os responsáveis pela adaptação de seus 

ensinamentos que, até então, não eram considerados ocidentais e tampouco de origem europeia. 

A Europa, tal como conhecida atualmente, consolida-se no século XVI, iniciando a 

história de periferia dos continentes americano, africano e asiático. Conforme afirma o autor, a 

partir do século XVIII, ocorre a união definitiva entre o Ocidente e a helenicidade e a Europa 

passa a ser denominada “Europa ocidental”. Contudo, o que seria apenas a definição de um 

território inaugura uma cultura pautada no colonialismo, no racismo e no nacionalismo, 

excluindo-se, assim, os crioulos e os mestiços. Desse modo, o que denominamos “Europa” é, 

sobretudo, uma fusão de culturas que muito se beneficiou dos conhecimentos orientais. 

Diante dos fatos apresentados, Dussel (2005, p. 24, grifo do autor) compreende que a 

diacronia unilinear Grécia-Roma-Europa não passa de um invento ideológico, “[...] uma 

manipulação conceitual do ‘modelo ariano’, racista”. De modo semelhante, Makoni e 

Pennycook (2007) afirmam que, no processo de construção da África, Índia e de outros povos 

colonizados, categorias etnocêntricas foram utilizadas não apenas para escrever a história 

desses povos como forma de dominação e controle, mas para delinear o mundo à imagem da 

Europa. Com este intuito, a invenção de tradições se tornou parte crucial da colonialidade e se 

mostrou um modo eficaz de justificar a presença europeia e redefinir as sociedades colonizadas.  
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Ao revisar alguns casos etnográficos e linguísticos, localizados tanto na África quanto 

na Europa, Irvine e Gal (2000) evidenciam algumas similaridades entre as ideologias de 

reconhecimentos de diferenças linguísticas. Nesse sentido, o projeto de mapeamento linguístico 

tinha como objetivo não apenas desvendar uma suposta história de conquistas, como representar 

legitimações territoriais. Além disso, o projeto envolvia três processos semióticos que 

retratavam as relações de maneira ideológica ao categorizar as línguas em árvores genealógicas 

e descrever discursos como “delicados” ou “simples”, utilizando, assim, a iconização. Da 

mesma maneira, promoviam o apagamento ao remover o multilinguismo e a variação das 

descrições, bem como utilizavam a recursividade ao estabelecer como modelo de 

hierarquização entre as línguas as relações entre povos colonizados e europeus. Dessa forma, 

afirmam que premissas essencializadoras, dadas por representações ideológicas baseadas em 

relações raciais, motivaram as separações étnicas e reescreveram relações sociolinguísticas 

complexas em termos de relacionamentos étnicos. Portanto, as práticas linguísticas que 

divergiam fundamentalmente das europeias foram completamente apagadas em suas 

representações. 

Makoni e Pennycook (2007) advertem que os regimes metadiscursivos produziram as 

histórias e as línguas do império, com base na interpretação do material encontrado. Um 

problema central para muitos linguistas era estabelecer fronteiras entre línguas e dialetos, visto 

que as línguas eram reconhecidas de acordo com similaridades regionais e formas literárias, 

enquanto os dialetos eram considerados formas faladas. No entanto, os autores ressaltam que 

uma das dificuldades dessas categorizações era o fato de que vários povos, ainda que tivessem 

termos para designar seus dialetos, não tinham termos específicos para a construção mais ampla 

de “linguagem”. Ao analisar apontamentos de Grierson do ano de 1907, eles observam que não 

foram apenas os nomes das línguas que foram inventadas por colonizadores, mas as próprias 

línguas eram nomeadas e inventadas numa lógica de conhecimento colonizadora. 

Confrontando essa lógica de categorização, Makoni e Pennycook (2007) lembram que 

há uma grande disparidade entre o número de línguas que linguistas acreditam existir e o 

número de línguas que as pessoas efetivamente falam. Entretanto, ressaltam que vários 

linguistas interessados na preservação de línguas utilizam-se de estratégias enumerativas, que, 

além de reduzir preocupações linguísticas para o nível aritmético, negligenciam construções 

históricas problemáticas numa continuidade de segregação linguística. Assim sendo, “[...] a 

census ideology founded on the enumerability of languages masks the differences in the way 

the objects have been conceptualized” (MAKONI; PENNYCOOK, 2007, p. 12). Ao estabelecer 

que as línguas europeias eram entidades identificáveis e contáveis, os colonizadores 
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acreditavam na necessidade de converter tribalized material (material tribalizado) em objetos 

descritíveis. Portanto, conforme afirmam, as línguas precisavam ser identificadas, codificadas, 

controladas e, assim, inventadas.  

A construção dessas línguas era com frequência experienciada como uma mistura entre 

discursos locais e estrangeiros, atribuídos a populações colonizadas como línguas-mãe. Apesar 

disso, os autores ressaltam que essas línguas construídas dificultavam ao invés de facilitar a 

alfabetização e, dessa maneira, criavam e acentuavam as diferenças sociais. Makoni e 

Pennycook (2007) apontam que as línguas construídas não eram apenas baseadas em normas 

externas, mas escritas em categorias metalinguísticas derivadas de outras línguas. Esse processo 

contribuiu para a hierarquização de línguas e, epistemologicamente, para a apresentação de 

línguas artificiais como naturais e, em consequência, desassociadas das relações de poder. 

De modo semelhante, Mignolo (2003) entende que a ideia de uma língua, um território, 

foi utilizada como instrumento de dominação que se mostrou muito mais efetivo do que as 

próprias armas, daí a necessidade de repensar essa cumplicidade. O autor afirma, ainda, que a 

modernidade é estruturada pela articulação entre algumas línguas (inglês, francês, alemão), suas 

literaturas e as culturas do conhecimento acadêmico. A utilização dessas línguas, literaturas e 

culturas como definidoras de fronteiras e a conivência entre algumas delas estabelecem uma 

correlação entre locais geográficos e produção teórica.  

Sob outro ângulo, ao examinar as ideologias linguísticas que contribuíram para a 

epistemologia moderna da linguagem, Bauman e Briggs (2003) exploram como categorias e 

relações orientadas por situações e lugares específicos foram elevadas ao entendimento de 

universais e usadas para representar e dominar o resto do mundo. As reflexões dos autores são 

pautadas na exploração das maneiras encobertas pelas quais as ideologias e práticas 

metadiscursivas são vinculadas à construção da modernidade em suas esferas políticas e sociais. 

Assim, esclarecem que os processos de dissociação entre língua e sociedade, ocorridos a partir 

do século XVII, tiveram papel fundamental na criação de práticas para produção e naturalização 

de formas de desigualdade social.  

Makoni e Pennycook (2007) elucidam que as concepções de língua como invenção e 

entidade descritível pressupõem noções de uniformidade e homogeneidade. Por isso, é 

importante que se dê atenção para novas alternativas metafóricas no que diz respeito à língua, 

para que linguistas não se vejam aprisionados em suas próprias categorias semióticas. Sendo 

assim, os autores entendem a necessidade de questionar e rever a construção de ideologias 

linguísticas e citam Bauman e Briggs (2003) para buscar a compreensão do advento da 

modernidade, momento em que a língua passa a ser uma entidade autônoma e pura, uma forma 
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de mediação entre domínios primários e ciência. Observam, no entanto, que a concepção de 

língua como objeto autônomo vem sendo desafiada por vários estudos linguísticos que 

compreendem que essa noção deve ser entendida de maneira diversa em diferentes contextos. 

Pratt (2012) também assevera a respeito da incompletude da linguística moderna ao 

desconsiderar aspectos essenciais da língua, tais como o fato de a língua ser o lugar onde jogos 

de poder se estabelecem. Para a autora, os efeitos do colonialismo no conhecimento foram 

deixados de lado pela linguística moderna. 

Ao problematizar os estudos linguísticos, Makoni e Pennycook (2007) afirmam que a 

linguística deve estudar como as pessoas se comunicam em detrimento de um estudo científico 

de linguagem, considerado por eles impossível de ser feito. Os questionamentos devem partir 

de como as línguas são entendidas localmente, e, por isso, o contexto e o conhecimento local 

devem ser incorporados aos estudos linguísticos. Os autores lembram que novos modos de 

análise precisam ser desenvolvidos para que diferenças epistemológicas possam ser 

consagradas. Eles ainda argumentam que a solução para a violência epistêmica que afeta várias 

pessoas, e, por consequência, seus repertórios e práticas, seria normalizar as línguas crioulas, 

para que pudessem ser vistas como similares a outras línguas, já que, ainda que compreendam 

língua como invenção, os autores ressaltam que seus efeitos são reais. 

Esses efeitos podem ser sentidos no Brasil, país em que um grupo pequeno de pessoas 

entende fazer um bom uso da língua, enquanto grande parte da população se compreende inepta 

para se comunicar de acordo com as regras do dito português formal. Ao falar sobre uma 

experiência com língua, com base nas discussões feitas em sala sobre o texto Language de bell 

hooks (1994), tal como requerido na última questão da avaliação final, o aluno Batman relata 

que pouco tinha a ver a língua falada nas ruas com seus amigos com a linguagem demandada 

por seus pais, como podemos perceber no evento semiótico a seguir: 

 

[1]  

My parents are very strict. My father studied law, and he was a public server. 

My mother was a speech therapist obsessed by standard language. It was very 

hard to express myself using the words I’d learnt playing with my friends on 

the streets.  

My parents demanded from me a very formal use of Portuguese even at home, 

when talking to some friend on the phone. ‘This is not the language of the 

men!’, he used to say. ‘Stop using slangs at dinner!’, my mother completed, 

‘how very dare they?’, ‘I’m just being myself!’, I cried at night.  

Now I see myself teaching languages and my parents don’t seem to have 

changed so far. My strongest wish is to teach language as a way to freedom 

for those students who suffer like me. (Questão 6 da PE, 22/12/2016). 
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Da resposta de Batman, podemos perceber a angústia e a opressão causadas pela 

imposição de uma língua única, representada em sua fala pelo português padrão exigido por 

seus pais. O aluno fala que, ao usar gírias, estava apenas sendo “ele mesmo”, e as reprovações 

sofridas chegavam a fazê-lo chorar. Ele, como outras/os alunas/os, focaliza a relação entre 

língua e poder discutida por hooks (1994), pois a autora fala da imposição da norma padrão 

estadunidense como forma de opressão e subalternização de povos.  

Pinto (2013) argumenta que há contradições na chamada linguística científica, a qual 

sustenta a separação entre língua, dialeto e variedade. Essa separação é consubstanciada em 

crenças complementares de homogeneidades variáveis, que acabam por instituir a invenção do 

português. Como exemplo dessa contradição, a autora aponta o projeto da Norma Linguística 

Urbana Culta (NURC), que se fundamenta em critérios geopolíticos para escolha entre “norma 

culta” e “norma popular ou vernácula”, o que acaba por estratificar a sociedade brasileira e 

determinar o acesso à escrita padronizada a classes prestigiadas. Dessa forma, entende que os 

estudos linguísticos se escondem no abuso de critérios metodológicos para compor um corpus 

de homogeneidade, um tipo de critério zero. Desse modo, para que se torne possível descrever 

o português, é preciso inventá-lo. Dessa invenção, originam-se relações, tais como a encontrada 

no projeto NURC entre a variante “culta” da língua portuguesa e o dialeto social utilizado pela 

classe de prestígio. A linguística colonial necessita de um enquadramento e de uma 

subalternização entre línguas cultas-letradas e populares-iletradas. Assim, os dicionários e as 

gramáticas, de acordo com a autora, passam a refletir o uso culto da língua, garantindo a 

manutenção da epistemologia colonial e a consequente naturalização de desigualdades entre 

grupos sociais. 

Um aspecto importante do critério zero estabelecido pela autora é a “[...] fetichização 

do dialeto de prestígio e de seus falantes” (PINTO, 2013, p. 128). Por um lado, esse critério 

permite a compreensão de que falantes populares são inábeis em transitar entre variedades e 

dialetos; por outro, que falantes cultos se adaptam a situações de comunicação e, quando estão 

em desacordo com a norma, pressupõe-se que estão se adequando à situação de comunicação. 

A autora argumenta, ainda, sobre a existência de um paradoxo em uma proposta que se define 

descritiva, mas que se utiliza de informações secundarizadas para conectar o falante “culto” das 

caraterísticas da norma “culta”. Para Pinto (2013, p. 129), “[...] os limites entre descritivismo e 

prescritivismo são obscuros quando os discursos hegemônicos sobre a língua portuguesa ficam 

incólumes e as categorias sociais usadas para sustentar os alegados critérios de cientificidade 

não são submetidas à crítica”.  
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Segundo Batman, seus pais são falantes da norma padrão e possuem cargos públicos de 

prestígio, já que, conforme as informações apresentadas no Quadro 1, relativas ao perfil das/os 

alunas/os, sua renda familiar varia entre dez a vinte salários mínimos. Assim, seu pai e sua mãe 

poderiam ser considerados falantes cultos se seguirmos a lógica classificadora da linguística 

moderna. Contudo, o discente argumenta que utiliza recursos comunicativos distintos, e é por 

isso criticado, o que me faz questionar de que forma ele seria caracterizado ao falar de maneira 

informal num estudo realizado com base nos critérios utilizados pelo projeto NURC (PINTO, 

2013), por exemplo? O critério zero utilizado nesse tipo de pesquisa consegue muitas vezes 

essencializar mais do que esclarecer os aspectos da língua. Além disso, o pertencimento a essa 

ou àquela classe social poderia se tornar um aspecto determinante de sua classificação, em 

detrimento de um estudo de seu repertório linguístico. 

Durante as discussões do texto de bell hooks (1994), realizadas na aula do dia 20 de 

dezembro de 2016, a professora pede que as/os alunas/os falem de exemplos ou experiências 

em que a língua foi utilizada como poder e opressão, e o aluno volta a falar da repressão sofrida 

em casa: 

 

[2] 

Professora: So, I want you… is it time to go? I just want you to hear because 

it may be in test. Examples, or experiences… 

Batman: My father used to be very strict. 

Professora: Uhum, in general. 

Batman: In general, you know? But especially with the way that we talk, me 

and my sisters, you know? And sometimes we were at the phone, talking to a 

friend in a very… I don’t know… 

Professora: Relaxing. 

Batman: Relaxing and informal way and then he, after, I just hang off and he 

was ‘Oh! You can’t talk like that! This is not the way that a man talk.’ 

(Interação de sala de aula, 20/12/2016). 

 

De acordo com Batman, ao ser reprendido pelo pai, o argumento utilizado era o de que, 

ao falar informalmente, ele não estava falando como homem, o que me faz refletir sobre as 

várias ideologias presentes em sua narrativa. No evento semiótico [1], Batman utiliza a 

expressão: “language of the men”. A construção do estudante gera dúvidas, pois não sabemos 

se o pai queria dizer que aquilo não era “língua de gente” ou “língua de homem”. No primeiro 

caso, a argumentação sugere o entendimento da necessidade de falar de acordo com a norma 

padrão para ser considerado ser humano, numa clara subalternização de pessoas menos 

escolarizadas. No segundo caso, sua afirmação poderia ecoar repreensões contra sua 

performance sexual – em uma das interações em sala de aula, Batman havia se declarado 
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homossexual –, ainda que ele relate que as irmãs também eram repreendidas. No evento 

semiótico [2], parece se confirmar que a repreensão se referia também à sexualidade, já que 

aqui ele usa a frase “this is not the way of man talk”, que sugere algo como “esse não é o jeito 

de homem falar”. Neste sentido, Blommaert e Backus (2012), ao conceituarem repertórios 

linguísticos, trazem uma visão da linguagem orientada para os sujeitos em detrimento de uma 

comunidade. Para os autores, repertórios são biografias indexicais que vão se formando a partir 

das complexas experiências individuais de cada sujeito, de acordo com cada trajetória de vida. 

Dessa forma, o preconceito contra a performance sexual do filho pode ter levado à rigidez do 

controle de seu repertório linguístico, já que este também é um fator representativo de sua 

identidade. 

No desenrolar das discussões sobre o tema, o aluno novamente cita exemplos do 

português usado como forma de poder e pertencimento social. Em um diálogo com a docente e 

outras/os estudantes, ele fala do português utilizados por amigos de seu pai, considerado por 

ele artificial, como podemos perceber na interação a seguir:  

 

[3] 

Batman: My father used to, he studied law, so he had lots of friends that… 

They were lawyers and some of them, they have a very unique way to talk, 

you know? And sometimes I was, ‘oh my god, why is this guy talking like 

that?’ In my house, we were kids, and he was being so formal and it was not 

only one person. 

Professora: But it’s very inappropriate, because language is like clothes, yes? 

We have to be… 

Batman: Well, most of the people who was, who used to go to my house… 

they were in a very good position, let’s put it that way, so they could 

understand everything that was said but I think it’s so…  

Superman: Unnecessary. 

Mariana: It’s a kind of ostentação… 

Batman: When people start talking in a way they… 

Joana: Oh, I’m rich and I’m going to speak … 

Batman: Because we are very smart (?) 

[Lots of students talking at the same time.]  

Professora: Yes, this is a question of appropriacy; you have to be appropriate 

to some situations… 

Joana: Yes, but not in a informal situation. 

Professora: No, but that’s it. If you are in an informal context, you have to be 

informal, when you are talking to a farmer, for example, you cannot use the 

same language you use here. So, that’s it. It’s like “com que roupa eu vou? 

Com que língua eu vou?...” (Interação de sala de aula, 20/12/2016). 

 

O aluno, ao se referir ao português falado por amigas/os de seu pai, mais uma vez 

menciona o fato de que seu pai estudou Direito. As profissões relacionadas a esse curso, em sua 

grande maioria, oferecem salários altos, e a língua utilizada no meio é considerada por grande 
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parte da população difícil de entender. A professora então afirma que a linguagem falada 

pelas/os amigas/os do pai do aluno era inapropriada, e o aluno responde que eles estavam em 

uma boa posição social e, por isso, podiam se entender. A ligação entre língua e posição social 

é investigada por Milroy (2001) ao argumentar que, ainda que a noção de standardization seja 

conectada à ideia da imposição de uniformidade a determinados objetos, a variedade língua 

padrão é mais afeita a sua ligação com uma determinada variedade considerada de prestígio, 

em detrimento de uma variedade que apresente maior homogeneidade. Entretanto, segundo o 

autor, não é difícil demonstrar que as variedades linguísticas não detêm prestígio, já que tal 

característica é atribuída a pessoas e grupos sociais que conferem valores a determinados 

objetos inanimados, como é o caso das línguas. Desse modo, afirma que o prestígio atribuído a 

determinadas variedades linguísticas é indexical e envolve a vida social dos falantes.  

Da mesma maneira, Heller (2010) aponta que o recente interesse em língua como 

mercadoria tem levado a mudanças na compreensão de intercâmbios linguísticos, como é o caso 

da norma padrão exigida para certos mercados de trabalho, que costumava ser tratada em termos 

de competência intelectual e boa formação escolar e, agora, é entendida como mercadoria 

material e, especialmente, como dinheiro. Portanto, é fácil compreender a associação feita 

pelas/os alunas/os quando, no decorrer da discussão, definem como ostentação, demonstração 

de riqueza e inteligência o repertório linguístico utilizado pelos amigos do pai de Batman. 

Por outro lado, percebe-se que, ainda que pertença à mesma classe social dos outros 

falantes, Batman compreende que a língua era inapropriada para falar com ele, que, na época, 

ainda era criança. Sua fala também confronta a ideia de uniformidade da língua, considerando 

que o fato de pertencer a mesma classe social não o absteve do estranhamento sentido. Ao 

questionar a uniformidade da língua padrão, Milroy (2001) confronta a lógica norteadora de 

estudos sociolinguísticos quantitativos que classificam variações em uma comunidade de fala. 

Conforme afirma, as variações, nesse tipo de estudo questionado, derivam da classe social dos 

falantes, além de serem consideradas idênticas e classificadas numa escala entre padrão e não 

padrão. Nas palavras do autor, tal classificação gera inconsistências em interpretações, por isso, 

ele cita como exemplo a variação de língua encontrada entre gêneros. As interpretações geram 

conclusões como as de que os homens falam mais a língua não padrão por serem menos 

influenciados pelo estigma social, enquanto as mulheres falam mais a variedade padrão por se 

sentirem mais pressionadas por esse estigma. Tais diferenças passam a ser definidas como 

pertencentes a uma lógica universal da linguagem consubstanciada em gênero. Assim, defende 

que a associação entre língua padrão e de prestígio é baseada, ao menos em parte, na ideologia 

padrão, ressaltando que a maioria dos sentidos dados à ideia de “padrão” são avaliativos e 



41  

devem ser entendidos como decorrentes dessa ideologia em detrimento de um processo de 

padronização.  

Já a apropriação mencionada pela professora nas seguintes palavras: “If you are in an 

informal context, you have to be informal, when you are talking to a farmer, for example, you cannot 

use the same language you use here”, denota o entendimento de que, ainda que não se consiga 

separar línguas entre o que é padrão e não padrão, existe certo tipo de controle que as/os falantes 

exercem sobre a linguagem utilizada em determinadas situações. Esse tipo de controle é em 

geral exercido em situações consideradas formais, como é o caso de relações de trabalho e 

acadêmicas, entre outras, e, apesar de a situação descrita nos parecer uma ocasião informal, 

tendo em vista que aparentemente se trata de uma visita à casa de amigas/os, a posição social 

daqueles presentes na situação pode ter direcionado a escolha da linguagem padrão. Por outro 

lado, essa apropriação também parece ressoar a ideologia de várias línguas compartimentadas 

e homogêneas e, assim, acaba por reproduzir prefigurações identitárias, já que seus argumentos 

têm como foco a oposição entre falantes e não situações. Além disso, a hibridez de todos os 

repertórios linguísticos é desconsiderada e sua fala acaba essencializando identidades. No 

entanto, muitas vezes, ao discutir língua, acabamos apresentando argumentos 

circunstancialmente possíveis, o que pode ser o caso da alegação da professora, considerando 

que, no decorrer das discussões, na próxima seção, ela argumenta o entendimento da hibridez 

de todos os repertórios. 

Joana, ao dar exemplos de opressão durante as discussões de língua usada como poder 

relacionadas ao texto de bell hooks (1994), refere-se a situações que presenciou em redes sociais 

como Facebook que retratam o julgamento sofrido por aquelas/es que não se adequam à 

“norma”. 

 

[4] 

Joana: I don’t like one situation that I saw on Facebook, for example. People 

write, ‘Ow, fulano de tal escreve tudo errado ou fala tudo errado.’ I think this 

kind of thing it’s so meaning. 

Professora: So mean. 

Joana: So mean and so useless cause I believe that we don’t have a right way 

to speak or write and I think is a bad thing. 

Professora: Yes, and I think we should never correct [in this context]… 

(Interação de sala de aula, 20/12/2016). 

 

Joana expressa a mesquinhez em criticar aqueles que não falam de acordo com a norma 

no Facebook e defende não haver uma única forma de falar ou escrever correto. O mesmo 
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entendimento é exposto por ela ao mencionar, em sua resposta à questão seis da avaliação final, 

a norma padrão como forma de opressão no Brasil: 

 

[5]  

Sometimes the Portuguese speakers are very unpolite and bad people because, 

some of them, like to judge people that can’t use standard Portuguese 

everytime. For example, I always on Facebook some jokes about the way that 

poor people, or the people whom haven’t the opportunity to study and I think 

this is very mean cruel and it shows ignorance about the language. Because I 

believe that there isn’t a right and wrong when we talk about language, 

specifically, the oral skills. The languages are dynamics, they change every 

day and the standard isn’t the only way to speak. So, we need to respect the 

people, we need to think about their stories of life and we need to stop this 

kind of linguistic prejudice. (Questão 6 da PE, 22/12/2016). 

 

A aluna, durante a interação e em sua resposta, menciona as diversas maneiras que 

podemos falar e utilizar a língua e confronta a norma padrão do português. Nos exemplos dados, 

também se percebe a utilização da língua como forma de opressão e humilhação (HOOKS, 

1994). Com efeito, a oportunidade de diferentes vozes se expressarem, possibilitada pelas redes 

sociais, antes de se tornar um veículo de rompimento com o entendimento colonial, acaba por 

perpetuar relações de subalternidade. De acordo com Milroy (2001), um aspecto da ideologia 

da língua padrão é a forte convicção na correção, ocasionando classificações como certo e 

errado entre formas e usos. Além disso, Milroy (2001, p. 536) defende que os argumentos 

prescritivos sobre correção entendidos como dependentes de fatores intralinguísticos são, na 

verdade, racionalizações falaciosas baseadas no senso comum definido pelo autor “como o que 

todo mundo sabe”. O senso comum aludido faz com que aqueles que não o partilham em uma 

determinada cultura seja considerado estrangeiro. Essa caracterização parece estar bastante 

implicada no mito da singularidade da língua, discutido por Makoni e Pennycook (2007) ao 

salientarem que não foram apenas os nomes das línguas inventados por colonizadores, mas 

também as próprias línguas, nomeadas e inventadas numa lógica de conhecimento 

colonizadora:  

 

[...] at the heart of the problem here is the underlying ideology of countability 

and singularity, reinforced by assumptions of a singular, essentialized 

language-object situated and physically located in concepts of space founded 

on a notion of territorialization. The idea of linguistic enumerability and 

singularity is based on the dual notions of both languages and speakers of 

those languages being amenable to counting. (MAKONY; PENNYCOOK, 

2007, p. 10-11). 
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As críticas sofridas por aqueles que não se adequam à norma, a meu ver, parecem se 

pautar no aparente caráter descritivo da linguística, que, de acordo com Pinto (2013), oculta a 

falácia da prefiguração identitária, para a qual o falante que se aproxima do sistema linguístico 

europeu é o mais forte. Segundo atesta a autora, nessa perspectiva, a metáfora do contato entre 

línguas gera simplificação, o que explicaria a negação de influências africanas em dialetos 

brasileiros que, quando reconhecidos, são nomeados colonialmente. Desse modo, a diferença 

entre a mudança de linguagem e a crioulização é sócio-histórica, tendo em vista que os estudos 

linguísticos se sustentam na diferenciação entre variedade e dialeto “[...] e sua relação com a 

prefiguração identitária na descrição” (PINTO, 2013, p. 137). Assim, a utilização dos dois 

termos é feita de maneira indistinta, já que não há justificativa para a escolha entre eles.  

No mesmo sentido, Milroy (2001) atesta que atitudes do senso comum, que, para ele, 

são carregadas de ideologias, tendem a compreender os julgamentos empreendidos contra 

aqueles que não usam a língua corretamente, como julgamentos puramente linguísticos 

sancionados por autoridades, desconsiderando o fato de que o modo como parte da população 

fala e escreve é um fator de discriminação. Conforme aponta, tais julgamentos não são 

associados a preconceitos de raça e classe social, e as pessoas não consideram as características 

sociais que os falantes possam ter, acreditando ser possível para qualquer um aprender a usar a 

língua “corretamente”. Ainda assim, o público em geral, inclusive aqueles que fazem 

julgamentos, constantemente assumem que cometem erros e não são competentes em suas 

línguas.  

Como exemplo desse sentimento de incompetência em relação à própria língua, trago 

um trecho da discussão do texto de bell hooks também durante a atividade em que a docente 

pede que as/os alunas/os deem exemplos de língua usada como forma de poder e opressão. No 

evento semiótico, o aluno Superman fala dos sentimentos experienciados ao escrever em 

português: 

 

[6]  

Professora: Another example. I would like to hear your own experiences, have 

you ever suffered, have you ever been in a situation that you felt constrained 

because of language? 

Superman: No, language as power, but I feel, sometimes I feel, que que eu 

sinto? I feel inferior. 

Professora: Inferior [/ɪnˈfɪriər/]. 

Superman: Or, yeah that idea, cause I don’t write that well. English or 

Portuguese, I don’t have academic writing. 

Professora: So, how do you feel? I mean, okay, this is your feeling, but have 

you ever been in a situation where a teacher said something that you felt 

constrained? 
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Superman: No, I haven’t. 

Professora: No? 

Bruna: I think all the time cause we always have to do articles and stuff, I 

think. I mean, is not… there is not a situation that you are humiliated but if 

you think that you don’t write well, it happens all the time because we always 

have to do papers… 

Professora: Of course. This is a situation when you feel inferior because you 

don’t write well, so this is the power of language, of standard language. 

Bruna: Especially cause we are from Letras. 

Professora: Yes, especially because you study Letras, so you have to write 

well. (Interação de sala de aula, 20/12/2016). 

 

Ao responder que se sente inferior por não escrever muito “bem”, por não ter escrita 

acadêmica, Superman é questionado pela docente, que pergunta se ele já se sentiu constrangido 

em razão de algo dito por uma/um professora/or. O aluno nega, e Bruna intervém alegando que 

tal situação deve acontecer rotineiramente, tendo em vista que, no curso de Letras, as/os 

alunas/os são constantemente avaliadas/os por seus trabalhos acadêmicos, nos quais a “boa 

escrita” é sempre requerida. A alegação de Bruna me parece bem convincente, já que, como 

aluna de Letras, sempre me senti bastante julgada em relação à linguagem utilizada em 

trabalhos da faculdade. Ainda que nenhum professor tenha me dito nada ofensivo, o sentimento 

de inferioridade ocasionado pelas avaliações sempre se mostrou presente, e a norma padrão se 

apresenta como um objeto quase inalcançável. Apesar de parecer inatingível, é necessária num 

curso de letras, em que se espera que a/o aluna/o saia dominando essa norma e, por conseguinte, 

a boa escrita, como afirmado por Bruna.  

Ao problematizar o conceito de língua nacional, Signorini (2002) atesta que essa 

compreensão acaba por reduzir a questão processual da língua ao controle, da mesma maneira 

que promove o entendimento de que a regulamentação do funcionamento age como 

intermediário da estabilização. Ressalta, também, que a problemática da língua nacional acaba 

por se confundir com a da norma padrão e aponta que o plurilinguismo seria uma alternativa ao 

monolinguismo, no sentido de possibilitar o deslocamento do princípio norteador da lógica 

funcional dos estados-nação. Logo, assevera que a ordem monolíngue é mantida mediante o 

aparato institucional que ela relaciona como estatal, escolar, acadêmico, jurídico, entre outros, 

e esclarece que a problemática da língua nacional está 

 

[...] no conjunto de fatores de ordem social, política e ideológica, 

contemplados por um projeto de construção ou consolidação da nação e da 

nacionalidade, que fomentam e articulam tanto práticas, atitudes e 

representações da língua pelos falantes, quanto modos de reflexão/teorização 

lingüística de diferentes agentes institucionais, como cientistas, legisladores e 

pedagogos, por exemplo. (SIGNORINI, 2002, p. 98-99). 
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Por um lado, a sobreposição da norma culta ao padrão nacional diz respeito ao fenômeno 

de maior amplitude em termos de coerção social nos grupos humanos organizados e, dessa 

forma, escapa ao linguístico. Por outro lado, a definição de norma linguística como norma de 

comportamento sociocultural, norteadora de estudos sociolinguistas, desproblematiza os 

conceitos de norma e normatização que passam a ser definidos como fatores de coesão social. 

Sendo assim, a autora desconsidera da variação e da normatização características como 

concorrência, perturbação e conflito na elaboração do que é compartilhado, e a definição da 

melhor maneira de utilizar a língua deixa de ser polêmica, pois passa a ser entendida como 

resultado de uma vida em comum.  

Esse compartilhamento da língua, no entanto, não é feito de maneira homogênea, e o 

sentimento de inferioridade relatado por Superman pode ser fruto da crença na existência de 

uma norma superior diferenciada, acarretando o entendimento de que a apropriação adequada 

de uma norma em específico distingue os melhores membros da comunidade linguística. No 

caso do aluno, é latente a noção de falta de pertencimento à comunidade acadêmica conhecida 

como a legitimada para estabelecer o que vem a ser a boa escrita. Da mesma maneira, tal como 

asseverado por Signorini (2002), percebe-se que a naturalização da conexão entre língua e 

cultura é questionável, tendo em vista que o monolinguismo pode não se dar em grupos 

culturalmente definidos, assim como falantes de uma mesma língua podem não compartilhar o 

mesmo background cultural.  

Outro ponto que merece reflexão diz respeito ao que é entendido sobre como aprender 

uma língua. No próximo evento semiótico, ocorrido durante a discussão do texto He’s getting 

to learn the language, em que as/os discentes deveriam fazer perguntas relacionadas ao texto 

às/aos colegas, podemos perceber na pergunta de Mariana a emergência do conceito de língua 

como sistema autônomo: 

 

[7]  

Mariana: Do you think it is important to learn and study your natural 

language? Like see and study syntax? And all those things? 

Batman: I think it is really different, you know? When you study syntax 

because I personally believe that there are two languages. The language of the 

syntax and the language of speaking and maybe there are some things in 

common when we talk about rules, that stuff, you know? I think they are quite 

different.  

Maria: I think is important to learn speaking. 

Eu: But we are talking about possibilities. 

Mariana: I think is a kind of action to valorizar. To value what is our. Like 

dominate the language, just to study, to have a better language. 

Eu: But what is to dominate the language? 

Mariana: Like study a lot to know rules, remind the rules, things like that. 
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Bruna: I think in Brazil we don’t dominate. 

Joana: I think they don’t dominate all the rules.  

Bruna: We don’t dominate. 

Joana: But we live with our mother language, for example, in my house. 

(Interação de sala de aula, 27/10/2016). 

 

Como visto em todas as opiniões expressas, há o entendimento de que a língua é 

considerada como algo distante de suas realidades e é preciso estudar as regras para “dominá-

la”. A fala das/os alunos sugere o entendimento da língua como sistema, o qual pressupõe a 

exclusão de todos os fatores externos a sua configuração e organização. Ainda, ao defender que 

aprender regras corresponde a valorizar o que é nosso, Mariana parece partilhar uma 

compreensão do senso comum. Segundo Milroy (2001), é considerado common sense que as 

crianças devem aprender as formas canônicas de suas línguas nativas, principalmente na escola, 

por aqueles que sabem as regras e pronúncias, sendo que todas essas normas existem de maneira 

independente de seus falantes. Talvez venha daí o entendimento do aluno Batman de que 

existem duas línguas e não só uma. Por outro lado, a noção de Mariana de que é preciso estudar 

regras para saber nossa língua contrasta com a visão de Joana, ao afirmar que deveria ser algo 

“natural”, tendo em vista que vivemos com ela. A visão de Joana sugere a concepção de língua 

como prática social, ou seja, de que é por meio da língua que agimos sobre o mundo e 

especialmente umas/uns sobre as/os outras/os (FAIRCLOUGH, 1992). 

Esse contraste entre perspectivas linguísticas é evidenciado por Bruna ao tratar das 

contradições das matérias de línguistica ensinadas na faculdade. A aluna argumenta que apesar 

de, na faculdade de letras, defenderem as variedades linguísticas, as/os discentes devem 

escrever pautadas/os numa norma única, conforme podemos perceber na seguinte interação 

relacionada à discussão de língua como poder e opressão: 

 

[8]  

Professora: But we have to fight it, we have to fight this idea of standard 

language, so I teach Standard English but questioning that. 

Superman: Do you remember the discussion we had about not Standard 

English but Standard language… 

Joana: Is like we learn Portuguese, for example, we need to learn Standard 

Portuguese… 

Superman: Academical language … 

Joana: But we can learn another kind of Portuguese too… 

Professora: Yes, of course. 

Bruna: Cause in the linguistics here… I don’t know if everybody presented, 

presenciou this… 

Superman: Presented. 

Professora: Has seen, no?  

Bruna: Presented this, but the linguistics here… 
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Professora: Experienced. 

Bruna: If someone say, ‘Oh fulano speaks wrong’, they almost reach you in 

the face, because for linguistics nobody speaks wrong, but if you do a paper, 

an article, and if do something wrong and if you don’t write well, they will 

take points, and this is very hard! 

Adriano: Yes. 

Professora: So, tell me, what happens? 

Bruna: Cause linguistics, especially from first period, we are always talking 

about what is language, what is the write, we speak e tananan. And if you say 

someone speaks wrong, they are angry because nobody speaks wrong, that’s 

not wrong, there are varieties, but if you do a paper or article and you don’t 

write well or if you do a seminário and you don’t speak well, they will take 

points of you. (Interação de sala de aula, 20/12/2016). 

 

Bruna afirma ser muito difícil lidar com as contradições que ela aponta existir entre o 

que é ensinado na faculdade e o que é cobrado como avaliação. Se, por um lado, as/os linguistas 

apregoam que ninguém fala “errado”, por outro, as/os alunas/os devem falar e escrever em uma 

língua única, sob pena de receber notas ruins. Percebe-se que, embora haja o entendimento de 

que existem variações e que elas devem ser respeitadas, a pedagogia moderna que institui uma 

norma única, ainda não conseguiu ser refutada nas práticas avaliativas acadêmicas. Apesar de 

muitas/os autoras/es acreditarem que vivemos na pós-modernidade, não se percebe uma quebra 

epistemológica no que concerne à ideologia colonial. Permanece ainda a lógica de emancipação 

de culturas ditas atrasadas e a necessidade de aperfeiçoamento até que se chegue à maioridade 

alcançada por sociedades europeias (CASTRO-GÓMEZ, 2005). Dessa forma, a obrigação de 

escrever de acordo com a norma padrão perpetua o entendimento da necessidade de emancipar 

povos menos escolarizados que norteia o discurso etnocêntrico, e a linguística permanece 

afetada por uma visão moderna que não concebe a dissociação da lógica de uma língua, um 

território, uma nação. 

De acordo com Castro-Gómez (2005), a escrita disciplinar é a condição necessária para 

definir o sujeito detentor de direitos do Estado moderno. Desse modo, às ciências sociais é 

conferida a condição de fenômeno constitutivo da organização política do estado-nação. Logo, 

cabe à constituição inventar o conceito de cidadão que serve como funil para estabelecer quais 

perfis servem à modernidade, conferindo ilegalidade àqueles que não apresentem os requisitos 

necessários, tais como mulheres, loucos, negros, índios, analfabetos e outros (CASTRO-

GÓMEZ, 2005). 

Se a constituição define o cidadão que atende aos requisitos do Estado moderno, na 

escola é onde se consegue fabricar tais subjetividades. Conforme afirma Castro-Gómez (2005, 

p. 82), “[a] escola transforma-se num espaço de internação onde se forma esse tipo de sujeito 

que os ideais reguladores da constituição estavam reclamando. O que se busca é introjetar uma 
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disciplina na mente e no corpo que capacite a pessoa para ser útil à pátria”. Em síntese, as 

crianças devem ser expostas a conhecimentos e habilidades que as permitam ser produtivas, e 

seu estilo de vida deve ser pautado no modelo capitalista, assim como seus hábitos e valores, 

que devem servir a funções econômicas. A conduta da/o cidadã/ão é então controlada por 

manuais de urbanidade que delimitam quais devem ser os comportamentos daquelas/es que 

pretendem ter êxito na vida.  

Sendo assim, o sujeito é constituído para ter autocontrole, controlar seus instintos, para 

que, assim, haja uma separação entre “[...] o fraque da ralé, a limpeza da sujeira, a capital das 

províncias, a república da colônia, a civilização da barbárie” (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 82). 

Diante disso, a pedagogia alimenta práticas dicotômicas ao estabelecer a normatividade da 

língua e possibilita aos que se enquadram na lógica colonial a possibilidade de direitos, 

relegando aos “diferentes” a condição de barbárie. Assim, ao negar a condição natural ao 

homem em detrimento de uma prática disciplinadora, reconhece-se claramente a ligação entre 

língua e cidadania, gramática e Estado.  

Demonstrando o mesmo entendimento, Pratt (2012) assevera que a linguística moderna 

desconsidera aspectos essenciais da língua, pois ignora ser esta o palco onde jogos de poder se 

estabelecem. Ademais, argumenta que os estudos modernos deixariam de ser incompletos ao 

considerar os efeitos do colonialismo. Daí a necessidade de desconstrução do projeto moderno, 

para que as práticas educativas consigam dar conta da diversidade linguística. 

 

3.2 Efeitos da colonialidade nas identidades e na construção de línguas discutidos em 

uma sala de aula de língua inglesa  

 

A modernidade ocidental é caraterizada por Santos (2010, p. 1) como “[...] um 

paradigma fundado na tensão entre a regulação e a emancipação sociais”. Os conflitos 

modernos se fundamentam nessa distinção, que, contudo, é amparada por outra, a qual ele 

considera invisível, ainda que inquestionavelmente operante. Essa distinção invisível ocorre 

entre as sociedades metropolitanas, para as quais a dicotomia regulação/emancipação se aplica, 

e nos territórios coloniais, nos quais a dicotomia apropriação/violência é empregada. 

Para Dussel (2005), a centralidade da Europa latina, propiciada pela suplantação do 

Atlântico em detrimento do Mediterrâneo, foi fator determinante para o advento da 

modernidade, que é, muitas vezes, atribuído à industrialização. Consequentemente, esquecemos 

o papel da emergência do círculo comercial do Atlântico como peça fundamental na formação 

do mundo moderno. Da mesma maneira, sua articulação em termos de etnorracialidade passa a 
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ser a engrenagem da diferença colonial, pois confere legitimidade às relações de poder, além 

de trazer, por conseguinte, o apagamento, o silenciamento e a fragmentação de vozes dos povos 

dominados. Percebe-se com isso que as subjetividades formadas nesse contexto colonizador 

foram forjadas com a concepção de naturalização de poder entre as raças. Os povos 

conquistados “[...] foram postos numa situação natural de inferioridade, e consequentemente 

também seus traços fenotípicos, bem como suas descobertas mentais e culturais” (QUIJANO, 

2005, p. 108).  

No evento semiótico 9, é possível entrever a lógica colonialista perpetuando 

entendimentos do que vêm a ser civilizado e bárbaro, sempre atrelada aos conceitos de 

colonizador e colonizado. As/os alunas/os falaram da dificuldade de morar nos Estados Unidos 

e ter ascendência mexicana, demonstrando compreender e se identificar com a rejeição de 

Macias à cultura mexicana, no texto He’s getting to learn the language. Na atividade, as/os 

alunas/os tinham de fazer perguntas às/aos colegas sobre o texto, perguntas essas que elas/es 

deveriam ter preparado em casa: 

 

[9]  

Mariana: Bruna, what is the text about? 

Bruna: Is about someone who has to struggle to accept his family’s culture 

and, in the end, he accepts… I guess. In the end of the text, he gives us the 

idea that he starts to learn Spanish. 

Eu: Bruna, ask someone one question. 

Bruna: Joana, if he was so angry that he couldn’t speak to anyone in his family, 

then why didn’t he just ask to his mom to teach him Spanish? 

Joana: Maybe, cause he was a teenager and he was a rebel boy and he didn’t 

want to. 

Bruna: Yes, like he didn’t fit. 

Joana: Yes, and he learned Japanese. 

Bruna: Yes, that’s one of my questions. 

Eu: Do you think it is just that? He was rebel, he didn’t like it. 

Joana: He didn’t feel like a part of the Spanish culture and he lived in America 

and maybe in this place the people have prejudice or something with chicanos 

and Spanish people [people who speak Spanish]. 

Eu: Do you think they have? 

[All the students]: A lot. (Interação de sala de aula, 25/10/2016). 

 

As/os alunas/os, ao tentarem explicar o porquê da rejeição do autor do texto à língua 

espanhola, a associam com os chicanos, termo que, apesar de estar adquirindo significados de 

resistência, é uma forma pejorativa de denominar imigrantes mexicanos. A língua espanhola é 

aqui associada à representação de uma cultura indesejada, subalterna e “inferior”. A lógica 

dicotômica de segregação entre os povos é demonstrada pela negação da identidade rejeitada e 

representante de povos incivilizados, que se dá na contraposição entre mexicanos e 
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estadunidenses e reflete a colonialidade epistêmica. O entendimento de que o espanhol é 

malvisto no contexto estadunidense é partilhado por todas/os as/os alunas/os presentes, o que 

me faz compreender ser um fato pouco questionável para aquelas/es que sofrem os efeitos 

colonizadores. 

A esse respeito, Blommaert (2010) assevera que a migração das zonas de pobreza para 

as sociedades metropolitanas tem mudado a configuração de muitos centros urbanos e 

promovido, por consequência, uma série de movimentos de direita reacionários, que tem levado 

a uma mudança na concepção do multilingualismo e criado novos mercados para recursos 

linguísticos e comunicativos. O autor pontua que tal mercado naturalmente define os 

vencedores e perdedores e faz com que muitas pessoas considerem seus repertórios linguísticos 

como de pequeno valor em ambientes globalizados. Tais repertórios passam a definir 

identidades, e, no desenrolar das discussões, a negação da língua espanhola é levantada por 

Bruna, assim como outros símbolos etnocêntricos debatidos pelas/os estudantes: 

 

[10]  

Batman: Because he grows up in a different culture, so when he was watching 

sitcoms, for example, he realizes that his reality was completely different from 

the sitcoms. 

Eu: How different, Batman, would you say? What is presented in sitcoms? 

Batman: First of all, the skin, the language itself, you know? 

Eu: Eating habits, what else? 

Bruna: I think is not only that he denies, it’s like he doesn’t want to be denied 

by society, so he denies this part of his identity, so he fits better. 

Joana: I think because he was raised in a culture that don’t like Spanish or 

Latinos. 

Eu: Do you think that Spanish has a bad connotation in the world? Because 

let’s think about it here. We are in Brazil, we are close to lots of countries that 

speak Spanish, right? Do you feel interested in learning Spanish? 

[Some students say yes, some say no] 

Joana: Yes, I feel. 

Bruna: I don’t like Spanish because I think it is really boring. 

Joana: Hard. 

Eu: Boring? Hard? (?) 

[Students talking at the same time.] 

Júlia: Guys, let’s face! I would prefer to spend my time learning Italian. 

Eu: Why Júlia? I’m not judging you, you know? I’m just trying to understand 

why we deny Spanish that much? 

Júlia: Because Italian culture pleases me better! 

Eu: What does Spanish remind you, bring to your mind? 

Bruna: I think in this case they have more prejudice against Mexicans. 

Because Mexico is more poor and Spanish are Europeans. 

Eu: So, if you were from Spain no problem, you would feel proud. 

Joana: I think is about Latinos in general. (Interação de sala de aula, 

25/10/2016). 
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No texto discutido, o autor Macias alega que sua cultura consistia em sitcoms e vídeo 

games. Sitcoms são séries do gênero comédia que gozam de bastante popularidade nos Estados 

Unidos e são exportados para um grande número de países. Ao ser questionado, Batman 

comenta as diferenças entre o autor do texto e os personagens comumente representados nessas 

séries, em geral brancos e com padrões fenotípicos e culturais europeus. Sua fala sugere que a 

falta de representação de sua “raça” nesses programas pode ter levado Macias a rejeitar a cultura 

mexicana. Esse argumento vai ao encontro do que salienta Quijano (2005, p. 107): 

 

Na América, a ideia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às 

relações de dominação impostas pela conquista. A posterior constituição da 

Europa como nova identidade depois da América e a expansão do capitalismo 

europeu ao resto do mundo conduziram à elaboração da perspectiva 

eurocêntrica do conhecimento e com ela à elaboração teórica da ideia de raça 

como naturalização dessas relações coloniais de dominação entre europeus e 

não-europeus. Historicamente, isso significou uma nova maneira de legitimar 

as já antigas ideias e práticas de relações de superioridade/inferioridade entre 

dominantes e dominados. 

 

De acordo com o autor, índios e negros eram relegados à escravização enquanto brancos 

podiam receber salários. Raça, desse modo, transformou-se no principal critério de distribuição 

de papéis da nova sociedade, provenientes de uma complexa articulação de vozes escutadas e 

apagadas. Esse critério de distribuição é ainda possível ser percebido nos dias atuais, nas 

produções cinematográficas e televisivas que atribuem a homens e mulheres brancas os papéis 

de mais destaque. Assim, a não representação de mexicanos nos sitcoms a que Macias assistia, 

ressaltada por Batman, segue essa lógica de naturalização da inferioridade entre os povos, usada 

pelo escritor para justificar seu afastamento da cultura mexicana.  

Em seguida, Bruna afirma que a escolha dele é baseada na intenção de não ser “negado 

pela sociedade”. Essa afirmação vai ao encontro do entendimento de Castro-Gómez (2005), 

para o qual a modernidade, em nome da razão, excluiu de seu imaginário a multiplicidade, a 

ambiguidade e a hibridez de vidas concretas, considerando-se não permitir a constituição de 

uma subjetividade desassociada da consciência subalterna a qual se forma em relação ao outro. 

Do mesmo modo, o imaginário hegemônico é eurocêntrico e cego à diferença colonial, e o 

eurocentrismo que caracteriza a modernidade torna-se uma confusão “[...] entre a 

universalidade abstrata com a mundialidade concreta hegemonizada pela Europa como 

‘centro’” (MIGNOLO, 2005, p. 28, grifo do autor). Portanto, o estilo de vida de todas/os nós é 

direcionado pelo modelo capitalista, o que leva à constituição de valores moldados para servir 

a funções econômicas, e as nossas escolhas linguísticas também são pautadas por esse modelo. 
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No mesmo sentido, o imaginário hegemônico traz consigo o sentimento de 

subalternidade que confere a Macias a lógica de negar o indesejado e faz com que muitos de 

nós, brasileiras/os, não se interesse pela língua espanhola como podemos perceber na fala de 

Júlia: “Guys, let’s face! I would prefer to spend my time learning Italian”. Ao declarar sua 

preferência, ela o faz de maneira enfática e ironiza aqueles que alegam ter interesse em aprender 

espanhol, ainda que esta língua, quando contraposta ao italiano, usado pela aluna como exemplo 

de idioma que teria interesse em estudar, tenha um número muito maior de falantes. Desse 

modo, seu comentário parece estar em consonância com a argumentação de Severo (2016), de 

que não há neutralidade na produção de discursos sobre línguas, já que eles são constitutivos 

do paradigma da modernidade e fundamentam práticas de exploração e subalternidade. 

De acordo com Pinto (2014, p. 115), “[...] os regimes metadiscursivos sobre as línguas 

participam ativamente da construção dinâmica e relacional da diferença e da produção de 

subjetividades desiguais no contexto da história do colonialismo e do capitalismo”. Assim, 

ainda que a língua espanhola provenha de colonizadores espanhóis, nas Américas, ela é 

significada em sua relação com os povos colonizados, que, em sua grande maioria, encontram-

se em países considerados de Terceiro Mundo. Além disso, por estarmos vivendo na terceira 

era da modernidade, tal como aponta Mignolo (2017), a influência dos países Portugal e 

Espanha já não são preponderantes. De tal modo, entende que, durante o intervalo de tempo 

entre 1500 e 2000, 

 

[...] três fases cumulativas (e não sucessivas) da modernidade são discerníveis: 

a fase ibérica e católica, liderada pela Espanha e Portugal (1500-1750, 

aproximadamente); a fase ‘coração da Europa’ (na acepção de Hegel), 

liderada pela Inglaterra, França e Alemanha (1750-1945); e a fase americana 

estadunidense, liderada pelos Estados Unidos (1945-2000). Desde então, uma 

nova ordem global começou a se desenvolver: um mundo policêntrico e 

interconectado pelo mesmo tipo de economia. (MIGNOLO, 2017, p. 4). 

 

Como pesquisadora, mais uma vez percebo a perpetuação da lógica colonialista, que 

estabelece escolhas baseadas em noções etnocêntricas e silencia outras perspectivas de mundo. 

A fala da aluna também chama a atenção para a falta de criticidade que prevalece nas políticas 

linguísticas e nas metalinguagens herdadas de tradições etnocêntricas (MENEZES DE SOUZA, 

2007), já que há fins pré-determinados na utilização de instrumentos que eliminam diferenças 

linguísticas e culturais, e mantêm, assim, a conexão entre língua, território e nação, tendo em 

vista servirem para a perpetuação da epistemologia colonial, garantindo a naturalização de 

desigualdades entre grupos sociais. Entendimento esse que vem a ser corroborado pela fala de 
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Bruna: “I think in this case they have more prejudice against Mexicans. Because Mexican is 

more poor and Spanish are Europeans”.  

De sua fala emerge o entendimento de que, ao mesmo tempo em que a cultura mexicana 

é desprezada, a espanhola é valorizada e respeitada por ser europeia. O enaltecimento dessa ou 

daquela identidade é conectado ao pertencimento a uma determinada raça e território que gozará 

de prestígio ou não, a depender do papel de colonizador ou colonizado, bem como de sua 

categorização de Primeiro ou Terceiro Mundo. Enquanto a língua espanhola representa a 

identidade subalterna, a língua inglesa representa, nos dias de hoje, o outro como melhor e como 

objeto de desejo. É importante ressaltar, no entanto, que as relações entre línguas não são 

estabelecidas sem que geopolíticas de poder influenciem nessa caraterização subalterna, em que 

o corpo, ou seja, a raça, será um fator determinante na construção de identidades, considerando 

que, de acordo com Mignolo (2017, p. 10), vivemos sob a égide de uma “formação racial 

global”. O fato é que ideologias linguísticas são constituídas, e relações de subalternidade 

acontecem também no processo de aprendizagem de inglês, muitas vezes carregado de 

situações consideradas humilhantes por seus aprendizes. A aluna Júlia, ao falar de sua 

experiência de estudar inglês nos Estados Unidos, relata, em seu texto da prova escrita (questão 

6), intitulado The right English, experiências em que a língua inglesa foi usada como forma de 

humilhar e oprimir: 

 

[11]  

In 2014 I got a scholarship to study English in the USA. By that time, I could 

not listen speak or even right well, but I was able ‘to survive’: ask for food 

and directions, for example. At the beginning, I felt very uncomfortable 

because I felt some people were judging my English mistakes. Most of them 

were Brazilians and sometimes they corrected my grammar while we eat on a 

table full of people. They could understand what I wanted to say; nevertheless 

it wasn’t enough for them. They had to humiliate me in front of everybody to 

make me speak the ‘right’ English they have learned and which they assume 

to be the best. This was a personal experience that I’ll never forget and now I 

see that this is an example of language as power and oppression. (Questão 6 

da PE, 22/12/2016). 

 

Ao narrar suas experiências, a aluna realça que grande parte das situações em que sentiu 

seu uso da língua inglesa sendo julgado ocorreu nas interações com outras/os brasileiras/os. E, 

apesar delas/es poderem compreendê-la, sempre a corrigiam na frente de outras pessoas, 

fazendo-a se sentir humilhada. Esse relato me remete às relações de hierarquização entre povos 

colonizados, debatidas por Fanon (2008), ao argumentar que negros antilhanos e martinicanos, 

após uma estadia na França, voltavam transformados em suas maneiras de agir, pensar e falar. 
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Os costumes franceses passavam a ser imitados, bem como o modo de falar, corroborando a 

concepção colonial de que o sotaque metropolitano é sempre almejado. O autor pontua que esse 

processo de modificação se inicia quando o negro, ao chegar à França, tenta reagir contra o 

mito que proclama sua incapacidade de pronunciar o dígrafo “rr”, dedicando-se com afinco à 

mudança de pronúncia em constante desconfiança com a língua. Referindo-se ainda aos 

colonizados que vão para a França, Fanon (2008, p. 37) alega haver “[...] modificações do seu 

psiquismo antes de sua partida e um mês depois do seu estabelecimento na França”. Essas 

modificações no psiquismo, dentre outras mudanças sofridas pelos negros no referido país, são 

creditadas pelo autor à representação de Tabernáculo que a metrópole tem nas colônias. O negro 

passa a querer fazer parte desse mundo civilizado, para o qual a porta de entrada é a semelhança 

com o colonizador.  

Dessa maneira, o colonizado recém-chegado é esperado e julgado na colônia, onde 

nenhum “erro” na forma de falar passa despercebido. Ele deve demonstrar sua evolução, 

falando pomposo ou escrevendo em uma língua europeia, e “[...] os mesmos comportamentos 

podem ser encontrados em meio a toda raça que foi colonizada” (FANON, 2008, p. 40). Desse 

modo, os povos colonizados passam a estabelecer uma hierarquia entre si na medida em que se 

assemelham mais ou menos aos povos colonizadores, ao passo que os povos mais selvagens 

são aqueles considerados mais distantes dos brancos. Na experiência de Júlia, podemos 

perceber essas relações hierárquicas sendo estabelecidas entre brasileiras/os quando elas/es não 

conseguem falar o inglês esperado pelas/os interlocutoras/es. É a necessidade de parecer mais 

com o outro, o “superior”, e a própria associação entre o inglês e o poder que a língua representa. 

Num outro momento, durante as discussões sobre o texto de hooks (1994), novas situações de 

dominação envolvendo a língua inglesa são debatidas pelas/os discentes: 

 

[12]  

Professora: [Give me] [a]nother example. I would like to hear your own 

experiences, have you ever suffered, have you ever been in a situation that you 

felt constrained because of language? 

Maria: I have a situation that happens with myself. It was in California; a 

friend of my uncle was in our home there, and he wants to show to my 

grandfather his farm here in Brazil, that he had. And his wife, she was 

Brazilian too, but live in California. And he wanted to show the farm for my 

grandfather and then his wife come and said in English to him: “Stop to show 

your things to them! They will”… how can I say sequestrar? 

Batman: Kidnap. 

Maria: Kidnap you and… 

Bruna: Oh, my god!  

Maria: And I look at her and said: ‘Come on, I don’t speak English and I 

understood everything you said!’ But it was very bad because my 
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grandparents didn’t understood English and they were speaking very bad 

about them. 

Bruna: Because they are Brazilians, but they spoke in English because they 

thought you wouldn’t understand? 

Maria: Yes. 

Bruna: Oh! 

Professora: Yes, this is typical situation, you want to show your power, you 

are imposing yourself on the other, I mean, because you are excluding people. 

Bruna: Yeah, Brazilians, I think is funny because sometimes, even if they… I 

mean, you are Brazilian and a friend of your come to the US, and you go to 

visit, and even though you are both Brazilians, you come speaking in English. 

And is so ridiculous, I mean, you are both Brazilians, why do you speak in 

English? (Interação de sala de aula, 20/12/2016). 

 

No evento narrado por Maria, podemos perceber mais uma vez a hierarquização que se 

transporta para outras situações, na medida em que o colonizado se afasta mais de sua 

incivilização e passa a pertencer aos chamados povos evoluídos, representada na fala da 

brasileira que mora nos Estados Unidos e, por isso, subalterniza outras/os brasileiras/os: “And 

he wanted to show the farm for my grandfather and then his wife come and said in English to 

him: ‘Stop to show your things to them! They will’… how can I say sequestrar?”. Durante a 

interação, o simples fato de o marido americano mostrar uma fazenda a um brasileiro foi 

considerado por outra brasileira como fator de risco. A brasileira utiliza o inglês acreditando 

excluir, dessa forma, outras/os brasileiras/os que ela pressupunha não saber a língua e ser 

perigosas/os, demonstrando assim seu poder.  

Já a aluna Bruna critica brasileiras/os que, quando em um país como os Estados Unidos 

da América, utilizam o inglês em detrimento do português para falar com outras/os 

brasileiras/os. Não posso afirmar a razão da sua crítica, mas uma possibilidade é a de que elas/es 

têm vergonha de falar a língua materna. Conforme Anzaldúa (1999), esse comportamento pode 

ser verificado entre imigrantes mexicanas, que se sentem depreciadas por falar uma língua 

bastarda. A baixa estima faz com que as chicanas evitem se comunicar em espanhol ao 

considerar o inglês como uma língua “neutra” na comunicação. Por outro lado, a autora 

argumenta que, assim como ela, a identificação que várias outras imigrantes mexicanas têm 

com vários aspectos dessa cultura não as permite deixar de se identificar como latinas e mestiças 

nos Estados Unidos. Não há como haver uma completa dissociação com uma cultura que 

também as constitui, como se evidencia no primeiro parágrafo do texto de Macias, trabalhado 

em sala. Assim, das situações descritas, podemos perceber a utilização do inglês como forma 

de dominação, poder e, por conseguinte, fetichização das/os falantes da língua. 

A valorização do idioma também é demonstrada por Bruna ao responder à questão seis 

da avaliação final. Em uma narrativa intitulada Bad interviews, a aluna fala do desejo de 
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aprender a língua e ressalta o impacto de avaliações ruins ao se expressar em inglês, citando, 

como exemplo, uma entrevista que fez para um Call Center para o cargo de representante 

bilíngue: 

 

[13]  

Well, I have been studing English for years and I always thought it would 

make difference proficionaly. So, I applied twice to work in a Call Center as 

bilingual representant. I did interview there twice and I never got in. Althought 

I knew I could speak English I always felt so nervous I couldn’t do a good 

interview. It feels really different to be avaluated and just chat. Because the 

person you are speaking is looking at you and it seems she wants you to fail 

(judging by her face). I wanted to share this experience because it might seem 

silly but it is humiliating to feel like I felt uncappable. I have never felt so 

uncappable. I thought I would never be good enough. I think about it now 

sometimes, and I still can’t decide if I was not ready yet, or if that job was just 

not right for me. Now I’m going to start teaching English (of course my 

English is better), but I still feel sometimes that I might fail and it’s terrifying. 

It’s my first time teaching, so that’s why I’m so nervous. But I try to shake 

this feeling away. The difference this time is that: This, I really feel like doing 

for the rest of my life. So, this time, I feel I’m ready for it. (Questão 6 da PE, 

22/12/2016). 

 

“Incapaz” é o termo utilizado por ela para descrever a sensação experimentada quando 

foi rejeitada para o cargo de representante bilíngue em um Call Center. Ela relata ter pensado 

que nunca seria boa o suficiente para falar inglês, ainda que tivesse estudado a língua durante 

muitos anos. Para Mignolo (2003), as línguas nacionais, associadas às nações modernas e ao 

colonialismo, que o autor enumera como sendo o inglês, o francês e o alemão, gozam do status 

de ser as principais da cultura do conhecimento acadêmico. Assim como o saber e as formas de 

saber, as línguas também são exportadas como qualquer outra mercadoria. Compreende-se daí 

o entendimento de Bruna de que o estudo da língua faria “diferença” profissionalmente, já que 

o inglês tem, na realidade do mundo globalizado, gozado de uma hegemonia que faz com que 

seu aprendizado seja visto como necessidade.  

Nos dizeres de Mignolo (2003), após a Segunda Guerra Mundial houve um 

deslocamento do eurocentrismo, e os Estados Unidos passaram a representar um novo padrão 

internacional, e, mais uma vez, valores universais baseados em histórias locais foram 

promulgados. A necessidade de falar como o outro superior é novamente imposta, e o inglês 

hoje é procurado por milhares de pessoas que entendem ser importante falar como “nativos”. 

Desse modo, é possível perceber milhares de formas de subalternização envolvendo a utilização 

do inglês. Entretanto, as reações às adversidades que podem ocorrer no contato são diversas, 
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como podemos ler no relato de Maria ao responder à mesma questão da avaliação, relacionada 

ao texto de bell hooks: 

 

[14] 

Language has the power to let people very afraid or valente. In 2012 I traveled 

to USA with my grandparents to visit my aunt (their daughter). I knew a little 

bit of English, but they both didn’t know nothing. When we arrived at the 

Atlanta City airport and everybody was speaking in English, Chinese, 

Spanish, but nothing in Portuguese, we got very scared, they chiefly. Being in 

a new place without understanding nothing change their lives a lot. My 

grandmother said they never would come to USA, she felt terrible. My 

grandpa started trying to learn English. Same situations, results differents. 

This is why the language is so interesting. (Questão 6 da PE, 22/12/2016). 

 

A aluna relata que, enquanto sua avó, após ir para um país de língua inglesa, sentiu-se 

“muito mal” por não entender a língua e pensa em não voltar mais, o avô passou a querer 

aprender inglês. Para Mignolo (2003, p. 366), antes de ser um território, a Terra é o local de 

interação entre pessoas e ela se inscreve “[...] no movimento da conscientização e da articulação 

de novas comunidades, além das línguas nacionais”. Se a Terra é povoada por povos em 

movimento, é natural entender que desestabilizações fazem parte do próprio conhecimento, o 

qual, em constante transformação, promove novas formas de saberes que devem ser recolocados 

e repensados. 

De acordo com Severo (2016, p. 21), “[a] experiência colonial não é unilateral ou 

dicotômica, mas complexa e heterogênea, resultante do encontro de culturas, sujeitos e 

discursos que produz, como resultado, signos ambivalentes e contraditórios”. Por isso, o 

processo de assimilação da cultura do outro não é passivo. Dessa maneira, os povos afetados 

pela experiência colonial realizam processos de hibridização de práticas e discursos. A exemplo 

de tal hibridização, podemos perceber nos textos de Anzaldúa (1999) a utilização de diversas 

línguas para se expressar, sob o argumento de que tais idiomas a constituem e, ao mesmo tempo, 

diferenciam-na das demais pessoas e comunidades de fala. Ao se definir como chicana, a autora 

usa a palavra “deslinguada” para descrever sua identidade híbrida, que não consegue 

representação na linguística moderna: 

 

Deslenguadas. Somos los del espanhol deficiente. We are your linguistic 

nightmare, your linguistic aberration, your linguistic mestisaje, the subject of 

your burla. Because we speak with tongues of fire we are culturally crucified. 

Ratially, culturally and linguistically somos húerfanos – we speak an orphan 

tongue. (ANZALDÚA, 1999, p. 58, grifo da autora). 
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Conforme afirma Mignolo (2003), o estado atual da globalização tem levantado 

questões relativas aos diferentes pesos culturais de línguas utilizadas em contextos diversos, os 

quais vêm deflagrando uma dissociação entre línguas e nações. As línguas nativas vêm 

ganhando espaço, e o inglês, mesmo que esteja se configurando como a língua do conhecimento 

acadêmico, não carrega consigo “[...] o peso e o valor conceitual do conhecimento acadêmico 

ocidental” (MIGNOLO, 2003, p. 396). Para o autor, uma gnosiologia liminar está emergindo 

no conhecimento acadêmico, conferindo uma interseção entre a epistemologia ocidental e o 

saber não ocidental. Ele estabelece, ainda, que um dos paradoxos da globalização é que ela 

confere às comunidades subalternas a possibilidade de criar alianças transnacionais; além disso, 

o direito de ter e de utilizar línguas subalternas faz parte das reparações exigidas.  

Ocorre, dessa maneira, a emergência de intelectuais ameríndios descritos como 

intelectuais orgânicos, definidos como “[...] os agentes primários do momento, no qual o 

‘bárbaro’ se apropria das práticas teóricas e dos projetos elaborados, absorvendo e anulando o 

discurso da missão civilizadora e suas fundações teóricas” (MIGNOLO, 2003, p. 404, grifo do 

autor). Nesse sentido, as fronteiras deixam de ser as linhas divisórias entre civilização e barbárie 

e passam a ser o local de uma nova consciência, determinada por uma gnose liminar. O autor 

também compara o conhecimento de fronteira à lógica da fronteira espacial, onde o espaço 

precisa ser conquistado e, portanto, novas vozes possam ser escutadas.  

Entendo, assim, que o grande paradoxo da modernidade foi ter dado voz às culturas 

subalternas como decorrência da possibilidade de ligações transnacionais. Não basta, contudo, 

“aceitar” novas línguas, é preciso haver um deslocamento epistemológico para que o saber 

“bárbaro” tenha sua contemporaneidade reconhecida. Para que saberes locais sejam legitimados 

e reconhecidos, as fronteiras deveriam ser, de certa maneira, rejeitadas através de estudos 

linguísticos que rompam com a organização do projeto moderno. Além disso, a diversidade 

deve pautar o modelo da globalização e de um projeto universal de conhecimento em que 

perspectivas subalternas possam confrontar concepções hegemônicas. Dessa forma, o 

nacionalismo necessita ser entendido como um conceito que não dá conta da realidade atual, 

em que identidades se cruzam e se relacionam de maneira constante. É esse relacionamento 

entre identidades que é defendido pela aluna Mariana ao comentar o texto No speak English, de 

Sandra Cisneros, durante uma atividade que consistia em tentar se colocar na posição de 

Mamacita, personagem do conto discutido em sala de aula: 
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[15] 

Professora: Right. So, what would you do? 

Mariana: I guess, if I were her… 

Professora: Yes, let’s say: If I were in her shoes, cause this is a nice expression, 

yes? To be in someone’s shoes. So, if I were in her shoes… 

Mariana: If I were in her shoes, well, I think I would try to make part of it and 

try to discover good things about that culture, without lost things about my 

identity… 

Professora: Without losing! 

Mariana: Without losing original things with my original culture. (Interação 

de sala de aula, 15/12/2016). 

 

A ideia de tentar descobrir coisas boas da cultura americana, sem perder as 

características de sua identidade ecoa o entendimento liminar defendido por Mignolo (2003, p. 

343), que pressupõe uma epistemologia do bilinguajamento, em detrimento de uma lógica 

territorial, e esclarece que seu interesse é “[...] pela língua e pelos signos e memórias inscritas 

no corpo, mais do que pelos signos no papel”. Ademais, o autor explora a dificuldade de 

expandir as culturas do saber acadêmico para além das línguas imperiais e observa que há uma 

dicotomia entre o Primeiro Mundo, ao qual é atribuída a produção e distribuição de trabalho 

científico, e o Terceiro Mundo, relegado à produção de cultura e folclore. Essa dicotomia 

deveria ser repensada para promover a compreensão da literatura e do conhecimento “[...] como 

diferentes formas de ação do linguajamento” – entendido como uma forma de viver entre 

línguas e de libertação da colonização intelectual (MIGNOLO, 2003, p. 358). Esse viver entre 

línguas também é defendido por Superman ao responder à pergunta cinco da avaliação final, na 

qual os alunos deveriam elaborar um diálogo com Mamacita, personagem do conto de Sandra 

Cisneros: 

 

[16] 

– Hello Mamacita, how are you doing today?  

– I’m doing fine and you? 

– I’m great! I see you are speaking English now, what happened? 

– Well, I’ve been practicing a lot, I’ve been taking classes. 

– But when I met you, you didn’t like English at all. What changed your mind? 

– Well, then were hard times in reabiting myself but after a had a fight with 

my son, I realized how closed minded I was. 

– What happened between you and your son? 

– We had a fight he was talking to much English in our home, I started yelling 

at him. I stopped when he told me how ignorant I was being. 

– Is that so? 

– Yes, he explained to me that he liked that language as much as he liked 

Spanish and that weren’t any problem in changing and getting in touch with 

another cultures. 

– I see! I’m happy you feel better about English and U.S. now.  
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– I ceartainly feel. But I got to go now, I have classes. Bye! 

– Bye, Mamacita, have a good class! (Questão 5 da PE, 22/12/2016). 

 

No conto trabalhado em sala de aula, Mamacita é descrita como alguém que apresenta 

completa rejeição à língua inglesa. No entanto, no diálogo, o aluno relata que a personagem, 

agora, já fala inglês e gosta da língua. Como motivação, ele apresenta a argumentação do filho 

de Mamacita de que as duas línguas tinham igual importância para ele e que não havia problema 

em mudar e entrar em contato com outras culturas. A esse respeito, percebe-se que o contato 

entre línguas e culturas tem se tornado mais perceptivo em decorrência dos fenômenos da 

globalização, contatos transnacionais, migrações e desenvolvimento tecnológico 

(CANAGARAJAH, 2013). Dessa forma, a argumentação apresentada por Superman entra em 

consonância com o entendimento estabelecido por Vertovec (2007) de que, quando as pessoas 

se movem, elas aprendem línguas e o multilinguismo se torna mais comum. 

Todavia, o autor realça que há entendimentos opostos no que concerne aos efeitos da 

globalização nas línguas. Se, por um lado, ela é entendida como uma força destrutiva que faz 

com que algumas poucas línguas dominantes destruam línguas frágeis, por outro, é apontada 

como potencial criativo de hibridização e crioulização linguística, proporcionando 

oportunidades de práticas empoderadoras. Assim, argumenta que, por trás da declaração de 

morte de uma língua, está a suposição de estruturas formais de língua com usos pragmáticos 

fixos e imutáveis. Dessa maneira, aponta que a globalização requer não apenas a 

conceitualização de uma linguística de contato que consiga dar visibilidade para aleatoriedade 

e desordem dos fluxos de pessoas, caracterizados por fragmentações e ambivalências, mas 

também para o exame das transformações linguísticas e das recombinações comunicativas.  

No caso da personagem Mamacita e de milhares de pessoas que vivem “entre línguas”, 

o processo de hibridização não acontece sem a interferência de várias relações assimétricas de 

poder. Isso porque o espaço em que essas interações acontecem não é neutro, e o “valor” que 

cada língua carrega, tal como demonstrado anteriormente, nos faz perceber que as identidades 

linguísticas serão sempre afetadas por essas interferências. A esse respeito, Blommaert (2012) 

assevera que a língua em tempos de globalização deve ser pensada em termos de mobilidade 

para que suas características sociais e linguísticas sejam compreendidas em sua conexão e 

dialeticidade. Conforme explica, a complexidade do fenômeno não permite que sejam feitas 

pressuposições sobre as motivações de suas transformações.  

Na tentativa de oferecer possibilidades para o reconhecimento das novas práticas 

linguísticas, Garcia e Wei (2014) apresentam o termo “translinguajamento”, o qual, segundo as 
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autoras, torna visíveis as complexidades dos intercâmbios linguísticos entre pessoas com 

diferentes histórias que revelam entendimentos enterrados em identidades linguísticas fixas 

limitadas por estados-nações. As autoras lembram que o termo tem sido desenvolvido por 

diversos autores e é relacionado tanto às práticas linguísticas de indivíduos plurilíngues, quanto 

às abordagens pedagógicas que utilizam tais práticas complexas. Ainda, argumentam que o 

translinguajamento se difere de code-switching por ter seu foco direcionado para as práticas e 

não para a língua, além de tomar como ponto de partida as práticas linguísticas de pessoas 

bilíngues e não monolíngues. Da mesma maneira, argumentam que o translinguajamento como 

norma bilíngue constrói um espaço social para indivíduos bilíngues que os permite reunir todas 

as suas práticas culturais e linguísticas. Nesse espaço, a interação de indivíduos multilíngues 

consegue criar em estudos de bilinguismo e multilinguismo uma ruptura nas dicotomias 

artificiais entre o macro e o micro, o coletivo e o individual, o social e o psíquico. 

Sendo assim, percebo que a translinguagem se configura numa possibilidade de 

apreender e ampliar as complexidades das práticas de falantes que têm em seus corpos 

inscrições de um repertório linguístico povoado de sistemas semióticos (LUCENA; 

NASCIMENTO, 2016), geradores de práticas multimodais significativas. Compreendo que 

todos os novos estudos e teorias de linguagem que tenham como princípio a translinguagem 

podem oferecer possibilidades de compreensão da língua de forma mais realista, considerando 

que em todos os relatos das/os discentes foi possível perceber situações de opressão envolvendo 

o aprendizado tanto da língua portuguesa como da língua inglesa. Vimos que sentimentos de 

subalternidade envolvendo o uso de línguas foram relatados por todas/os as/os estudantes, 

ecoando o fato de que a suposta uniformidade atribuída às línguas se mostrou responsável pela 

hierarquização de povos e indivíduos. Dessa forma, com o intuito de problematizar as 

ideologias presentes em uma sala de aula de língua inglesa, na próxima seção, busco 

compreender as percepções dos participantes quanto às discussões sobre língua e as práticas 

desenvolvidas em sala de aula, na tentativa de compreender os efeitos e as desestabilizações 

provocadas. 
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4 A PRÁTICA PEDAGÓGICA DESENVOLVIDA PELA PROFESSORA  

 

Nesta seção, focalizo as percepções das/os participantes desta pesquisa a respeito das 

práticas ocorridas em sala de aula. Assim sendo, utilizando o material empírico construído ao 

longo da pesquisa, trago reflexões sobre a sala de aula e as práticas avaliativas, bem como 

problematizo a importância de discutir língua em um curso de formação de professoras/es, à 

luz de teorizações sobre ensino de línguas que aqui intitulo de tradicionais/modernas e 

críticas/decoloniais. Chamo de tradicionais/modernas as práticas pedagógicas de ensino de 

línguas que focalizam a língua como sistema e de críticas/decoloniais as que focalizam a língua 

como prática social. 

No primeiro eixo de discussão, as aulas são debatidas e confrontadas com teorias de 

ensino orientadas por ideologias linguísticas diversas. Posteriormente, as práticas avaliativas 

foram discutidas considerando a percepção das/os participantes. No segundo eixo, trago as 

considerações sobre a importância de discutir língua em um curso de formação de 

professoras/es. Sendo assim, as opiniões das discussões sobre língua e as práticas da professora 

são problematizadas, utilizando eventos semióticos que lhes dizem respeito. 

 

4.1 Forças linguísticas antagônicas e seus efeitos nas práticas de uma sala de aula de língua 

inglesa  

 

Na tentativa de refletir sobre as aulas e práticas avaliativas que constituíram o material 

empírico desta pesquisa, entendo ser necessário, primeiramente, traçar um percurso da 

constituição da língua inglesa, tal como entendida no imaginário moderno, tendo em vista que 

a disciplina teve como foco a prática oral da língua. Para tanto, apoio-me nas discussões 

empreendidas por Milroy (2001) no que concerne à língua inglesa, para confrontar as ideias de 

unidade, historicidade e continuidade da língua, compreendendo que essas são características 

atribuídas também às línguas no estado moderno. 

Primeiramente, trago algumas argumentações que se contrapõem à unidade da língua. 

A esse respeito, Milroy (2001) ressalta que, no período histórico da língua conhecido como 

Middle English (1100-1500), os dialetos escritos eram bastante divergentes uns dos outros e 

apresentavam variações internas quanto à morfologia e à fonologia. Como exemplo, cita a 

palavra through que apresentava 500 grafias diferentes. Conforme aponta, a partir do século 

XVI, a língua inglesa passa por um processo de padronização bastante dependente da escrita, 

mas que, no entanto, carecia de desenvolvimento com relação à fonética. A tendência natural 
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da língua em se divergir social e regionalmente não havia sido controlada pela padronização 

institucionalizada. 

Essa necessidade de padronização da língua é um importante fator na constituição de 

uma nação e da nacionalidade, considerando que, de acordo com Signorini (2002), torna visível 

a unidade de um território e atende, dessa maneira, às necessidades da colonialidade. Daí a 

ocorrência desse fenômeno durante o período em que acontecia a expansão europeia. Em suas 

palavras, a problemática da língua nacional está bastante conectada à da língua padrão, já que 

esses dois construtos ideológicos e norteadores do estado moderno partilham essas três 

características: unidade, autonomia e estabilidade. Milroy (2001) esclarece que, dada a 

complexidade da língua, seu processo de padronização não consegue ser plenamente alcançado, 

e a norma está sempre em processo de manutenção. Daí a necessidade da historicização das 

línguas como forma de legitimá-las. Essa legitimação ocorre em decorrência de entendimentos 

que levam a crer não haver sérios problemas na continuidade da transmissão da língua, 

respaldados pela historicização. Dessa forma, a padronização passa a ser vista como 

progressiva. Com relação à língua inglesa, Milroy (2001) elucida que a língua desenvolveu 

níveis cada vez maiores de padronização e difusão do conhecimento com a utilização de 

gramáticas e dicionários, acarretando grande aceitação da ideologia da língua padrão. Nesse 

sentido, assevera que linguistas históricos tiveram importante papel na constituição da língua 

padrão, devido a sua importância para a formação dos estados nação, ao ser compreendida como 

parte da identidade desses estados.  

Além disso, Milroy (2001) lembra que o dialeto Received Standard, considerado 

legítimo durante o período vitoriano na Inglaterra, era baseado apenas no dialeto rural e 

ignorava o dialeto urbano falado por grande parte da população. Para os dialetologistas 

vitorianos, os dialetos rurais permitiam reconstruir estágios iniciais do inglês e, por 

consequência, sua história, fator preponderante para sua legitimação. Por outro lado, os falares 

urbanos não eram considerados dialetos. Eram caracterizados como tentativas vulgares e 

ignorantes de imitar o inglês padrão e, dessa forma, ameaçavam a integridade da língua. Outro 

importante fator para sua desconsideração era o fato de que esses dialetos, sob esse ponto de 

vista, não tinham histórias próprias. O autor também acrescenta que as ideias e atitudes sobre 

línguas legítimas, apesar de serem consideradas common sense, eram consubstanciadas em 

descobertas científicas de linguistas históricos. Considerando tais argumentos, Milroy (2001) 

afirma que as histórias sobre o inglês foram concebidas como parte da estrutura interna da 

língua, representativas da decodificação da estrutura da norma padrão e de sua função como 

língua de um estado-nação. Suas argumentações demonstram que a historização da língua 
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ocorreu de maneira arbitrária e permeada por relações de poder que muito se distanciou de uma 

descrição linguística. Dessa forma, foi assegurada à língua uma história contínua e ininterrupta, 

uma ancestralidade respeitável e legitimada, bem como um longo pedigree. São atribuídos 1500 

anos de história ao inglês, apesar de os escritos em Old English serem inacessíveis às/aos 

leitoras/es modernas/os e dificilmente serem distinguidos de dialetos germânicos. A 

necessidade de atribuir continuidade à história da língua inglesa fez com que as discrepâncias 

encontradas entre o Old English e o Present English fossem ignoradas, com o objetivo de que 

a juventude inglesa e americana se tornasse ciente de sua ancestralidade saxônica.  

Ademais, essa preciosa herança deveria ser mantida, e, de acordo com Milroy (2001), 

importantes autores do século XIX também defenderam a necessidade de proteger a língua da 

corrupção e decadência, alegando a possibilidade de distinguir mudanças linguísticas de 

deturpações, e, assim, podemos perceber uma continuidade forjada por interesses econômicos. 

Nessa mesma linha de pensamento, Pennycook (2007) ressalta que a língua inglesa tem sua 

invenção fortemente associada a sua construção histórica, e que, antes de argumentar que as 

pessoas que acreditam em sua invenção são equivocadas, devemos compreender as realidades 

produzidas como consequência dessa invenção. Pennycook (2007) esclarece que o inglês 

padrão antes de produzir uma língua, considerando o fato de que as/os falantes de língua 

utilizam sempre formas híbridas de linguagem (MILROY, 2001), produziu metalinguagens. 

Ao debater sobre o que chama de o mito da língua internacional, Pennycook (2007) 

denuncia a falta de veracidade das argumentações de que o inglês se espalhou de forma natural, 

neutra e benéfica. Segundo o autor, entendemos que o inglês é uma língua internacional, mas 

desconsideramos que se trata de uma língua envolvida em processos perniciosos de 

globalização; compreendemos que seu aprendizado é uma forma de desenvolvimento social 

para aqueles que a aprendem, mas desconsideramos sua conectividade com posições sociais 

específicas. 

Da mesma maneira, a perspectiva que norteia a ideia de World Englishes também é 

contraposta por Pennycook (2007). Para ele essa perspectiva pressupõe que o inglês se tornou 

um conjunto de línguas regionais e, assim, apenas pluraliza a noção de inglês enquanto o 

posiciona no núcleo dessa entidade, desestabilizando qualquer outra possibilidade que desafie 

a ideia do inglês como língua global. De acordo com o autor, a ideia de World Englishes desafia 

a concepção monolítica do inglês que emana das anglo-instituições centrais da hegemonia 

global, mas não é questionada a infundada neutralidade do inglês em contextos coloniais e a 

inadequação do círculo concêntrico para capturar a complexidade dos Englishes. Dessa forma, 

essa perspectiva acaba reproduzindo o paradigma linguístico que cai na armadilha da crença da 
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língua nacional ao desconsiderar o processo de comunidades imaginadas, além de não 

compreender que as línguas fazem parte do processo dialético de imaginação. Sendo assim, a 

ideia de World Englishes negligencia diferenças entre regiões, e às línguas são atribuídas 

características baseadas em políticas históricas pós-coloniais, para as quais a criação de uma 

nação traz a emergência de uma língua.  

Segundo Jordão (2016a), a conexão que o inglês tem com discursos de globalização, 

internacionalização, eficácia, competitividade e neoliberalismo traz como consequência, para a 

educação, o entendimento de que práticas baseadas no pensamento crítico que contrapõem tais 

entendimentos se opõem a um sistema que funciona para promover o desenvolvimento. Quando 

a língua é concebida como um sistema gramatical autônomo, correspondente a perspectivas 

bem delimitadas e domínios de estados-nações, não há surpresa em associar línguas específicas 

a culturas específicas. Além disso, quando se ignora que tais perspectivas foram construídas 

por linguistas baseadas em abstrações e generalizações, não é difícil cair na armadilha da 

colonização. Para a autora, essa concepção não permite que se vejam as línguas como espaços 

abertos para a construção de significados e, simultaneamente, espaços conectados e libertadores 

de determinadas ideologias.  

Essas ideologias terão consequência na construção de um currículo, como é o caso do 

ensino da língua inglesa, em que conhecimentos são selecionados. Essa seleção, portanto, será 

baseada em concepções de ensino que, neste estudo, chamo de tradicionais/modernas e 

críticas/decoloniais. A relação de antagonismo e semelhança que estabeleço entre os termos se 

dá consubstanciada no entendimento de que, enquanto teorias orientadas por ideologias 

tradicionais e modernas são apresentadas como neutras, científicas e desinteressadas, as teorias 

críticas e o pensamento decolonial são vistos como implicados em relações de poder (SILVA, 

2010).1 As teorias tradicionais e modernas, conforme explica, são teorias de aceitação, ajuste e 

adaptação e contribuem para a formatação da escola como um espaço de reprodução do modelo 

capitalista. Segundo o autor, as matérias escolares, nessa perspectiva, reproduzem a ideia de 

que os arranjos sociais existentes são bons e desejáveis, e os currículos são baseados em 

critérios de eficiência e racionalidade burocrática.  

Silva (2010) argumenta que um currículo consubstanciado em teorias críticas, por outro 

lado, foca na necessidade de pensar em como são produzidas as diferenças e, 

consequentemente, as relações de poder imbricadas nessa produção. Já as teorias pós-críticas 

questionam as pretensões totalizantes das grandes narrativas e as pretensões emancipatórias de 

                                                           
1 Esta obra foi inicialmente publicada em1999 e está na sua terceira edição. 
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pedagogias críticas, além de ampliarem o entendimento de dominação para além de classe 

social, considerando, assim, questões de gênero, etnia, raça e sexualidade (SILVA, 2010). No 

entanto, na concepção do autor, ainda que as teorias pós tenham questionado alguns dos 

princípios da teoria crítica, tais questionamentos não devem representar superações. As teorias 

devem se combinar no intuito de compreender os processos decorrentes das relações de poder 

responsáveis pela constituição do que somos.  

A teoria pós-colonialista, em específico, busca analisar as relações de poder entre as 

nações, que compreendem a herança política, econômica e cultural da expansão colonial 

europeia. Tem como princípio norteador a compreensão de que a globalização não pode ser 

entendida sem que se considere as consequências da colonização (SILVA, 2010). Quanto ao 

pós-modernismo e pós-estruturalismo, o autor explica que, ainda que sejam constantemente 

confundidos por partilharem críticas ao sujeito centrado e autônomo, defendido pelo 

modernismo, pertencem a epistemologias diferentes. Enquanto o pós-modernismo se refere a 

uma mudança de época e abarca um extenso campo de objetos e preocupações, o pós-

estruturalismo tem seu foco em teorizações sobre a linguagem. Apesar de as três teorias 

apresentarem discrepâncias em seus objetivos e em suas amplitudes, a analise pós-colonial 

junta-se com a pós-moderna e a pós-estruturalista para “[...] questionar as relações de poder e 

as formas de conhecimento que colocaram o sujeito imperial europeu na sua atual posição de 

privilégio” (SILVA, 2010, p. 127). 

De acordo com Carbonieri (2016), a crítica pós-colonial também diverge da crítica 

decolonial. Na primeira, leva-se em consideração apenas uma episteme; na segunda defende-se 

a diversidade epistêmica. Nesse sentido, é importante esclarecer que, enquanto autores pós-

coloniais fazem sua crítica à colonialidade francesa e britânica, ignorando a colonização ibérica 

das Américas, os críticos decoloniais se concentram, principalmente, na América Latina e 

compreendem a modernidade como algo impositivo, imbricada na colonialidade do poder. Para 

Mignolo (2014, p. 71), antes de um método, a decolonialidade é uma “maneira de pensar e estar 

no mundo”, e pensar decolonialmente significa “[...] desatrelar-se dos pressupostos da 

epistemologia moderna baseados na diferença entre o sujeito cognoscente e o objeto a 

conhecer”. Sendo assim, ainda que compreenda as divergências entre as diversas teorias e 

perspectivas debatidas e, em especial, entre a teoria crítica e a decolonial, já que a teoria crítica 

surge e se desenvolve desde a modernidade e não afeta as causas e as consequências da 

colonialidade, acredito que as reflexões que se originam dessa perspectiva são válidas para 

problematizar a “língua” e seu ensino de forma mais ampla. Dessa forma, servem de aporte 



67  

para esta problematização textos que se afiliam às várias perspectivas aqui apresentadas por 

compreender que eles oferecem críticas pertinentes ao estudo proposto. 

Considerando as teorias de ensino expostas ao analisar o Projeto Pedagógico do Curso 

de Letras: Inglês (licenciatura), podemos perceber contradições quanto às ideologias 

linguísticas. Um exemplo disso é que o perfil crítico é enaltecido como princípio norteador: “O 

princípio que norteia este curso é que a reflexão sobre a linguagem e suas diversas formas de 

manifestação deve estar sempre permeada por um debate crítico sobre língua e sobre o processo 

de ensino-aprendizagem de línguas”. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2013, p. 4). 

Todavia, as ideologias modernas ainda exercem grande influência no currículo da graduação. 

Em específico, as expectativas em relação às habilidades das/os alunas/os pressupõem um 

domínio da língua em seu aspecto estrutural, como se pode depreender nos seguintes aspectos 

esperados dos egressos: “[...] domínio do uso da língua inglesa, nas suas manifestações oral e 

escrita, em termos de recepção e produção de textos; domínio teórico e crítico dos componentes 

fonológico, morfossintático, léxico e semântico da língua inglesa” (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, 2013, p. 10). A mesma preocupação com a estrutura pode ser 

percebida, por exemplo, nas ementas das disciplinas de Inglês e de Prática Oral de Língua 

Inglesa, transcritas a seguir, na medida que apresentam modificações ao texto da ementa 

anterior:  

 

Língua estrangeira 1 Inglês: Introdução às práticas de compreensão e 

produção orais e escritas da língua através do uso de estruturas e funções 

comunicativas elementares. Introdução ao sistema fonológico da língua 

inglesa; Língua Estrangeira 3 Inglês: Desenvolvimento sistemático da 

competência comunicativa em língua estrangeira: compreensão e produção 

orais e escritas em nível pré-intermediário. Fonologia da língua inglesa; 

Língua Estrangeira 5 Inglês: Prática de compreensão e produção orais e 

escritas da língua, através do uso de estruturas em funções comunicativas em 

nível intermediário. Reflexão sobre os processos de ensino e aprendizagem de 

LE. Fonética e fonologia; Língua Estrangeira 7 Inglês: Aprimoramento da 

competência comunicativa: estímulo a expressão da opinião e a capacidade de 

argumentação, interpretação e produção de textos. Reflexão sobre os 

processos de ensino e aprendizagem de LE; Prática oral de inglês 2: 

Aprimoramento da capacidade de expressão oral, compreendendo as 

competências gramatical, discursiva, sociolinguística e estratégica. Estudo da 

fonologia da língua inglesa. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 

2017, p. 26-41). 

 

Para o desenvolvimento linguístico e da expressão oral das/dos discentes, determina-se 

que elas/es aprendam estrutura, gramática e fonologia. As ementas sinalizam que, ainda que 
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haja uma preocupação com o aspecto social da linguagem, aspectos sistêmicos são percebidos 

como necessários para o desenvolvimento linguístico das/os docentes em formação. 

Walsh (2007) nos alerta sobre a importância de falar acerca da ordem do conhecimento 

para que possamos pensar no sistema educacional sob uma outra perspectiva. De acordo com a 

autora, essa noção nos permite ir além das políticas educativas e propostas curriculares, para 

considerar como as instituições educativas têm contribuído para a colonização das mentes ao 

estabelecer que a ciência e a epistemologia são singulares, neutras e objetivas, e que algumas 

pessoas são mais aptas a pensar que outras. Desse modo, o conhecimento é parte integral da 

construção do sistema-mundo moderno capitalista, que é colonial. A história do conhecimento 

está marcada geopoliticamente, tem valor, cor e lugar, e, na América Latina, é evidenciada na 

manutenção do eurocentrismo como a única perspectiva de conhecimento, ou pelo menos, a 

perspectiva hegemônica. A autora ressalta que essa perspectiva está presente tanto nas 

universidades como nas escolas, ao exaltarem a produção intelectual europeia e norte-

americana como conhecimento universal e relegarem o pensamento do Sul à condição de saber 

localizado. Logo, o conhecimento europeu e norte-americano, que também é local, é percebido 

como obrigatório para todas as pessoas. 

A ordem de conhecimento aferida por Walsh (2007) parece fazer coro com o 

entendimento da docente da turma ao tratar da necessidade de ensinar inglês padrão, ainda que 

o questionando. A professora defende que ensina o inglês padrão pela dificuldade de aceitação 

que outras variedades encontram, como podemos perceber no evento semiótico a seguir, 

retirado da aula em que o texto de bell hooks foi debatido: 

 

[17] 

Professora: Yes, but even in written languages, in general, they are hybrid as 

well. And if we think about that, it’s so stupid to think that we will have to 

write in one way, isn’t it? […] But, that’s what is required from us, yes? In an 

article, for example, if I write an article with lots of mistakes in English or in 

Portuguese, it won’t be accepted, so we have to deal with this contradiction, 

but when I discuss I defend what bell hooks discusses, and even her, do you 

remember what she said when she was teaching black women? They were 

using Standard English, and she said: ‘Why, how come? Let’s use black 

English’. I like this idea that we should use different varieties in class or in 

speeches but as you were saying, it’s not well accepted, so what can we do? 

We have to reflect on that, but we have to say that we should question that 

there is a standard language and that it is stupid not to accept varieties, because 

this is an ideology that there is a language, there is one system and that it is 

logical, and that it is perfect, yes? Because it doesn’t exist. But you don’t 

agree, I remember you and… 

Superman: No, agree with you, I agree that is required from us to write and 

talk standard language and it’s very hard to fight a system, but we have to 

reflect, to question ourselves why we keep doing that and what can we do to 
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fight the system and to accept another languages, another varieties. (Interação 

de sala de aula, 20/12/2016). 

 

Ao explicar o porquê de ensinar standard English, a professora argumenta que, ainda 

que acredite na hibridez de todas as línguas, inclusive as variedades consideradas padrão, há 

uma ideologia que não permite a utilização de determinadas variedades em certos contextos. 

Cita, então, como exemplo, a redação de artigos que, para serem publicados, devem estar em 

consonância com regras gramaticais da dita norma padrão. Ao discutir a publicação de artigos, 

Jordão (2016a) pontua que os critérios de publicação em periódicos internacionais perpassam 

aspectos que vão inclusive além da adequação à norma padrão. A rejeição de trabalhos de alta 

qualidade parece resultar de posturas preconceituosas, tendo em vista que projetam estilos 

locais como critérios universais de textos e estudos de qualidade. Sendo assim, defende que tais 

padrões deveriam ser negociados ao invés de usados como justificativas para a recusa de bons 

trabalhos. 

Jordão (2016a) também demonstra a manutenção da colonialidade em instituições 

educacionais.  Por outro lado, tal como dito anteriormente, os estudos críticos que questionam 

a construção da língua como concebida no estado moderno (MAKONI; PENNYCOOK, 2007; 

PINTO, 2013; MIGNOLO, 2003; SOUZA, 2007) têm dado visibilidade a novas formas de 

elaboração desse construto, e a globalização tem sido responsável por tornar visíveis trabalhos 

intelectuais que denunciam novas formas de saber até então desconsideradas. Essas ideias 

também têm reverberado nas discussões e na elaboração curricular da academia e na própria 

prática da professora, que explica que, apesar de ensinar standard English, o faz questionando-

o. 

É nesse ambiente permeado de contradições ideológicas quanto ao entendimento de 

linguagem e, por consequência, de avaliação de conhecimento que se constroem as práticas da 

professora. Quando as/os alunas/os foram questionadas/os, durante as entrevistas realizadas 

individualmente, sobre a maneira em que eram trabalhados os textos, os vários aspectos da 

língua trabalhados em sala, correlacionados tanto com ideologias estruturais, como decoloniais, 

foram debatidos por cinco das/os sete alunas/os, enquanto outros fatores como autonomia e 

desenvolvimento da capacidade interpretativa são exaltados por dois alunos. A aluna Bruna, 

quando questionada sobre a maneira como eram trabalhados os textos, respondeu:  

 

[18] 

Eu: [...] mas você lembra como eram trabalhados os textos em sala de aula? 

Bruna: A gente discutia muito, falava muito. Nenhum texto era uma coisa 

simples, tinha sempre uma questão-chave. Por exemplo, aquela época da 
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política, que estava se falando muito, um problema muito da atualidade, umas 

questões-chave sobre cultura, língua como identidade e sempre tinha uma 

coisa pra discutir. Era sempre um tema que não tinha como não discutir. E aí 

a gente não fazia só para discutir, mas pra praticar a língua, a gente pegava e 

fazia transcrição dos fonemas, fazia pergunta e resposta, também era uma 

forma de ver se a gente estava compreendendo o texto. Perguntas de 

interpretação, transcrição e discussão. (Entrevista, 07/04/2017). 

 

O primeiro aspecto levantado pela aluna era o de que nenhum texto era algo simples, 

dando a entender que o foco das discussões exigia elaboração e argumentação por parte das/os 

discentes. Ela também ressalta que as discussões eram baseadas em questões atuais que faziam 

parte de sua realidade e que, dessa maneira, se sentia instigada a discutir. Essa afirmação me 

remete a Kumaravadivelu (2012), que distingue as abordagens tradicionais de ensino de línguas, 

nas quais prevalecem o modelo de transmissão do conhecimento da perspectiva pós-

estruturalista, na qual se busca uma formação de profissionais reflexivos, que pensem 

profundamente nos princípios, nas práticas e nos processos de sala de aula. Sendo assim, as 

tarefas desses profissionais passam a incluir um considerável grau de criatividade e 

sensibilidade contextual, em detrimento de um conhecimento pré-estabelecido.  

A professora docente, ao abordar temas atuais, como foi o caso dos textos sobre política 

enquanto aconteciam as ocupações, demonstrou essa sensibilidade contextual, referida pelo 

autor como característica de profissionais que adotam uma perspectiva pós-estruturalista. Além 

disso, conexões entre língua e identidade são levantadas pela aluna, demonstrando, assim, 

discussões que promoviam um deslizamento e aprofundamento do conceito de língua para além 

de seu aspecto meramente formal. Por fim, a discente reporta que eram feitos exercícios de 

interpretação, transcrição e discussão dos textos abordados. Os exercícios de interpretação e 

discussão também parecem estar em consonância com a perspectiva crítica de ensino, que, de 

acordo com Duboc (2016), busca encorajar múltiplas construções de sentido e estabelecer 

conexões entre a leitura de um texto e as vivências das/os alunas/os. Ao mesmo tempo, a técnica 

de inquiry utilizada pela docente, ao propor questões, cenários e problemas com a utilização 

dos dilemas linguísticos de imigrantes nos Estados Unidos, auxiliam, de acordo com 

Kumaravadivellu (2012), o autodirecionamento e a determinação de indivíduos.  

Em contrapartida, a técnica da transcrição, também empregada, parece entrar em 

confronto com ideologias decoloniais. A esse respeito, Menezes de Souza (2007) ressalta que 

a utilização de políticas linguísticas, tais como técnicas fonocêntricas de alfabetização, revelam 

falta de criticidade. Para o autor, a utilização dessas estratégias contemporaneamente consegue 

ser ainda mais prejudicial do que no passado, por serem utilizadas de maneira ingênua e 
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inconsciente dos estragos que podem causar. Sendo assim, poder-se-ia questionar se esse é o 

caso das práticas escolhidas pela professora, considerando que ela demonstra a escolha 

consciente de tais técnicas, como visto no decorrer desta seção.  

Menezes de Souza (2007) também adverte que a utilização de instrumentos que 

eliminam diferenças linguísticas e culturais pode ser uma atitude colonial, considerando que 

foram inventados para decidir o que deve ser criado ou mantido. Com efeito, as transcrições 

fonéticas ocorridas em sala de aula eram baseadas em dicionários provenientes de países 

hegemônicos, como relatado no evento semiótico 19, extraído da aula sobre as discussões do 

texto The struggle to be an All-American girl, de Elizabeth Wong: 

 

[19] 

Professora: Ok, next? Do you have any others? 

Mariana: No.  

Professora; Let’s transcribe? Shall we? Which words? 

Mariana: Clasped. 

Professora: /klæspt/ 

[students dictate the phonemic sounds and the teacher write them on the board] 

Lots of students: / k/ /e/ 

Batman: According to Oxford [dictionary] is /æ/. 

Professora: Ok. Let’s continue. 

[students finish to dictate the word and suggest others]. 

(Interação de sala de aula, 24/11/2016). 

 

A prática de transcrição ocorria da seguinte maneira: depois de ler o texto em casa, as/os 

alunas/os transcreviam as palavras cuja pronúncia tinham dúvida. Em sala, falavam essas 

palavras em voz alta e produziam os sons oralmente, posteriormente escritos no quadro pela 

professora ou por uma/um aluna/o. Por indicação da professora, dicionários como Oxford e 

Cambrigde eram utilizados como referência para a transcrição, e as dúvidas eram discutidas em 

sala de aula. A utilização desses dicionários nos leva a considerar a existência de ideologias 

dominantes que pregam a uniformidade da língua padrão. Ao discutir essas ideologias, Horner 

et al. (2011) afirma que, a despeito de os conceitos de “falante de inglês padrão” e “inglês 

escrito padrão” estarem em falência, haja vista que todos os falantes de inglês falam diversas 

variações de inglês, todas com pronúncias particulares e sujeitas a variações no contato e na 

mistura com outras línguas, forças hegemônicas que atuam nas diversas instituições sociais 

postulam e exigem o que é chamado de padrão. O inglês sem sotaque é exigido em todo tipo de 

exame, privilegiado nos meios de comunicação e mantido pelas indústrias de livros didáticos. 

Segundo Heller (2010), as elites coloniais têm utilizado aspectos culturais da língua para 

manter sua influência. Com isso, vêm sendo deflagradas novas preocupações no que concerne 



72  

aos recentes modos utilizados por antigas potências coloniais para explicar a reconstituição de 

seus impérios como mercados econômicos, empregando a antiga língua do império como ponto 

neutro e equitativo de obter acesso à economia global. As primeiras críticas à globalização se 

referem ao uso do inglês por britânicos e corporações norte-americanas, com intuito de eliminar 

a concorrência e impor gostos e hábitos do mundo da língua inglesa no resto o mundo, deixando 

o controle e a circulação de produtos em mãos britânicas e norte-americanas, num processo 

denominado McDonaldization.  

Esse processo parece ser ainda o paradigma que orienta testes de proficiência aceitos 

internacionalmente, como é o caso do Test of English as a Foreign Language (TOEFL), 

aplicado nas faculdades federais brasileiras pelo Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF)2, que 

promove ações em prol de uma política linguística para a internacionalização do Ensino 

Superior brasileiro. Desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC), por intermédio da 

Secretaria de Educação Superior (SESu) e em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes), o IsF busca incentivar o aprendizado de línguas, bem 

como legitimar a mudança estrutural no ensino de idiomas estrangeiros nas universidades do 

país. Dessa forma, proporciona oportunidades de acesso e mobilidade na educação superior de 

língua estrangeira, atendendo também à comunidade universitária, que recebe professores e 

alunos de outras nacionalidades.  

A valorização dos exames de proficiência é debatida por Ferraz (2015), que nos alerta 

sobre a conexão entre a educação em línguas estrangeiras com a educação neoliberal, por 

entender que ambas têm seu foco numa formação que privilegia a técnica e o mercado de 

trabalho. Em suas palavras, 

 

[...] a educação neoliberal tecnicista incentiva uma indústria de certificações 

de língua estrangeira por meio de intercâmbios linguísticos e da numerosa 

aplicação de exames de proficiência internacionais, ou seja, o 

ensino/aprendizagem técnico de LE vê a certificação como uma de suas metas 

e a educação neoliberal ratifica essa prática, uma vez que a certificação é um 

importante produto de mercado. (FERRAZ, 2015, p. 47). 

 

Logo, esses exames de proficiência tornam-se um produto requerido das/os discentes 

para conseguir boas colocações no mercado de trabalho, como é explicado pela professora, 

durante as discussões sobre o texto de bell hooks, ao falar da necessidade de ensinar pronúncia 

em sala de aula: 

                                                           
2 Para saber mais sobre o IsF, acesse a página oficial do programa (MEC, 2017). 
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[20] 

Professora: This is really hard, and I think, I’m especially concerned about it, 

because I have a student, she is doing her doctorate now, she did her master 

course with me, but now she is doing her doctorate with another professor, 

and she’s been taking exams [to teach at federal a institution], she is very good 

at English, very good theoretically, but she has problems with pronunciation. 

When she speaks English, and she makes mistakes… she has taken exams for 

IFs, Institutos Federais, and she hasn’t passed, it’s incredible! She had ten, the 

best mark in the written exam, yes? She writes really well, and she has good 

marks, because you have a multiple-choice exam as well and a composition 

and she does really well. But then, when she teaches, she doesn’t have a good 

mark because, I’m sure it’s because of pronunciation! Because one of her 

lesson plans, I saw, and the plan was great, it was a really good lesson and she 

didn’t pass. I mean, she was in first place in the first two tests and then she 

was the last, the sixth place, and I’m sure it’s because of pronunciation. So, I 

use that as an example, I mean, you have to learn how to write, that’s why I 

insist on pronunciation because it will be required from you. (Interação de sala 

de aula, 20/12/2016). 

 

A professora cita o exemplo de uma de suas alunas, que, a despeito de ser considerada 

muito boa teoricamente e tirar boas notas nos exames escritos para professores de Institutos 

Federais, não consegue boas notas na prova didática, fato que a docente atribui a seus 

“problemas de pronúncia”. Como aluna da faculdade de letras e professora de inglês, concordo 

com a professora, no sentido de pensar ser uma necessidade a correção de pronúncia e o ensino 

de fonologia para professoras/es em formação. Em todos os testes e exames aos quais me 

submeti para atuar como professora, senti minha pronúncia ser bastante avaliada, e o critério de 

avaliação sempre foi baseado numa certa neutralidade de sotaque, que sabemos ser atribuída à 

pronúncia praticada em países hegemônicos por alguns grupos sociais e a presente em materiais 

didáticos. Dessa forma, apoio Kumaravadivelu (2012), que nos ressalta sobre a importância de 

a/o professora/or considerar as necessidades de suas/eus alunas/os ao elaborar as atividades em 

sala de aula. Para o autor, transcender modelos de transmissão de conhecimento em língua 

inglesa significa ir além do conceito de método, tido como um conceito colonial do Ocidente 

que reflete visões particulares de mundo e é articulado a partir de relações de poder desiguais. 

Assim, alerta sobre as diferentes necessidades em contextos distintos: 

 

Since language learning and teaching needs, wants and situations are 

unpredictably numerous, no idealized method can visualise all the variables 

in advance in order to provide situation-specific suggestions that practicing 

teachers need to tackle the challenges they confront in the practice of their 

everyday teaching. (KUMARAVADIVELU, 2012, p. 10). 
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A aparente contradição das ideologias norteadoras das atividades em sala de aula já que, 

tal como discutido na seção anterior, os tópicos procuravam explorar a capacidade crítica das/os 

discentes, pode ser explicada pela necessidade de a professora adaptar suas práticas às 

necessidades e aos desafios enfrentados por suas/eus alunas/os. No evento semiótico a seguir, 

que ocorreu durante as discussões sobre o texto de Elizabeth Wong, além da transcrição feita 

de maneira sistemática, como exposto no evento semiótico 19, o exercício também foi utilizado 

conforme surgiam dúvidas durante as interações: 

 

[21] 

Professora: Ok, so let’s move on to the questions? 

Lots of students: Yes, please! 

Batman: Why her brother show so much fanatism about the English language? 

Professora: Is the question correct? Why? 

Batman: Her brother show so much fanatism about the English language? 

Professora: Why her brother? What about the auxiliary? 

Mariana: Did her brother… 

Professora: Why did her brother show so much fanatism towards the English 

language? Is it fanatism? Is it a good word? 

Joana: Yes, it’s because they use this word. 

Mariana: Yes, the text use the word fanatical. 

Joana: ‘My brother was even more fanatical than I.’ 

Mariana: Maybe he thought she was better than her mother. He know speak 

English. 

Professora: He didn’t?  

Mariana: No, he know! 

Professora: Ah, he knows how to speak English. 

Joana: I think it is because he wanted to be accepted /əˈsɛptɪd/ to the 

community. 

Professora: Aham, accepted /əkˈsɛptɪd/ in the community. 

Joana: Yes, is this, isn’t it? 

Professora: Yes, I think you should do this. Everybody! Accepted /əkˈsɛptɪd/! 

Let’s transcribe accept because my students in English 5, five or four students 

were pronouncing … 

Joana: I never know how to pronounce this too, /əkˈsɛptɪt/? 

Professora: /əkˈsɛptɪd/. 

[A professora escreve a transcrição no quadro].  

(Interação de sala de aula, 24/11/2016). 

 

Na interação, surge a dúvida quanto à pronúncia de uma palavra, que então é transcrita 

no quadro para auxiliar as/os discentes no processo de aprendizagem da língua. Além de 

aspectos argumentativos e estruturais trabalhados com base nos textos em sala de aula, como é 

o caso das transcrições fonéticas, a aluna Mariana fala que os debates traziam muitas reflexões 

para as/os discentes, como podemos perceber em sua resposta: 
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[22] 

Eu: Mas eu te pergunto assim, você se lembra de como eram trabalhados os 

textos em sala de aula? 

Mariana: Sim, a gente trabalhava muito as duas partes, a gente trabalhava a 

questão do vocabulário, a questão das estruturas do texto que a gente lia e 

muito para o debate sobre aquele texto, então trazia muita reflexão para gente, 

no sentido de realidades que não são muito palpáveis, questão de uma mulher 

que é mexicana, mas ela vai pros Estados Unidos e ela fica em uma camada 

social mais baixa e como que a língua influencia. Qual era o papel da língua 

nisso, é algo que eu nunca tinha parado para pensar. (Entrevista, 07/04/2017).  

 

A aluna cita o contato com realidades que considera não serem muito “palpáveis” e a 

conectividade entre língua e subalternidade, assuntos proporcionados pelas discussões. Sua fala 

vai ao encontro do que defende Monte Mór (2014) sobre as expectativas para a função 

educacional-cultural linguística de línguas estrangeiras. Em seu entendimento, antes de um 

ensino limitador que confina a língua a uma estrutura homogênea, “[...] o aprendizado de uma 

língua estrangeira pode viabilizar a expressão de significados e ampliar a percepção crítica 

sobre as questões subjacentes à diversidade com a qual se interage” (MONTE MÓR, 2014, p. 

244), reflexões que podem ser sugestionadas ao serem abordadas relações entre sociedade e 

língua. A necessidade de problematizar essas relações e as diferentes formas e faces de 

dominação existentes no contexto multicultural em que vivemos, como feito em sala de aula ao 

serem debatidos os dilemas identitários e linguísticos de uma imigrante mexicana, é 

evidenciada pela professora em um capítulo publicado no livro Conversas com formadores de 

professores de língua. Ao ser questionada sobre quais mecanismos linguísticos, políticos, 

sociais e ideológicos poderiam ser implementados nos nossos cursos de formação de 

professores de língua, no intuito de reconstruir uma política de formação mais condizente com 

paradigmas contemporâneos, a autora argumenta: 

 

Considerando que as nossas escolhas pedagógicas sobre currículo, conteúdo, 

materiais, processos de ensino-aprendizagem e uso da língua são ideológicos 

por natureza e têm implicações socioeconômicas para as/os nossas/os 

alunas/os e para nós (PENNYCOOK, 2001), os cursos de formação de 

professoras/es de línguas deveriam ter como ponto de partida reflexões sociais 

e políticas, tais como: em que sociedade vivemos? Qual o papel da educação, 

do conhecimento, da língua e da linguagem nessa sociedade? Como se dão as 

relações sociais de poder? O que se entende por modernidade e pós-

modernidade? Segundo Santos (1999), o conhecimento produzido na 

modernidade – como um princípio de ordem sobre as coisas e sobre os outros 

– não foi suficiente para cumprir suas promessas de paz, de liberdade e de 

igualdade, sendo, portanto, necessária outra forma de conhecimento – o 

conhecimento-emancipação –, que reconhece o outro como sujeito, produtor 

de conhecimento. Na modernidade, esse outro foi silenciado, pois, em nome 

da razão, foi imposta a ideia de uma ‘raça’ (a branca), de um sexo (masculino) 
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e de uma classe social (a dominante). Agora, momento que Santos (1999) 

chama de pós-modernidade, é preciso que esse outro aprenda a falar e, mais 

importante, que ele seja ouvido, isto é, que sejam reconhecidas suas formas 

de ver e conhecer. No nosso contexto educacional, muitas/os professoras/es 

alunas/os são esse outro, que se encontra silenciado e precisa se fortalecer para 

que se reconheça e seja reconhecido como sujeito produtor de conhecimento. 

Isso não pode acontecer se não entendermos que, no mundo multicultural em 

que vivemos, há múltiplas faces da dominação e da opressão, sendo necessário 

que múltiplas sejam as resistências e os agentes que as protagonizam 

(SANTOS, 1999). (PESSOA, 2013, p. 304-305). 

 

A urgência de falar, ser ouvida/o e reconhecida/o, apregoada por Pessoa (2013), é 

evidenciada por suas práticas como professora, ao promover debates em sala de aula que 

privilegiavam a participação das/os discentes. As alunas Joana, Júlia e Maria corroboram as 

opiniões sobre a diversidade de atividades praticadas e a necessidade de expressar seus pontos 

de vista, como podemos perceber em suas respostas:  

 

[23] 

Eu: Você lembra como eram trabalhados os textos na sala? 

Joana: Bom, a gente lia os textos e fazíamos debates sobre os textos que eram 

trabalhados. Então a gente trabalhava tanto a questão gramatical no texto, 

quanto a própria interpretação daquele texto e sempre pensando na prática oral 

do inglês, como a gente pronuncia melhor, se comunica melhor. 

(Entrevista, 27/04/2017). 

 

[24] 

Eu: Como eram trabalhados os textos em sala de aula? Você lembra? 

Júlia: Sim, às vezes a gente lia em casa e tinha uma atividade, pelo menos para 

direcionar o entendimento. Tinha questões que a gente devia fazer sobre o 

texto. Ela também pedia para a gente selecionar palavras do texto que a gente 

não sabia o significado, fazer a transcription. Em sala ela trabalhava essas 

questões que nós fizemos e, por exemplo, pelo significado da palavra que eu 

não sabia, eu tinha que ler esse significado e os alunos tentarem adivinhar qual 

era essa palavra.  

(Entrevista, 27/04/2017). 

 

[25] 

Eu: Como eram trabalhados os textos em sala de aula? Você lembra? 

Maria: A Rosane dava os textos, a gente lia, alguns pequenos a gente lia em 

sala, os maiores ela dava um tempo maior pra gente ler em casa, a gente 

sentava em círculo e debatia, cada um falava a opinião, o que entendia do 

texto, trabalhava questões. 

(Entrevista, 10/05/2017). 

 

Todas as considerações das alunas nos levam a crer que a participação das/os discentes 

era bastante ativa em sala de aula e que eram elas/es as/os condutoras/es das discussões, já que 

as questões, os significados, as transcrições e opiniões eram direcionados a partir de suas 
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próprias dúvidas e entendimentos. Kumaravadivelu (2012) sublinha que a principal finalidade 

do ensino é ajudar as/os alunas/os em sua tentativa de conseguir seu potencial máximo de 

aprendizagem. De tal modo, o autor define a ação de ensinar como um processo interativo 

através do qual são criadas oportunidades de aprendizagem. Por conseguinte, a/o professora/or 

deixa de ser um fornecedor, considerando que estudantes e docentes criam e utilizam 

oportunidades de aprendizado conjuntamente e, assim, contribuem para um gerenciamento 

efetivo de seu processo.  

Outro aspecto levantado por Kumaravadivelu (2012) é o de que a/o professora/or deve 

facilitar a negociação da interação para que as/os discentes se sintam encorajados a iniciar 

tópicos, bem como conversar e não apenas reagir e responder. Muitas aulas observadas 

iniciavam com as questões sobre os textos preparados em casa, ou mesmo pelo significado de 

palavras que não conheciam, o que demonstra grande capacidade de negociação interacional. 

Ademais, a necessidade de expressarem suas opiniões e, dessa maneira, ouvirem as opiniões de 

suas/eus colegas, aprendendo, assim, a escutar, é enaltecida por Menezes de Souza (2011b). 

Em suas palavras, ao aprender a escutar, “[...] o aprendiz pode perceber que seu mundo e sua 

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

qual nasceu e à qual pertence” (MENEZES DE SOUZA, 2011b, p. 129). Assim sendo, o 

letramento3 ou ensino crítico deixa de ser visto como um processo de revelar verdades de um 

texto apenas a partir da perspectiva da/o autora/o e passa a ser entendido como um processo em 

que texto e leitura estão inseridos no mundo. Ouvir essas leituras é um modo de aprender a se 

ouvir escutando.  

Além de falar e escutar as/os colegas, as/os alunas/os também faziam exercícios que 

envolviam habilidades de leitura e escrita. Kumaravadivelu (2012) assevera sobre a necessidade 

de integração de habilidades linguísticas (listening, speaking, reading e writing) para que as/os 

discentes possam reconhecer seu funcionamento de maneira complementar. Essa integração 

parece ser demonstrada em suas respostas, já que todas/os me reportaram que eram demandadas 

atividades referentes a essas habilidades. Na perspectiva decolonial, igualmente importante 

conforme evidenciado pelo autor, importa promover a autonomia da/o aprendiz para que se 

equipem de estratégias de significação que permitam o autodirecionamento e 

automonitoramento em seu processo de aprendizagem. Na fala de todas/os as/os discentes, 

percebo o encorajamento ao desenvolvimento de sua autonomia ao serem elas/es as/os 

                                                           
3 Letramento crítico é o termo cunhado por diversos autores afiliados à perspectiva crítica ao se referirem a 

princípios e práticas educacionais desenvolvidos sob essa perspectiva. 
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responsáveis por pesquisar e elaborar questões sobre suas dúvidas. Batman e Superman atestam 

esse entendimento em suas respostas: 

 

[26] 

Eu: Você lembra como eram trabalhados os textos na sala? 

Batman: A gente sempre lia o texto antes, nunca era surpresa e aí pesquisa, 

não sei o que é tal palavra e quero saber o que é. Eu tenho o hábito de quando 

eu tenho muita certeza de uma coisa, eu revejo o conceito, por que eu posso 

estar errado e é uma coisa que ficou fossilizada de alguma forma e eu penso 

dessa forma há algum tempo, talvez seja hora de mudar, por que tudo muda.  

(Entrevista, 07/04/2017). 

 

[27] 

Eu: Como que eram trabalhados esses textos na aula? 

Superman: A professora primeiro dava o título do texto e então fazia a gente 

pensar sobre o que que esse texto seria, depois passava o texto e discutia com 

a gente.  

(Entrevista, 07/04/2017). 

 

Batman fala da pesquisa requerida para cada texto, evidenciando a participação ativa na 

elaboração de significados, pois, ao realizar tais investigações, ele também revia e modificava 

conceitos. Já Superman fala da atividade de pre-reading, que os fazia refletir sobre qual seria o 

conteúdo do texto, a partir do título, antes da leitura propriamente dita. A técnica utilizada está 

em consonância com o que Kumaravadivelu (2012) chama de ativar julgamentos intuitivos que 

fazem com que a/o aprendiz infira e internalize regras subjacentes que governam o uso 

gramatical e social de determinadas construções. Considero, assim, que grande parte das 

práticas utilizadas em sala de aula estavam conectadas a uma ideologia decolonial, ao promover 

a autonomia, o empoderamento e a consciência das relações entre sociedade, língua e poder. 

As/os alunas/os demonstraram se empenhar no processo de participação nas atividades em sala 

de aula, que, da maneira como eram elaboradas e executavas, valorizavam seu poder e 

conhecimento (KUMARAVADIVELU, 2012). 

 

4.2 Uma avaliação crítica 

 

A avaliação, parte importante das práticas de uma sala de aula, também foi objeto de 

reflexão e questionamento durante a entrevista com as/os discentes. Como bem ressalta 

Shohamy (1998), antes de ser um evento isolado, a avaliação reflete um conjunto de variáveis 

psicológicas, sociais e políticas que exercem influência tanto no currículo, como nas classes 

sociais, na política e no conhecimento linguístico. Assim, assinala que o interesse sobre o papel 
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que testes de linguagem têm na sociedade vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, 

dado que muitas vezes definem o conhecimento linguístico, determinam o pertencimento e 

estabelecem critérios para o sucesso e o fracasso de indivíduos e grupos. Por representarem 

uma tecnologia social profundamente incorporada na educação, no governo e nos negócios, as 

avaliações acabam funcionando como mecanismos que reforçam o controle e o poder. Ademais, 

tornam-se ainda mais poderosas por serem frequentemente os únicos indicadores para 

determinar o futuro dos indivíduos. Utilizando-se de critérios de aceitação e rejeição, dominam 

outros dispositivos educacionais, como currículo, livros didáticos e ensino. Dessa forma, 

tornam-se ferramentas para impor ideias implícitas de sucesso, conhecimento e habilidade.  

Shohamy (1998) salienta ainda que, ao se reconhecer a conectividade entre avaliações 

e contextos sociais, educacionais e políticos, passa-se a conceber o ato de avaliar como crítico. 

De uma perspectiva crítica, o ato de avaliar nunca é neutro, mas um produto e agente de agendas 

culturais, sociais e políticas que moldam a vida de indivíduos, professoras/es e aprendizes. 

Dessa forma, todo test maker é um sujeito político, inserido em um contexto político, e todas 

as avaliações são diretamente relacionadas a níveis de sucesso, profundamente envolvidas em 

arenas culturais, educacionais e políticas, onde diferentes formas ideológicas e sociais lutam 

por dominância. Sendo assim, sob essa perspectiva, a avaliação deve desafiar as tradições 

psicométricas e considerar as interpretativas, além de questionar quais visões de sociedade 

ajuda a criar e subverter. Por consequência, uma avaliação crítica provoca objetivos curriculares 

pré-determinados e de proficiência ao propor outras agendas, bem como contrapõe 

conhecimentos tidos como verdade, em detrimento de negociação, desafio e apropriação.  

As práticas avaliativas empreendidas pela professora compreendiam a utilização de 

vários instrumentos. A nota final do segundo bimestre, período em que foi realizado este estudo, 

compreendeu a somatória de duas atividades orais (em razão da Ocupação, não foi possível 

realizar três atividades, como foi planejado e realizado no primeiro bimestre), dois speeches e 

uma prova escrita. As atividades orais consistiam em gravações extraclasse, em celular, de 

diálogos de duração média de três minutos, as quais eram enviadas ao grupo de WhatsApp da 

turma para serem avaliadas pela professora. Os temas eram referentes a assuntos discutidos em 

sala ou propostos pelas/os discentes e, no segundo bimestre, trataram de TV Series e 

Occupations in Brazil. Essas cinco atividades orais do semestre foram corrigidas por mim, 

como parte das minhas atribuições do estágio docente obrigatório, e tinham como critérios de 

avaliação a comunicação, dividida em cinco aspectos: negociação de significado; interação; 

conteúdo; organização e apresentação. Além disso, aspectos linguísticos eram igualmente 

avaliados e divididos em quatro aspectos: precisão, pronuncia, fluência e vocabulário. 
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Também os speeches eram elaborados com base em temas discutidos em sala de aula e, 

para realizá-los, as/os discentes tinham de pesquisar em casa e, em sala, discorrer sobre o 

assunto durante cinco minutos para as/os demais colegas, organizados em círculo. No dia 

06/12/2016, as/os alunas/os falaram sobre as ocupações e no dia 15/12/2016 escolheram um 

tema referente a um evento realizado na faculdade denominado Roda de Conversa. As/os 

alunas/os foram avaliadas/dos segundo os critérios utilizados para a correção das atividades 

orais.  

Já a prova escrita (Anexo C) foi elaborada da seguinte maneira pela professora: as três 

primeiras questões tratavam do texto Right and left wing: What does it mean?, que se 

relacionava aos eventos políticos do Brasil, e a professora propôs exercícios de gramática, 

fonologia e interpretação referentes a ele. Em seguida, na questão quatro, foi solicitada uma 

comparação entre dois textos trabalhados em sala de aula, He’s getting to learn the language e 

The struggle to be an all-American girl. Na questão cinco da prova, a docente propôs que as/os 

alunas/os escrevessem um diálogo entre elas/es e Mamacita, personagem do texto No speak 

English, enquanto no último exercício, foi requerido às/aos alunas/os a elaboração de um 

parágrafo, relatando uma experiência com língua, considerando as discussões do texto 

Language, de autoria de bell hooks (1994). Dessa forma, a prova escrita, tal como explicitado 

na metodologia, abordou os diversos assuntos discutidos em sala de aula. 

A nota final do segundo bimestre consistiu na somatória dessas cinco atividades. As 

atividades orais valeram 1,0 ponto cada, os speeches valeram 2,5 cada, e a prova escrita valeu 

3,0 pontos, como podemos perceber na tabela de notas (Anexo D). Entendo que pela 

diversidade de instrumentos aplicados, a avaliação foi colaborativa, na medida em que deu 

oportunidade de as/os alunas/os trabalharem em dupla nas atividades orais e privilegiou a 

multiplicidade de pontos de vista nos speeches e nas perguntas da prova escrita, em detrimento 

de uma avaliação tradicional que se caracteriza pela individualidade e verticalidade (DUBOC, 

2016). 

Além disso, ao explicar os critérios utilizados na correção, a professora, durante uma 

interação em sala de aula, afirmou valorizar mais o conteúdo em detrimento de critérios 

estruturais da língua, como podemos perceber no evento semiótico a seguir, que ocorreu durante 

as discussões sobre o texto de bell hooks: 

 

[28] 

Professora: And what I do in tests is, I mark all the mistakes but I don’t… my 

focus is on content, unless I don’t understand, of course sometimes syntax and 

vocabulary interferes in meaning. But as long as I understand, and your idea 



81  

is good, what I value is your ideas, yes? If they are good then I give full mark. 

Sometimes there are lots of mistakes and it’s worth two points and you get 

two points, so I try to do this, yes? But, for example, if I’m correcting a 

Cambridge exam I won’t be able to do this, I’ll have to correct, and it will 

happen in the schools where you teach. You have to take out marks because 

of mistakes. 

Batman: In Centro de Línguas is more… 

Professora: It’s lighter. 

Batman: Is lighter, yes, it is. And I like to correct specially written English, 

compositions, in a more lexical way, you know? But sometimes it’s hard just 

like you said, if the student doesn’t dominate syntax, is hard to understand 

sometimes. 

Professora: Yes, then I take out marks if I don’t understand the meaning… 

Batman: Or a word formation, or something… 

Professora: Yes, if interferes in meaning, but if it doesn’t, I never take out 

marks. So, this is one thing that I think you should do, yes? And we can fight 

the norm; this is a way of fighting the norm, ok? But it doesn’t mean that I 

don’t teach it…  

(Interação, 20/12/2016). 

 

A professora explica que, apesar de corrigir os erros estruturais cometidos, privilegia o 

conteúdo das ideias, e as notas são baseadas nesses critérios. Ao serem questionadas/os, seis 

das/os sete discentes participantes da pesquisa confirmam a argumentação da professora. 

Quando indagados sobre o que era mais cobrado, elas/es esclarecem que eram as ideias, a 

argumentação, além de enaltecerem outros pontos considerados por elas/es positivos na 

avaliação, como podemos perceber nas respostas a seguir: 

 

[29] 

Eu: E na prova, você lembra o que foi avaliado? 

Bruna: Na prova ela cobrava todos os textos, de certa forma todos os textos 

estavam ligados, eram sempre do mesmo tema, como que a língua vai se 

manifestar em vários pontos de vista, como identidade, como resistência, 

como forma de impor... 

Eu: Mas o que era mais cobrado? A estrutura da língua... 

Bruna: Mais discussão, mais argumento.  

(Entrevista, 07/04/2017). 
 

[30] 
Eu: E na prova, o que foi avaliado? 

Joana: Na prova foi avaliado tanto essa questão da interpretação dos textos, 

do que o autor estava querendo dizer, quanto a parte da gramática e da fonética 

e fonologia.  

Eu: E você acha que o maior foco era em quê? 

Joana: Eu acho que o maior foco era no texto em si, na interpretação, no 

trabalho com o texto mesmo e prática da língua.  

(Entrevista, 27/04/20). 
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[31] 

Eu: E na prova, o que foi avaliado? 

Maria: O que a gente compreendia do texto, qual era a mensagem essencial 

que aquele texto queria passar para gente.  

(Entrevista, 10/05/2017) 

 

[32] 

Eu: E na avaliação, você lembra o que era avaliado na prova? 

Mariana: Na prova, eu lembro que foi trabalhado a questão da transcrição 

sempre, o vocabulário, também trabalhava com as nossas opiniões sobre 

aquilo. 

Eu: A ênfase maior era em quê? 

Mariana: Na temática do texto, não era tanto na parte da língua, mas mais no 

trabalho temático.  

(Entrevista, 07/04/2017) 

 

Nas palavras de Bruna, Joana, Maria e Mariana, fica evidenciado o caráter 

argumentativo e interpretativo da avaliação escrita realizada na disciplina, tendo em vista que 

elas/es, apesar de apontarem aspectos estruturais cobrados na prova, reportam que o foco era 

na discussão, na interpretação e no trabalho “temático”. Os aspectos levantados pelas alunas 

como foco da avaliação nos dão a ideia de que o instrumento era utilizado com a finalidade de 

avaliar atitudes, posturas, valores, percepções e posicionamentos. Segundo Duboc (2016), uma 

avaliação que convida a/o aluna/o a expandir perspectivas coaduna-se com as perspectivas do 

letramento crítico ao promover a valorização do outro ética e responsavelmente. Essa 

concepção é evidenciada nas palavras de Júlia e de Superman, ao realçarem a valorização de 

ideias e a oportunidade de falar sobre o conteúdo visto em sala de aula, como mostram os 

relatos: 

 

[33] 

Eu: E na prova, o que era avaliado? 

Júlia: Na prova ela avaliava muito ideias, não era nem a parte estrutural, 

gramatical, era sua organização de ideias, como que você se expressa.  

Eu: O que você achou das práticas pedagógicas e avaliativas? 

Júlia: Eu gostei muito, muitos alunos reclamaram da extensão da prova, eu 

achei muito coerente porque ela abordava todo o conteúdo, eu tinha a 

possibilidade de falar de todos os assuntos vistos na sala. Se eu perdia uma 

aula, como eu perdi muita aula, eu podia me expressar melhor no que eu vi 

em sala, ou seja, não tinha o perigo de sair mal na prova porque eu perdi aula. 

Então eu tinha a chance de falar sobre tudo que a gente viu, não só uma coisa, 

por que, por exemplo, tem professor que faz isso. E a prova dela envolvia 

muita criticidade, e a gente estava passando por um momento político, ainda 

está, muito específico, e ela envolveu isso na prova, na aula. Eu sentia que ela 

dava significado àquilo ali. Então eu fazia prova com gosto, não era aquela 

coisa decorada, aí tem que decorar grammar, vocabulário, não. Tinha que 

saber, claro, mas enfim...  

(Entrevista, 27/04/2017). 
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[34] 

Eu: E a avaliação? 

Superman: Eu gostava da avaliação, ela era longa, mas ela trabalhava todos os 

aspectos, tudo que a gente discutia em sala de aula. A gente aprendia 

interpretação, escrita, mesmo que tenha sido Prática Oral, a gente trabalhou 

escrita também, quadro fonético, o qual eu achava muito pertinente, melhorou 

muito minha fala de inglês. Montar diálogos melhorava a criatividade.  

(Entrevista, 07/04/ 2017). 

 

Júlia, ao abordar sobre a avaliação, fala do movimento político ocorrido durante as aulas 

e da possibilidade de poder debater sobre o tema na avaliação e, dessa forma, fazer a prova com 

“gosto” por não ser algo que necessitasse decorar. Além disso, a aluna ressalta a valorização da 

criticidade, aspecto debatido por Duboc (2016) ao esclarecer que, ao partir da premissa de que 

nossas escolhas avaliativas reverberam determinadas concepções de língua, faz-se necessário 

ressaltar o comprometimento do letramento crítico com o encorajamento do aluno no 

reconhecimento de múltiplas possibilidades de sentido do texto, bem como a possibilidade de 

estabelecer conexões entre a leitura e suas vivências, o que parece ser um dos objetos do teste 

aplicado. Superman, além de abordar os aspectos interpretativos dos textos, ressalta que a 

avaliação propunha atividades que estimulavam criatividade. Também pontua que o trabalho 

com escrita e fonética melhorou muito sua fala, o que parece corresponder ao apregoado por 

Kumaravadivelu (2012), ao estabelecer a necessidade de se estudarem as habilidades de forma 

integrada, com o objetivo de compreender sua funcionalidade complementar.  

Ademais, Duboc (2016) esclarece que o comprometimento do letramento crítico com 

posicionamentos ideológicos não substitui os conteúdos curriculares que devem ser cumpridos 

pelas/os professoras/es, como ensinar gramática, vocabulário, pronúncia, dentre outros. No caso 

da disciplina na qual ocorreu a pesquisa, o currículo obrigatório determina o ensinamento das 

habilidades orais, compreendendo os aspectos gramaticais e fonológicos, os quais também são 

cobrados na avaliação escrita. Como bem ensina Duboc (2016), não há como haver a 

substituição de conteúdos curriculares, mas entendo ser possível trabalhar conteúdos 

ideológicos de forma complementar, como foi feito na condução da disciplina.  

Para Batman, no entanto, a utilização da prova escrita é um equívoco numa disciplina 

de Prática Oral 2. O aluno faz críticas à avaliação e, em oposição às/os outras/os colegas, 

entende que o foco das avaliações era na parte estrutural da língua: 

 

[35] 

Eu: E na avaliação, você lembra do que era avaliado? 

Batman: Ela perguntava sobre os textos, ela pedia algumas transcrições. 
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Eu: Você acha que você era mais avaliado pela questão estrutural ou pelas 

suas ideias, pela sua capacidade argumentativa. 

Batman: Eu acho que era muito mais estrutural do que argumentativa, porque 

se fosse mais argumentativo eu teria me saído melhor. Mas eu acho que eu fui 

cortado em muitas coisas que eram só estruturais, faltou um artigo, faltou um 

pronome auxiliar, alguma coisa assim. E outra, eu, pessoalmente, acho que se 

a matéria é Pratica Oral eu não vi sentido em fazer uma redação e ser cobrado 

por isso. Eu acho legal fazer redação porque isso fixa, mas ser cobrado do jeito 

que era eu não concordo.  

(Entrevista, 07/04/2017). 

 

Batman argumenta que se a avaliação escrita fosse mais argumentativa teria se saído 

melhor e acredita que era “cortado” por erros gramaticais. Além disso, critica o fato de ter que 

fazer “redação” numa disciplina de prática oral. Por sua opinião contrastar muito com as das/os 

colegas, fiquei curiosa para ver a correção das provas. Assim, pedi às/aos discentes que me 

emprestassem suas avaliações, o que não foi possível, pois alegaram não tê-las. Não obstante, 

ao verificar a nota final do aluno conforme o quadro de notas da disciplina (Anexo D), podemos 

perceber que é considerada alta: 8,7. Ainda que ele considere que não tenha se saído tão bem 

na prova escrita, não foi “prejudicado” em sua avaliação final; assim, entendo que a variedade 

de instrumentos avaliativos empregados possibilitou a valorização de habilidades diversas. Em 

contrapartida, o argumento do aluno contra a necessidade de uma prova escrita entra em 

oposição à perspectiva crítica e pós-crítica ao considerarmos que as mesmas entendem a 

necessidade de integrar habilidades que a própria aplicação da prova sugere, além de refletir 

sobre contextos escolares e estimular a capacidade argumentativa, como o caso dos 

questionamentos propostos no instrumento.  

A esse respeito, Duboc (2016, p. 69) ressalta que a prova escrita é também um 

instrumento crítico quando suas perguntas estimulam a/o aluna/o a comparar, contrastar e 

problematizar sentidos do texto, “[...] ao passo que trabalhos em grupo, projetos ou mesmo 

portfólios, embora aparentemente mais ‘modernos’, poderão servir a um modelo de ensino 

tradicional a depender do conceito de língua que os fundamentam”. Dessa forma, percebo, pela 

fala não apenas da professora, mas também de grande parte das/os alunas/os (seis entre sete), 

uma avaliação conectada a ideologias decoloniais ao estimular a capacidade argumentativa 

das/os estudantes. 

De todo modo, a crítica do aluno quanto à necessidade de prova escrita parece ressoar o 

argumento de Pinto (2012) de que a hierarquia entre escrita e oralidade é responsável pela 

construção de hegemonias sobre língua. De acordo com a autora, essas ideologias remetem ao 

modelo filológico de estudo das línguas e ao modelo evolucionista da escrita, que esclarece 

serem modelos interpretativos da modernidade colonial, segundo os quais a escrita se apresenta 
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como principal fonte de conhecimento e é vista como ícone de civilização. A autora elucida que 

“[as] línguas foram separadas hierarquicamente entre ágrafas e grafadas, sendo considerada 

sempre uma evolução para a língua falada ter sua versão escrita” (PINTO, 2012, p. 75). Dessa 

forma, a aplicação de uma prova escrita em uma disciplina de prática oral pode ser contestada, 

se considerarmos essa lógica de subordinação que atende a interpretações coloniais. Do mesmo 

modo, também é evidenciada a cobrança de transcrições fonéticas, assim como de exercícios 

gramaticais, formas avaliativas que refletem uma concepção de língua mais orientada por 

ideologias modernas, considerando que denotam o entendimento de língua como objeto neutro 

e sistemático.  

O conflito entre ideologias que parecem permear os estudos linguísticos atuais é 

percebido nas práticas de sala de aula, já que, tal como dito anteriormente, contextos de sala de 

aula são microcosmos da sociedade e seus conflitos refletem os latentes em macro esferas. 

Portanto, o esforço da professora em fomentar o debate e apresentar conhecimentos que 

estimulem a criticidade é evidente. Essa criticidade pode ser percebida nas reflexões das/os 

discentes sobre língua, discutidas na seção seguinte. Assim, busco compreender os efeitos de 

sentido que essas discussões tiveram na desnaturalização de concepções tradicionais/modernas 

de língua e, por consequência, em sua formação como professoras/es.  

 

4.3 Desestabilizando língua em sala de aula 

 

A língua inglesa e sua consequente normatização e padronização norteia os métodos de 

ensino da língua inglesa em muitos contextos que têm suas práticas voltadas para o ensino da 

língua como objeto autônomo e com vida própria. A língua, tal como ensinada em diversas 

salas de aula, é desconectada das relações de poder que a permeiam, e seu ensino funciona como 

promotor da manutenção das diferenças entre povos e indivíduos. Acredito poder afirmar que, 

no ensino de línguas, tem prevalecido o foco na forma desde a criação dos diversos métodos de 

ensino de língua, e, dessa forma, as relações hierárquicas estabelecidas com e através da língua 

são naturalizadas e tidas como verdades inquestionáveis. 

Silvestre (2017) argumenta sobre a necessidade de promover problematizações que 

ampliem o conceito de língua em um processo crítico de formação de professoras/es. 

Compreendendo o papel do currículo e das práticas na transformação ou reprodução do status 

quo, concordo com a autora quando afirma que a língua não é só um “[...] meio para ensinar o 

conteúdo de qualquer disciplina, para os/as professores/as de línguas, ela é, ao mesmo tempo, 

meio e conteúdo” (SILVESTRE, 2017, p. 124). No mesmo sentido, Moita Lopes (2012, p. 12 
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apud SILVESTRE, 2017, p. 125) argumenta sobre a necessidade de compreensão, por parte de 

professoras/es em formação, da língua como prática social e como “lugar de fazer e desfazer a 

vida na interação cotidiana”. 

Pennycook (2001) argumenta que a língua é não só um meio de problematização, como 

deve ter seu conceito problematizado, entendimento que vem a ser corroborado por Jordão 

(2016b, p. 49), para quem a língua “[...] é espaço de construção de sentidos e assim informa 

nossas identidades, nossas relações, nossos saberes e as formas como construímos os outros e 

seus saberes”. Sendo assim, as dimensões sociais do letramento só podem ser compreendidas 

em suas relações de poder e funcionamento ao considerar contextos de práticas específicos. 

Para a autora, é preciso considerar a sala de aula como um espaço no qual diferentes 

possibilidades de construção de sentido são debatidas, para que possamos perceber não só a 

identificação de certas pessoas com determinados loci, mas também a maneira em que esses 

loci constroem realidades sociais, políticas e educacionais. Conforme Jordão (2016b), no 

letramento crítico, as/os leitoras/es são tanto posicionadas/os pelos textos como as/os autoras/es 

de seus textos. As verdades são contingentes, além de serem situadas e determinadas em 

contextos de práticas com tempo e lugar específico. Desse modo, viver sob a égide do 

letramento crítico “[...] significa então perceber que somos, simultaneamente, algozes e vítimas 

da sociedade, ou melhor, que não somos vilões nem heróis, uma vez que essas categorias são 

essencializações construídas, que não expressam quem somos, mas sim onde estamos 

posicionados” (JORDÃO, 2016b, p. 50).  

Ao serem questionados durante as entrevistas sobre o porquê de se discutir língua em 

um curso de formação de professoras/es de língua, Júlia e Batman reportaram o reconhecimento 

das variedades e a modificação de sua prática no sentido de respeitar as diferenças. Superman, 

Joana e Maria falaram das relações entre língua e contexto, enquanto Mariana e Bruna 

discorreram sobre a utilidade de se familiarizar com o conceito por ser essencial à profissão e, 

ainda, sobre as relações entre língua e cultura. Por fim, Júlia e Batman ponderaram sobre 

variedades. Júlia reportou que discutir língua para ela foi um “divisor de águas”, por ter 

possibilitado o reconhecimento de que havia sido humilhada pela língua e por ter compreendido 

que reprimia suas/eus alunas/os. Dessa forma, sua fala parece ir ao encontro do argumento de 

Jordão (2016b), ao se reconhecer tanto como vítima quanto como algoz. Já Batman aponta que 

as discussões sobre língua mudaram suas cobranças em relação às/aos suas/eus alunas/os: 
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[36]  

Eu: Por que discutir língua em um curso de formação de professores de inglês? 

Júlia: Para mim, foi um divisor de águas, porque eu fui entender como eu fui 

humilhada pela língua depois que li os textos, depois do curso mesmo. Porque, 

assim, as vezes nós, professores, reprimimos o aluno, ‘Ah, não é assim que 

fala’. E não é bem por aí, língua não é só forma estrutural correta, tem 

variedades.  

(Entrevista, 27/04/2017). 

 

[37] 

Eu: Por que discutir língua em um curso de formação de professores de inglês? 

Batman: Isso é fundamental, primeiro porque a gente chega aqui com um 

conceito de língua que é muito superficial, então acho que faz parte a gente 

desenvolver. Uma coisa que acontece comigo como professor, às vezes os 

alunos perguntam: ‘Eu posso falar da forma y e não x?’ É uma oportunidade 

de dizer para eles: ‘Olha, existe uma variedade linguística.’ Vou dar um 

exemplo muito clichê, mas na Inglaterra eles falam assim, nos Estados Unidos 

eles falam assado. 

Eu: Então você acha que te ajuda? 

Batman: Com certeza. Eu tinha uma concepção muito diferente quando eu 

entrei, sem dúvida. É uma coisa tão inconsciente, e você começa a trazer a 

discussão para o consciente e pensa, na hora de desenvolver uma prática, o 

que eu vou cobrar do aluno, por exemplo, não cobrar dele um acento [uma 

pronúncia] perfeito. Antigamente eu achava essas coisas superimportantes e 

hoje eu acho que elas são menos importantes.  

(Entrevista, 27/04/2017). 

 

Ao compreender que só após a leitura dos textos se reconheceu humilhada pela língua, 

Júlia parece reverberar os ensinamentos de Silvestre (2017, p. 102), para quem, 

concomitantemente, a prática problematizadora se dá no exercício da suspeita, que define como 

“[...] o estranhamento e a desconfiança de noções, conceitos e verdades naturalizadas”. Nesse 

sentido, as discussões em sala de aula parecem ter desestabilizado verdades que as/os discentes 

tinham sobre a língua, considerando que, ao responder ao questionário inicial à pergunta “O 

que você entende por língua?”, Júlia asseverou: “Conjunto de sinais que um grupo usa para se 

comunicar”; enquanto Batman respondeu: “O lugar onde eu interajo com as pessoas e com o 

mundo.” As novas formulações sobre língua reportadas na entrevista demonstram a 

desconstrução e reconstrução de conhecimentos, consideradas por Monte Mór (2014) como 

parte de uma proposta de letramento crítico. Segundo a autora, desconstruir o conhecimento 

dominante significa ir além do reconhecimento dos vieses de padrões hegemônicos, para que o 

conhecimento local seja reconstruído de acordo com suas necessidades. 

Além disso, Monte Mór (2014) ressalta o entendimento da transitoriedade dessas 

necessidades, ao considerar a indispensabilidade da reinterpretação constante do conhecimento 

global ou universal. Ademais, a necessidade do envolvimento dos sujeitos, que o letramento 
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crítico pressupõe, parece ter acontecido no contexto da pesquisa, pois, na entrevista, quando 

solicitei que as/os alunas/os falassem sobre a importância das discussões sobre língua em um 

processo de formação de professores, percebi o comprometimento com os debates ao 

ressaltarem a influência das discussões em seus entendimentos. Urzêda-Freitas (2016) assevera 

que essa perspectiva de ensino requer um constante exercício de autocrítica e abertura para 

mudança, com o intuito de promover a rearticulação de discursos geradores de sofrimento e 

exclusão social.  

Assim sendo, as transformações ocorridas nas/os discentes parecem apontar para 

construção de uma identidade como professoras/es conectadas/os com as interações ocorridas 

em sala de aula. Da mesma maneira, Superman, Joana e Maria também demonstram a 

ampliação do conceito de língua ocasionada em virtude das discussões. Superman e Joana 

confrontam o ensino puramente estrutural da língua, além de ressaltarem o entrelaçamento das 

relações de poder ao construto, e Maria fala da necessidade de respeitar as diferenças: 

 

[38] 

Eu: Por que discutir concepções de língua em um curso de formação de 

professores de inglês? 

Superman: Porque a gente aprende formas de como ensinar a língua, como ela 

faz parte da vida dos alunos, seja por cultura, seja como instrumento de poder, 

seja como forma deles se expressarem, apresentarem suas ideias. Então, é 

importante aprender todas essas concepções para tornar mais claro, mais fácil, 

melhorar a relação ‘professor-aluno’ pra ensinar o que você tem que ensinar.  

(Entrevista, 07/04/2017). 

 

[39] 

Eu: Por que discutir concepções de língua em um curso de formação de 

professores? 

Joana: Por que a gente vai trabalhar muito com a língua, trabalhar 

especialmente com a língua em sala de aula. E assim, a língua não é uma coisa 

técnica que você pode passar um monte de fórmula, a pessoa vai internalizar 

aquilo e vai usar automaticamente aquilo. Ela precisa entender o contexto que 

envolve o sistema de uma língua para ela poder aprender, compreender melhor 

o uso daquela língua. Eu acho que por isso é importante.  

Eu: O que você passou a compreender sobre língua? 

Joana: Ela é usada como meio de comunicação, meio das pessoas interagirem 

entre si, e, como nas minhas perguntas lá, ela pode ser tanto uma forma de 

opressão, de um idioma sobre o outro, em que um é considerado melhor, você 

tem que aprender “aquele”, economicamente e culturalmente mais viável, 

quanto uma forma de libertação, de se encontrar mesmo, criar sua própria 

identidade com o uso da língua.  

(Entrevista, 27/04/2017). 
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[40] 

Eu: Por que discutir língua em um curso de formação de professores de inglês? 

Maria: Por que é o nosso objeto de trabalho, a gente trabalha com a língua, 

então é muito importante conhecer e respeitar as diversas formas de línguas 

que existem, até mesmo para ter um trabalho mais eficiente.  

(Entrevista, 10/05/2017) 

 

As falas das/os discentes apontam para o entendimento do entrelaçamento entre língua 

e sociedade ao confrontar a compreensão da língua como entidade autônoma e sistêmica. Pessoa 

(2016) observa que problematizações sobre língua devem fazer parte da agenda de formação 

de professoras/es, no intuito de fazê-los questionar o que é natural e normal. Em um primeiro 

momento, em suas respostas ao primeiro questionário, as/os discentes parecem ter um conceito 

de língua mais conectado a entendimentos naturalizados, considerando que Superman responde 

que a língua é “ferramenta de expressão e comunicação”; Joana assevera que “língua é cultura, 

poder e instrumento de interação humana”; enquanto Maria reporta ser “característica cultural, 

meio de comunicação”. Já nas respostas das/os alunas/os, durante a entrevista, fica evidente o 

questionamento do mito da língua como sistema autônomo e descritível, com maior capacidade 

argumentativa. Como exemplo, vimos que Joana, ainda que tenha relacionado língua a poder 

em sua primeira resposta, o faz de maneira superficial. Entretanto, ao asseverar que a língua 

pode ser um meio de opressão, destaca as relações de poder que se estabelecem entre as línguas 

e, consequentemente, entre as identidades. Deste modo, as discussões analisadas anteriormente 

parecem fazer coro com os entendimentos expostos pela aluna, ao exaltar que a língua pode ser 

utilizada tanto como forma de opressão como de libertação.  

Da mesma maneira, ao trazer novas significações conectadas às discussões em sala de 

aula, Joana parece ressaltar o poder das interações que, de acordo com Pessoa (2016), são 

responsáveis pela construção de significados. Nesse sentido, a formação docente e a educação 

linguística requerem: 

 

[...] a compreensão de nossas ideais, interações, uso da língua, textos, práticas 

educativas etc., como subjetivas e forjadas nas relações sociais que 

sistematicamente privilegiam algumas pessoas em detrimento de outras, 

produzindo e reproduzindo relações desiguais de poder na sociedade. 

(PESSOA, 2016, p. 22). 

 

Mariana e Bruna também afirmam que problematizar língua no curso é necessário, e 

Bruna acrescenta a importância de conhecer a cultura de cada língua para entender as 

pragmáticas que regem seu uso, como atestam os seguintes eventos semióticos:  
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[41] 

Eu: Então a gente discutiu muito língua, você começou a pensar o porquê de 

discutir concepções de língua em curso de formação de professores? 

Mariana: Assim, eu não sei se eu vou linkar tanto a área dos professores, 

mesmo por que a ideia de ser professora ainda é muito embrionária, porque eu 

entrei no curso com a intenção de ser tradutora e pesquisadora da língua, 

porque eu gosto muito da língua. Então, estudar essa questão dentro de um 

curso de Letras é fundamental, afinal é sobre isso que se trata. Agora sobre a 

formação de professores, no geral, eu acho que é mais para gente se 

familiarizar com essa função.  

(Entrevista, 07/04/2017). 

 

[42] 

Eu: Por que discutir concepções de língua em um curso de formação de 

professores? 

Bruna: Bom, eu não sei da Pedagogia, mas a gente está formando para ensinar 

outra língua, a gente tem que discutir essa língua. A gente estava falando 

ontem com a professora [nome da professora], a gente que aprende outras 

línguas, você não tem que saber só a língua daquele país, mas você tem que 

estudar um pouco da cultura daquele país também. A gente estava falando 

ontem, você fala ‘Can I open the door, please?’, tudo que você for falar você 

tem que colocar o ‘please’, não está na gramática isso, mas está na cultura. Se 

você não falar ‘please’, fica parecendo que é rude. Aqui no Brasil você fala 

alguma coisa que eu não entendi, eu vou falar ‘quê?’, se uma pessoa falar em 

inglês comigo e eu falar ‘what?’, ele vai pensar que eu sou a pessoa mais sem 

educação do mundo, então vai muito da cultura também.  

(Entrevista, 07/04/2017). 

 

Além de as alunas falarem da necessidade de estudar a língua para exercer a profissão, 

Bruna reporta que é essencial conhecer a cultura de um país para saber como utilizar a língua e 

cita como exemplo o termo “por favor”, que ela acredita ser necessário usar mais em inglês. No 

entanto, o inglês hoje tem o status de língua franca e é utilizado com os mais diversos objetivos. 

Por isso me questiono a que país é atribuída a detenção dessas regras pragmáticas que regem 

seu uso. A imposição colonial da língua inglesa se tornou a ferramenta disponível para os 

antigos impérios manterem o controle do mercado de capital sob novas condições. Essas 

condições, no entanto, não permitem que a legitimidade seja atribuída ao grande valor da língua, 

mas é identificada a um acesso democrático a um mercado compartilhado que pode ser 

facilitado com a utilização do inglês (HELLER, 2010).  

Contudo, de acordo com Pennycook (2007), um dos mitos que norteiam o inglês é a sua 

conectividade com uma língua de oportunidade, progresso e igualdade. O autor aponta que 

essas crenças têm profundos efeitos na “deseducação” ao redor do mundo, já que a imposição 

de falar essa língua se configura numa grande barreira de acesso para muitos povos e indivíduos. 

Sendo assim, as considerações da aluna parecem transparecer uma concepção de língua 
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moderna bastante conectada com a ideologia de uma língua, um povo, uma nação, 

possivelmente partilhada, ou presente, mesmo que contraditoriamente, em todos nós. 

 

4.4 A prática pedagógica ressignificada  

 

Ao discutirem as influências das discussões em suas práticas, bem como de suas 

percepções quanto às aulas e avaliações, uma diversidade de aspectos foi levantada pelas/os 

estudantes. Bruna e Mariana exaltam o desenvolvimento linguístico além de uma mudança e 

ampliação do conceito de língua. Superman ressaltou as escolhas dos temas debatidos em sala 

de aula, enquanto Júlia e Joana enalteceram o entendimento da relação entre língua e realidade. 

Por fim, Batman e Maria falaram do impacto das problematizações em suas práticas como 

docentes. Vejamos o que dizem Bruna e Mariana: 

 

[43] 

Eu: Você acha que as discussões de língua como dominação, identidade, 

cultura, [ou seja, que] todas essas discussões que estão tendo aqui na faculdade 

influenciam na sua prática? 

Bruna: Bom, por enquanto, eu não sei por que eu não tive a experiência de 

fazer discussões em sala como a gente fez com a Rosane, porque eu peguei 

uma turma de iniciantes, então eles estão pegando mais vocabulário e saber 

estruturar a frase. Eu não tive a oportunidade de ter discussão mesmo, de fazer 

o critical teaching, que é uma discussão sobre esse tipo de coisa. 

Eu: Mas você tem vontade? 

Bruna: Tenho! A forma que eu gostaria de dar aula é bem Prática Oral, bem 

de fazer discussão, bem de falar mesmo, bem de speaking. 

Eu: Por quê? Você acha que foi bom pra você? 

Eu: Foi bom e eu acho que é bom, eu acho que, quando eu entrei aqui, eu já 

tinha muita língua, mas meu inglês melhorou demais por isso, e a gente muda 

muito a maneira de pensar também, quando a gente discute esse tipo de coisa. 

Você pensava uma coisa e muda de ideia, mesmo tendo a mesma ideia na sua 

cabeça, você começa a pensar em outras e começa a ver pontos de vista que 

você não tinha pensado. Foi bom pra mim na minha forma de pensar, na 

prática mesmo da língua e eu queria dar aula assim. Eu não tive oportunidade, 

eu peguei turma de iniciante, então eu não tenho experiência ainda pra te falar 

sobre isso. 

Eu: O que você achou dessas práticas e dessa prova? 

Bruna: Achei que melhorou muito, igual eu falei, tanto o meu inglês, quanto 

a minha forma de pensar, a gente pensa em muitas coisas, em coisas que você 

não pensava antes. Como que uma variação surge? É a primeira coisa que eu 

penso hoje, como que uma variação surge? Só por que é adolescente, por que 

tem a linguagem dos adolescentes, então só por que é adolescente tem que ser 

diferente? É uma forma de resistência, igual o Black English? Eu penso assim, 

‘da onde que surgiu, por quê’?  

(Entrevista, 07/04/2017). 
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[44] 

Eu: E o que você achou dessas práticas e dessa avaliação da disciplina? 

Mariana: Olha, eu sei que do início do ano passado para o fim do ano eu cresci 

exponencialmente em inglês, não tem comparação a facilidade da língua que 

tenho agora ao que eu tinha antes. Eu acho que todo mundo na sala de aula 

acompanhou esse meu desempenho e grande parte eu posso ser grata pela 

Rosane, porque ela trabalhava essas temáticas e eram temáticas mais 

complexas, e que a gente tinha que se desdobrar para estar participando. Por 

que querendo ou não a gente está em um ambiente de muita problematização, 

a faculdade de Letras, a humanas em geral tem esse caráter de problematizar, 

de pensar em questões sociais, é a função da gente. Então me forçou a estar 

dentro de um contexto em que teria que usar a língua para falar sobre questões 

em que a gente debate o tempo todo, então eu acho que isso ampliou muito a 

minha capacidade de falar inglês.  

(Entrevista, 07/04/2017). 

 

A opinião de Bruna corrobora a de Mariana, ao ressaltar que seu inglês melhorou muito 

com as discussões em sala de aula. Entretanto, considero que a forma como elaborei essas duas 

perguntas pode ter induzido a resposta de Bruna: “Mas você tem vontade?” e “Por quê? Você 

acha que foi bom pra você?”. Não obstante, a argumentação que ela desenvolve na resposta 

como um todo evidencia um desenvolvimento de estratégias de negociação, que é evidenciado 

por Canagarajah (2007) como uma maneira de desenvolver competência em novas línguas ou 

variedades. Conforme explica, precisamos nos afastar da obsessão por correção e convenções 

e privilegiar estratégias de comunicação que preparem aprendizes para o engajamento em 

comunidades de prática com o intuito de se comunicar colaborativamente, o que foi 

demonstrado nos depoimentos das alunas. Além do aspecto linguístico, Bruna sublinha a 

oportunidade de ouvir outros pontos de vista, bem como de se atentar para o surgimento de 

variedades linguísticas, enquanto Mariana enaltece a complexidade dos temas e da necessidade 

de contextualização e acrescenta a indispensabilidade de um curso de Ciências Humanas para 

pensar questões sociais e a necessidade de se desdobrar para participar do debate. A fala das 

alunas parece nos fazer entrever que o dissenso, considerado por Menezes de Souza (2011a) 

como uma metáfora para a leitura, norteou os processos de aprendizagem. O autor argumenta 

que ensinar no mundo complexo e rizomático como o atual pressupõe o entendimento de uma 

diversidade de interpretações. Além disso, o letramento crítico deve preparar as/os alunas/os e 

nos preparar para lidar com o complexo e o dissenso no mundo descentralizado e globalizado 

em que vivemos, que, em contrapartida, produz códigos e normas universais. Portanto, é 

necessário que sejam questionados a produção, o contexto e o valor da norma para que a/o 

participante do ensino-aprendizagem de língua seja envolvida/o no processo doloroso e 
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conflitante do confronto de interpretações, o que parece ter resultado da necessidade de ouvir 

diversos pontos de vista nos debates da disciplina de Prática Oral 2 de Inglês. 

Já Superman, ao expressar sua opinião sobre as aulas, assevera acerca da escolha dos 

temas que, no seu ponto de vista, eram afeitos à realidade das/os alunas/os. Ele cita como 

exemplo o fato de um aluno ter falado de Lampião em sala de aula e o assunto ter virado um 

dos tópicos para as discussões: 

 

[45] 

Eu: Você acha que as discussões que foram feitas em sala de aula, não apenas 

as da aula da professora Rosane, mas as que foram feitas, como ‘língua como 

identidade’, ‘língua como poder’, ‘língua como resistência’, podem 

influenciar sua prática pedagógica? 

Superman: Sim, língua como identidade, língua como poder, língua como 

resistência, principalmente como resistência. Eu acho que você pode trabalhar 

esses temas com os alunos, por exemplo, você discute nessas aulas essas 

questões de língua como poder, língua como identidade, e você pode trazer 

isso pros alunos, pra que eles possam refletir sobre esse tema. Eu acho 

importante isso. 

Eu: O que você achou tanto das práticas pedagógicas quanto das práticas 

avaliativas? 

Superman: Ah, a professora Rosane foi a melhor que eu peguei do curso até 

agora. 

Eu: Por quê? 

Superman: Porque ela tornava a aula interessante, não era uma coisa que o 

professor falava, falava e falava e a gente ficava lá escutando. Ela fazia a gente 

aprender inglês de formas interessantes, ela perguntava pra gente ‘que temas 

vocês querem trabalhar?’ Ela pegou aquele tema do Lampião porque um aluno 

em um momento da aula citou o Lampião, e ela achou esse tema interessante 

e pensou ‘Não, eu vou trabalhar esse tema com vocês’. Eu acho que trazendo 

esses temas interessantes e esses temas da nossa realidade, que a gente gosta 

de discutir, a gente não aprende a língua de uma forma estrutural e regrinhas, 

não sei o quê. A gente aprende a língua conversando coisas que a gente se 

sente confortável, que a gente gosta de discutir. Eu acho essa uma ótima forma 

de aprender, de entrar em contato com a língua, de continuar praticando ela.  

(Entrevista, 07/04/2017). 

 

Na opinião de Superman, é importante discutir as noções de língua como identidade, 

poder e resistência. E aprender a língua “conversando coisas que a gente se sente confortável”, 

como disse, é uma ótima forma de aprender. Sua fala parece corroborar o entendimento de 

Pennycook (2001, p. 159), ao ressaltar que a “[...] critical education that aims to change how 

things are needs to engage with people’s investments and desires”. A fala do autor enfatiza a 

necessidade de contextualização, que é um dos princípios norteadores de uma educação 

linguística pautada por perspectivas pós-críticas. 

Ao debater sobre uma pedagogia pós-método, Kumaravadivelu (2012) acrescenta a 

necessidade de operar segundo os seguintes princípios: particularidade, praticidade e 
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possibilidade. Para o autor, o princípio da particularidade reivindica um entendimento 

situacional construído através de uma interpretação holística de situações particulares. Dessa 

forma, os objetivos de um determinado grupo devem ser considerados e a ênfase deve ser em 

exigências locais e experiências vividas. Na educação, é imprescindível a sensibilidade ao 

contexto individual, local, institucional, social e cultural em que acontece o processo de ensino-

aprendizagem. Recursos e limitações regionais devem ser levados em consideração e é 

fundamental que professoras/es ajudem docentes em formação a desenvolver o conhecimento 

necessário para entender as necessidades locais, observar suas práticas de ensino, identificar 

problemas e achar soluções. Sendo assim, a particularidade está profundamente conectada à 

praticidade. 

Para Kumaravadivelu (2012), o princípio da praticidade está amplamente relacionado 

ao entrecruzamento entre teoria e prática e objetiva quebrar a divisão estabelecida entre o 

professor e o teórico, ou seja, entre o que produz e o que consome conhecimento. O 

conhecimento pedagógico, para ter qualquer relevância, deve emergir da prática de ensino 

diária, e as/os professoras/es devem ser capazes de teorizar sobre a própria prática. Assim, 

ensinar passa a ser compreendido como entender e transformar aprendizes dentro e fora de sala 

de aula, e, assim, o princípio da praticidade se funde ao princípio da possibilidade. No entender 

do autor, o princípio da possibilidade é derivado fundamentalmente da pedagogia crítica, para 

a qual toda prática serve como instrumento para criar ou sustentar desigualdades sociais. A 

pedagogia crítica tem fundamentos filosóficos no empoderamento e na profissionalização 

docente e objetiva a mobilidade socioeconômica das/os aprendizes.  

Ao enxergar a sala de aula como uma realidade construída e historicamente 

determinada, o que é requerido para combater as forças sociais e históricas que mantêm a 

estrutura de poder é uma pedagogia que possibilite o empoderamento dos participantes para, 

criticamente, apropriarem-se de conhecimentos além dos relativos a sua experiência imediata. 

Esses três princípios, particularidade, praticidade e possibilidade, defendidos pelo autor como 

parte de um trabalho norteado pela perspectiva pós-método, parecem fazer coro com as opiniões 

das/os discentes sobre as práticas da professora ao serem enaltecidos tanto aspectos contextuais 

quanto questionadores de desigualdades. Ademais, o empoderamento e a profissionalização, 

também mencionados pelo teórico, mostram-se latentes nas respostas de Júlia e Joana. A 

primeira demonstra a interferência das discussões em sala de aula em sua prática como 

professora, enquanto a segunda ressalta a compreensão de entendimentos de língua 

possibilitados pelos debates em sala de aula: 
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[46] 

Eu: Você acha que discussões, como as que foram feitas em sala de aula, 

podem influenciar ou influenciam sua prática pedagógica?  

Júlia: Muito, eu não conhecia nada sobre ensino crítico. Eu passei a tentar 

adaptar minhas aulas para dar mais sentido, envolver mais com a realidade, 

por exemplo, eu fui introduzir o conteúdo do ‘Can’, daí eu fiz um slide 

explicando como usar o ‘can’ em ‘permission’. Eu escrevi várias frases sobre, 

por exemplo, ‘Can a woman abort in Brazil?’, esse tipo de coisa, e era para 

eles ordenarem as palavras. Depois de ordenadas, eu fiz eles discutirem sobre 

o tema. Aí envolvia posse de arma, droga, fumar em local fechado, esse tipo 

de coisa.  

(Entrevista, 27/04/2017). 

 

[47] 

Eu: Você acha que as discussões que tiveram em sala de aula podem 

influenciar, ou influenciam, sua prática pedagógica? 

Joana: Sim, muito, porque eu acho que as discussões na disciplina foram muito 

benéficas, assim, para gente ter uma visão mais ampla e ajudou muito a 

conhecer o inglês, o sotaque do inglês, a cultura do inglês e como ele é usado, 

como ele é trabalhado e como a gente pode trabalhar com ele. Eu acho que as 

aulas foram bastante benéficas nesse sentido. 

Eu: O que você achou das práticas avaliativas e pedagógicas? 

Joana: Eu gostei muito porque eu acho que ela [a professora] conseguiu dar 

uma visão mais ampla para gente, como é que funciona a língua. A língua não 

é só esse conjunto de regras, que você tem que decorar e falar direito, é muito 

mais que isso. Então ela conseguiu dar uma visão muito mais ampla para gente 

do que é o aprendizado de língua. E eu acho que foi uma das melhores 

matérias. 

(Entrevista, 27/04/2017). 

 

Júlia parece ter desenvolvido reflexões sobre sua prática, pois tentou dar mais sentido 

aos conteúdos ensinados em sala de aula ao relacioná-los à realidade, enquanto Joana aparenta 

ter ampliado o entendimento sobre a língua e seu aprendizado. O desenvolvimento da 

criticidade das alunas e sua conexão com as discussões são evidenciadas por Júlia ao tentar 

ensinar conteúdos linguísticos associados a temas críticos. De acordo com Maldonado-Torres 

(2005, p. 159 apud SILVESTRE, 2017, p. 141), o conceito de agência na perspectiva decolonial 

pressupõe “[...] capacitar o suboutro a tomar uma posição no qual ele ou ela pode se reconhecer 

e fazer as coisas por si mesmo ou si mesma – ou seja, agir”. No mesmo sentido, Menezes de 

Souza (2011a) pontua que as novas formas de aprendizagem valorizam a capacidade de as/os 

alunas/os buscarem novos conhecimentos e de se autoatualizarem, passando de indivíduos 

passivos a agentes fazedoras/es. Júlia demonstra essa agência e sua prática evidencia sua 

subjetificação como professora, já que, segundo Monte Mór (2014, p. 237), a subjetificação se 

caracteriza como  
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[...] a função voltada ao desenvolvimento de independência e ação, 

considerando-se que se descola da inserção e inclusão dos aprendizes às 

normas sociais existentes, porém em movimento de expansão, possibilitando 

ou estimulando o aprendiz a se sentir livre das ordens vigentes, quando assim 

for necessário.  

 

Joana, ao asseverar que a matéria, em sua opinião, foi uma das “melhores”, destaca a 

ampliação do conceito de língua. A esse respeito, Menezes de Souza (2011b) ressalta que o 

processo de significação acontece em contextos sócio-históricos específicos, determinados pela 

produção de determinadas comunidades e suas histórias. Podemos perceber, assim, uma 

desestabilização do conceito hegemônico de língua como entidade autônoma, proporcionada 

pelas discussões.  

Posteriormente, a desinvenção da língua em seus aspectos meramente estruturais volta 

a ser exaltada por Batman e Maria ao reportarem uma mudança de comportamento em suas 

práticas como professores, como depreendido em suas respostas: 

 

[48]  

Eu: Você acha que discussões como as que foram feitas na aula da Rosane 

influenciam ou podem influenciar sua prática de alguma maneira? E como? 

Batman: Influenciar, por bem ou por mal, influenciam, a não ser que eu seja 

totalmente alheio ao que está acontecendo no set. Falando de mim, eu acho 

que influencia com certeza. Pessoalmente nesse sentido que estou te falando, 

às vezes eu cobrava uma determinada habilidade do aluno que não era 

exatamente o que ele precisava naquele momento. Ou uma coisa que é 

realmente importante, talvez ela tenha uma certa importância, mas não tem 

que ser extremamente valorizado. Então eu acho que me ajuda nisso, saber 

valorizar os aspectos da língua que são mais sociais do que fisiológicos etc. 

(Entrevista, 07/04/2017). 

 

[49] 

Eu: Você acha que as discussões como as que foram feitas em sala de aula 

influenciam ou podem influenciar a sua prática pedagógica? 

Maria: Com certeza, a cada semestre que passa eu aprendo uma nova 

concepção de língua e de linguagem e isso influencia muito no modo que eu 

lido com os meus alunos, porque eu já dou aula... 

Eu: Como isso foi influenciado? 

Maria: Eu consigo compreender bem o que eles têm a me passar e consigo 

esclarecer as dúvidas deles de uma forma mais eficiente, porque, quando a 

gente é cru nessa concepção de língua, às vezes a gente tem aquela concepção 

fechada de ir ali pra gramática, então eu tenho que forçar o aluno a 

compreender isso. E a partir do momento que a gente abre a mente para essas 

novas formas de linguagem, você consegue respeitar a diversidade linguística 

do outro e pode trabalhar de uma forma menos pesada e menos impositiva 

com o aluno. 

Eu: O que você acha das práticas avaliativas e das práticas pedagógicas? 

Maria: Olha eu gosto muito do jeito que a Rosane trabalha, porque é uma 

forma em que a gente aprende livremente, não é impositiva, não é fechada, 
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discutir é importante, ouvir o aluno é importante, então assim, a gente se sentia 

bem confortável com o modo que ela cobrava o conteúdo da gente.  

(Entrevista, 10/05/2017). 

 

Batman, embora tenha feito críticas à avaliação da professora, por estar mais conectada 

à cobrança de aspectos estruturais, entende que as discussões foram responsáveis por uma 

mudança quanto ao seu modo de compreender o conceito de língua, que passou a ser entendido 

em seus aspectos sociais. Ele também parece ter começado a considerar as necessidades de cada 

estudante e cobrar “menos” certas habilidades. O mesmo entendimento é expressado por Maria, 

ao ressaltar que sua nova compreensão de língua fez com passasse a trabalhar de maneira menos 

impositiva. Suas asserções reverberam os ensinamentos de Pennycook (2001), para o qual a 

sala de aula é um espaço de produção e modificação de identidades. Além disso, ao falar de 

suas percepções sobre as práticas avaliativas e pedagógicas implementadas pela professora, 

Maria discorre sobre a importância de ouvir as opiniões de cada aluna/o em sala de aula.  

De acordo com Borelli (2018), a educação linguística “[...] é um exercício cujo objetivo 

ultrapassa a formação de falantes de uma língua, para se constituir como possibilidades de 

construção de conhecimento que priorizem o diálogo e a promoção de espaços de fala [...]”. Ao 

conceituar espaços de fala, Silvestre (2017) argumenta que os compreende como um esforço 

decolonial de promover tempo e lugar de resistência, bem como escuta de diversas vozes e 

saberes na construção de sentidos. Conforme aponta Ferraz (2015), quando o educador permite 

a coexistência de verdades, admite que outros espaços sejam criados e discutidos. Desse modo, 

“[...] ao permitir que essas verdades aflorem, o professor pode incentivar processos, tais como 

a construção de sentidos e processos de ruptura de realidades pré-estabelecidas” (FERRAZ, 

2015, p. 37). Essa construção de sentidos feita de maneira colaborativa parece ter sido 

norteadora de todas as práticas da professora, sendo que os debates ocorridos em sala de aula 

se mostram responsáveis pela desnaturalização de conceitos que permitiram às/aos discentes 

enxergar a língua de outro modo. 

Ainda, nos dizeres de Kumaravadivelu (2012), a perspectiva pós-método, conectada a 

ideologias críticas e decoloniais, procura equipar professoras/es em formação com o 

conhecimento, atitude e autonomia necessários para desenvolverem uma abordagem reflexiva 

em sua prática, possibilitando, assim, analisá-la e avaliá-la, para que possam promover mudança 

e monitorar seus efeitos. Percebo que as discussões e as atividades de sala de aula propiciaram 

um conhecimento conectado com uma formação mais coerente com as necessidades do mundo 

globalizado ou atual, cuja diversidade, ou superdiversidade (VERTOVEC, 2007), exige um 

profissional que não seja formatado. Nesse sentido, os debates se mostraram frutíferos no 
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processo de desinvenção da língua e tiveram consequências diretas na formação das/os 

professoras/es participantes desta pesquisa, ao trazerem reflexões sobre o papel da língua na 

construção de realidades desiguais e subalternas. Da mesma forma, estimularam mudanças em 

a relação à identidade profissional de cada um. Sendo assim, entendo que as práticas desta sala 

de aula fomentaram espaços de resistência a relações de subordinação naturalizadas, e, por 

conseguinte, aconteceram processos de desaprendizagem, já que discursos foram questionados 

e reconstruídos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo, o conceito de língua foi problematizado e pensado a partir de uma 

perspectiva decolonial. Destaco a importância dessa perspectiva para as reflexões aqui 

elaboradas sem, no entanto, acreditar que tenha conseguindo me desfazer dos paradigmas 

coloniais. A despeito das aspirações propostas, reconheço que meu histórico educacional foi 

todo desenvolvido em bases positivistas e que, durante toda minha vida, os conteúdos me foram 

ensinados de maneira descontextualizada e repetitiva. Muitas vezes, antes de compreender os 

ensinamentos, via-me decorando para passar nas provas. Sendo assim, entendo que minhas 

reflexões foram permeadas por limitações advindas da minha própria construção de mundo.  

Trago essa observação por considerar que, ainda que tenha me esforçado em trazer 

considerações e reflexões sobre os efeitos nefastos da conceptualização de língua como objeto 

autônomo e sistêmico, compreendo que interpretações sugeridas neste estudo são carregadas de 

representações modernas que a própria utilização do termo “língua” sugere. Por estarmos 

inseridos em uma lógica permeada por uma ideologia colonial, acredito que não há como haver 

um rompimento completo com as bases que norteiam o mundo ocidental. 

Tendo essas considerações em mente, no primeiro eixo de discussão, a constituição do 

mundo ocidental, bem como os efeitos da decolonialidade na construção de língua, tal como 

entendida nos estados modernos, foram debatidos com base em alguns teóricos (ANZALDÚA, 

1999; BAUMAN, BRIGGS, 2003; BLOMMAERT, BACKUS, 2012; CANAGARAJAH, 

2013; CASTRO-GÓMEZ, 2007; DUSSEL, 1994, 2005; HOOKS, 1994; IRVINE, GAIL, 2000; 

LUCENA; NASCIMENTO, 2016; MAKONY; PENNYCOOK, 2007; MENEZES DE 

SOUSA, 2007; MILROY, 2001; MIGNOLO, 2003, 2005; PINTO, 2013; PRATT, 2012; 

QUIJANO, 2005, SEVERO, 2016, SIGNORINI, 2002). No segundo eixo de discussão, as 

ideologias presentes nas práticas em sala de aula foram refletidas e elaboradas considerando as 

teorizações sobre o ensino de línguas (DUBOC, 2016; FERRAZ, 2015; HELLER 2010, 

JORDÃO, 2016a, 2016b; KUMARAVADIVELU, 2012; MALDONADO-TORRES, 2005 

apud SILVESTRE, 2017; MENEZES DE SOUZA, 2007, 2011a, 2011b; MONTE MÓR, 2014; 

PENNYCOOK, 2001; PESSOA, 2013, 2016; SHORRAMY, 1998; SILVA, 2010; 

SILVESTRE, 2017; URZÊDA-FREITAS, 2017; WALSH, 2007). Essas reflexões dialogaram 

com as discussões e observações das/os licenciandas/os em formação (Batman, Bruna, Joana, 

Júlia, Maria, Mariana, Superman), referentes às significações e sentidos de língua e sobre a 

importância das práticas e de debates implementados em sala de aula em sua formação. 

Algumas reflexões também foram baseadas em argumentações defendidas pela professora da 
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turma observada, também orientadora deste estudo, e por suas teorizações (PESSOA, 2013, 

2016). 

O desenvolvimento deste estudo se deu, principalmente, em razões de inquietações que 

surgiram após o contato com a teoria decolonial e a consequente desnaturalização do conceito 

de língua, tal como compreendida no Estado moderno. As ressignificações experienciadas no 

decorrer do processo de formação como professora, proporcionadas por discussões durante a 

graduação e o mestrado, aguçaram minha curiosidade para investigar tanto as representações 

de língua elaboradas pelas/os alunos/as, quanto suas impressões sobre as práticas de uma sala 

de aula de língua inglesa. As teorizações elaboradas ao longo desta pesquisa tiveram como 

direcionamento as seguintes perguntas: 1) Como alunas/os do curso de Letras constroem 

sentidos de língua em uma turma de Prática Oral 2 de Inglês?; 2) Como as/os participantes 

(alunas/os, pesquisadora) percebem a prática pedagógica realizada pela professora? 

No que tange aos sentidos de língua elaborados pelas/os discentes durante as discussões 

de sala de aula, as reflexões feitas apontam para a manutenção de uma epistemologia colonial. 

Apesar de se mostrar evidente em seus relatos uma diversidade de experiências e entendimentos 

relacionadas à língua, demonstrando o percurso individual de cada um na compreensão dos 

textos debatidos e do conceito de língua em todos os posicionamentos, foi possível perceber 

relações entre língua e subalternidade. Todas/os manifestaram sentimentos de opressão no 

aprendizado tanto da língua portuguesa como inglesa em momentos distintos. A apregoada 

homogeneidade da língua, e a consequente obrigação de escrever conforme a dita norma 

padrão, mostrou-se responsável pela perpetuação do entendimento emancipatório de povos 

menos escolarizados ao desconsiderar a hibridez presente em todas as línguas e estabelecer a 

escrita disciplinar como condição para ser cidadão no Estado moderno.  

Nas problematizações, também foi possível perceber relações hierárquicas entre línguas 

e identidades bastante conectadas à ideologia colonial. O enaltecimento dessa ou daquela 

identidade linguística se mostrou vinculado ao pertencimento a um determinado território e a 

sua identificação como Primeiro ou Terceiro Mundo. Além disso, as relações entre língua se 

mostraram influenciadas pelas geopolíticas de poder, nas quais o corpo, ou seja, a raça, é fator 

preponderante na construção de identidades subalternas ou não. Durante as discussões, as/os 

discentes debateram diversos símbolos etnocêntricos e demonstraram ideologias linguísticas 

que indicaram a reprodução da epistemologia colonial evidenciada pela representação 

subalterna de línguas utilizadas em países considerados de Terceiro Mundo que, neste estudo, 

foi representada pela língua espanhola. Em contrapartida, língua europeias foram conectadas às 
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línguas de prestígio, e a língua inglesa foi utilizada em suas significações, enaltecendo o status 

hegemônico que o referido idioma tem nos dias de hoje. 

Dessa forma, foi possível perceber que o contato entre línguas tem se tornado cada vez 

mais visível no mundo globalizado, e isso não acontece isento de relações de poder, que vão 

determinando quais repertórios linguísticos são valorizados, ou não. As opiniões das/os 

alunas/os me fizeram refletir que, se por um lado, as conexões entre língua, nação e território 

se mostraram responsáveis pela manutenção de relações hierárquicas atreladas à normatividade 

da língua, já que, por representar a ideologia dominante, são responsáveis pelas produções de 

efeitos de verdade. Por outro, as discussões ratificaram a resistência ao discurso hegemônico 

por parte das/os alunas/os, no sentido de perceber que há outras maneiras legítimas de 

expressão, além do uso da norma padrão, e de que a língua, antes de ser neutra, é utilizada nas 

divisões de poder. 

Já com relação às ideologias linguísticas presentes nas práticas implementadas pela 

professora, as percepções das/os licenciandas/os apontaram para a presença de forças 

antagônicas no que diz respeito à elaboração curricular. Essas considerações foram 

apresentadas após breve discussão sobre a constituição da língua inglesa seguida da 

apresentação de teorizações linguísticas. Consubstanciada nessas teorizações que refletiam 

tanto sobre ideologias tradicionais/modernas, quanto críticas/decoloniais, foram feitas reflexões 

sobre o Projeto Político Pedagógico da instituição, bem como sobre as ementas das disciplinas 

de língua inglesa, compreendendo que as práticas efetuadas pela docente estavam inseridas 

nesse contexto e, consequentemente, atendiam a critérios estabelecidos nesses documentos. A 

análise do currículo da instituição demonstrou que, apesar de demonstrar uma preocupação com 

o ensino crítico da língua, seus fundamentos são bastante atrelados ao aspecto estrutural ao 

estabelecer conexão entre o desenvolvimento linguístico das/os docentes em formação e os 

aspectos sistêmicos da língua. 

Da mesma maneira, ao debater sobre as práticas implementadas em sala de aula, foi 

possível perceber a presença de ideologias modernas e críticas. Essa afirmação é feita 

considerando que, do mesmo modo que as discussões em sala de aula estimularam a capacidade 

argumentativa das/os estudantes e foram propostos cenários que demonstrassem a conexão 

entre língua e poder, também foram cobradas transcrições fonêmicas e exercícios gramaticais. 

Tais transcrições e exercícios gramaticais presentes em sala de aula pareceram refletir práticas 

orientadas por ideologias modernas ao denotarem o entendimento de língua como objeto neutro 

e sistemático. No entanto, essas práticas reverberam o conflito entre ideologias que permeiam 

os estudos linguísticos atuais, já que, tal como dito anteriormente, contextos de sala de aula são 
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microcosmos da sociedade, e, embora a globalização venha mudando a percepção sobre língua 

ao tornar mais visível a complexidade de intercâmbios linguísticos, o mundo ainda é organizado 

com base em uma lógica colonialista. Ademais, o esforço da professora em fomentar o debate 

e apresentar conhecimentos que estimulem criticidade é evidente, e são os aspectos 

argumentativos e críticos de sua prática que prevaleceram nas opiniões das/os discentes.  

No que diz respeito às percepções das/os estudantes sobre as discussões de língua e suas 

influências em sua formação como professoras/es, foi possível perceber que os debates foram 

relevantes no processo de desinvenção da língua. As/os licenciandos ressaltaram a ampliação 

de seu conceito de língua ao trazerem conexões entre língua, contexto, poder e sociedade. Dessa 

forma, as discussões tiveram desdobramentos em sua formação como professoras/es ao 

proporcionar reflexões acerca do papel da língua na construção de realidades desiguais e 

subalternas. Da mesma forma, ocorreram mudanças quanto à identidade profissional das/os 

participantes ao manifestarem a compreensão da língua em seus aspectos sociais, e essas 

conclusões acarretaram desestabilizações em sua forma de ensinar a língua. Sendo assim, ao 

questionar e reconstruir discursos naturalizados, as/os discentes demonstraram uma 

conscientização que fez com que se engajassem “[...] na realidade social como atores que 

recriam e constroem seus próprios sentidos e identidades” (FERRAZ, 2015, p. 81). 

Dessa forma, percebo que, apesar de todas as adversidades que a professora enfrentou, 

tanto com relação à formatação do currículo da instituição, quanto pela própria organização do 

conhecimento ocidental, seu trabalho se mostrou responsável por processos de 

desaprendizagem ao oferecer novas interpretações a saberes hegemônicos. É pensando nos 

pequenos avanços que podem ser alcançados pela implementação de práticas afeitas a uma 

perspectiva crítica, que ressalto a importância desta pesquisa no sentido de trazer reflexões 

significativas quanto às construções de sentido ocasionadas por discussões sobre língua em sala 

de aula. Do mesmo modo, a análise pormenorizada das práticas implementadas em sala de aula 

pode auxiliar professoras/es em formação em seus próprios desafios na prática docente. 

De fato, as dificuldades enfrentadas por professores de línguas os fazem enxergar as 

barreiras enfrentadas como intransponíveis. Além disso, a formatação do ensino que vem sendo 

reproduzida nas mais diversas instituições educacionais, que privilegiam conhecimentos ditos 

universais e desconsideram os locais, deixam poucos espaços para que educadoras/es 

proponham práticas que fomentem a consciência política das/os aprendizes. Todavia, acredito 

que se concentram nesses espaços, nas “brechas” do sistema, possibilidades de enfrentamento 

do status quo educacional. Apesar de ter um conteúdo programático a cumprir, a professora 

soube utilizar essas brechas para propor novos cenários para o aprendizado da língua. Sendo 
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assim, as discussões apresentadas ampliam as possibilidades de engajamento com o 

pensamento decolonial ao considerar os efeitos de sentido que podem ser construídos em 

debates em sala de aula, bem como ao problematizar práticas que possam estimular 

desconstruções. 

Nesse aspecto, o desenvolvimento do presente estudo foi, para mim, uma oportunidade 

tanto de crescimento profissional, como pessoal. As reflexões que me foram oportunizadas 

trouxeram desestabilizações quanto ao que eu considerava ser uma professora, tendo em vista 

que não consigo mais pensar em uma sala de aula isenta de ideologia e responsabilidade 

política. Sendo assim, minha própria visão de mundo foi afetada por ressignificações ocorridas 

em decorrência dos estudos e das dificuldades enfrentadas no decorrer da pesquisa. Dessa 

forma, considero um privilégio a oportunidade de refletir sobre a prática de uma professora 

comprometida com a perspectiva crítica de maneira mais aprofundada. Não nego, porém, que 

num primeiro instante, fui reticente à ideia proposta pelo grupo de estudo do qual faço parte, 

para problematizar sua prática. Na época, fiquei receosa em fazer críticas às práticas de uma 

docente que eu admirava e respeitava. No entanto, sua humildade e disponibilidade para o 

diálogo me fizeram sentir segura para expressar minhas observações. 

Durante todo o debate proposto, tentei me ater às opiniões das/os participantes da 

pesquisa que, no meu entender, trouxeram importantes considerações sobre o trabalho 

desenvolvido em sala de aula. As relações que as/os discentes estabeleceram entre o trabalho 

de sala de aula e suas práticas me surpreenderam, já que estavam apenas no segundo semestre 

da graduação. Em seus relatos, foi possível perceber o forte impacto das práticas estabelecidas 

pela docente ao desestabilizar conceitos de língua e o modo como ensiná-los. Por acreditar em 

pequenas mudanças, entendo que este estudo pode inspirar futuros trabalhos críticos ao 

apresentar alternativas para uma prática mais condizente com a realidade atual. Ainda assim, 

percebo que, para que haja o fortalecimento do pensamento decolonial na educação de línguas 

estrangeiras, muito deve ser feito. E esse estudo, antes de oferecer respostas, abrange 

possibilidades para que outras interpretações sejam feitas. 

Compreendo, não obstante, que, apesar de não oferecer respostas, ele aponta para o 

entendimento de que os estudos linguísticos serão menos fragmentados e mais conectados à 

realidade quando, de acordo com Mignolo (2003), as diferenças coloniais forem reconhecidas 

e assim se perceba o quão prejudicial pode ser a resistência fundamentalista da homogeneidade 

cultural e, dessa forma, possamos promover uma cultura que será regida “[...] pelas histórias 

locais, pela desubalternização do conhecimento local e por uma descolonização epistemológica 



104  

como crítica radical à presunção de benefícios para todos que regem os projetos globais, tanto 

da perspectiva esquerdista quanto da direitista” (MIGNOLO, 2003, p. 407). 

É essa desubalternização defendida pelo autor que pode ressignificar o preconceito 

linguístico, que, de todas as maneiras de preconceito existentes, parece-me a prática mais 

legitimada. A forma de saber colonizadora permite poucos espaços para discutir o papel da 

língua nas relações de poder. O mito da neutralidade no ensino da língua e a consequente 

estigmatização de toda diversidade fortalecem o preconceito que em nada difere de outras 

formas tiranas de humilhação. Dessa maneira, entendo que apenas confrontando o projeto 

moderno, por meio de discussões que esclareçam a invenção colonial da língua e do 

conhecimento, conseguiremos compreender o saber de maneira mais coerente e menos 

fragmentada. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/UFG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO/PRPI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 

 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

Analise de um trabalho em sala de aula de língua inglesa com foco em perspectivas críticas, 

ligada ao projeto “Linguística Aplicada Crítica: Estudos sobre Ensino e Formação de 

Professoras/es de Língua Estrangeira”, coordenado pela Profa. Dra. Rosane Rocha Pessoa, da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. Meu nome é Fernanda Caiado da Costa 

Ferreira, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é Linguística Aplicada – 

Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, 

que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora 

responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação, você não será penalizado(a) de 

forma alguma. Mas, se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas 

pela pesquisadora responsável, via e-mail (fernandaccferreira@gmail.com) e, inclusive, sob 

forma de ligação a cobrar, através do seguinte contato telefônico: (62) 981375606. Ao 

persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também 

poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

pelo telefone (62) 3521-1215.  

 

1.1 Informações Importantes sobre a Pesquisa:  

 

Esta pesquisa, intitulada Analise de um trabalho em sala de aula de língua inglesa com 

foco em perspectivas críticas, tem por objetivo analisar a percepção das/os participantes sobre 

problematizações de temas sociais na disciplina de Prática Oral 2 de Inglês do Curso de Letras 

da Universidade Federal de Goiás. 

Caso você aceite participar da pesquisa, vocês alunas/os responderão um questionário 

inicial com suas informações pessoais (nome, idade, sexo, cor/raça, renda familiar média, grau 

de escolaridade, universidade onde estuda/estudou, tempo de atuação docente). Você 

responderá também a questionários que serão aplicados logo após as discussões e/ou atividades 
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realizadas, com o intuito de apreender as opiniões das/os alunas/os ainda vívidas. Neste 

questionário, as/os alunas/os responderão às seguintes perguntas: 1) O que você achou da 

atividade/aula? Por quê? 2) O que você achou do tema? Por quê? 3) O que você aprendeu 

dialogando com suas/seus colegas? 

As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, das 10h às 11h40, nas quais serão 

discutidos assuntos críticos com base na perspectiva da Linguística Aplicada Crítica. A 

pesquisa será realizada no período de 20 de outubro de 2016 a 20 de dezembro de 2016. Além 

disso, é importante ressaltar que as interações ocorridas em sala de aula serão gravadas em 

áudio e vídeo. Os momentos das discussões em sala de aula serão gravados em áudio, com a 

utilização de gravadores fornecidos pela pesquisadora. Ao final do semestre, será realizada uma 

entrevista individual com cada um dos alunos participantes acerca das discussões ocorridas em 

sala de aula. As entrevistas serão, também, gravadas em áudio, com a utilização de gravadores 

fornecidos pela pesquisadora.  

A pesquisa não oferecerá risco físico ou moral aos participantes. A participação é 

voluntária e há a possibilidade de desistência em qualquer momento, sem prejuízo ao 

participante. Para os alunos mais tímidos, durante as discussões, pode haver momentos de 

constrangimento ou desconforto, uma vez que precisarão expor suas opiniões sobre os assuntos 

propostos. Além disso, na entrevista, precisarão expressar seus pontos de vistas a respeito das 

perguntas que lhes forem feitas. 

Como esta é uma pesquisa sem fins lucrativos, não haverá qualquer tipo de remuneração 

para aqueles que decidirem participar. Não haverá, também, qualquer tipo de ônus caso decidam 

por tomar parte dela. Os possíveis benefícios aos professores serão a oportunidade de discutir 

sobre sua prática, a partir das teorizações na área de Linguística Aplicada Crítica, 

aperfeiçoamento profissional e uma maior conscientização e reflexão sobre as relações de 

desigualdade persistentes em sala de aula.  

Os momentos de resposta ao questionário, às entrevistas e as discussões ocorrerão 

durante as aulas, às terças e quintas-feiras, das 10h às 11h40. A participação na pesquisa não é 

obrigatória e o consentimento pode ser retirado a qualquer momento sem qualquer tipo de 

penalização ou prejuízo caso decidam fazê-lo. Há também o direito de pleitear indenização por 

eventuais danos causados por decorrência da participação na pesquisa.  

No início da pesquisa, será pedido aos participantes que escolham pseudônimos para si, 

para assegurar que sua identidade seja resguardada. 

Após o término da redação do texto final desta pesquisa, os dados serão descartados e 

não poderão ser utilizados em pesquisas futuras. 
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Esta pesquisa só pode ser realizada com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP). 

 

1.2 Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito da Pesquisa: 

 

Eu, ________________________________________________________, inscrito(a) sob o 

RG/ CPF/ n.º de matrícula ___________________________________, abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo intitulado Analise de um trabalho em sala de aula de língua 

inglesa com foco em perspectivas críticas. Informo ter mais de 18 anos de idade, e destaco que 

minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui, ainda, devidamente 

informado(a) e esclarecido(a), pela pesquisadora responsável Fernanda Caiado da Costa 

Ferreira, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

Goiânia,_____de_______de________. 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso da pesquisadora responsável  
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APÊNDICE B – Questionário Inicial 

 

Universidade Federal de Goiás - Faculdade de Letras  

Trabalho de Conclusão de Curso 

Fernanda Caiado da Costa Ferreira 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

1. Nome:________________________________________________________________ 

2. Idade:________________________________________________________________ 

3. Raça/Etnia:____________________________________________________________ 

4. Setor em que você mora: _________________________________________________ 

 

5. Grau de instrução: 

Do pai:  

o Até 3ª série do fundamental  

o Até 4ª série do fundamental 

o Fundamental completo 

o Médio incompleto 

o Médio completo 

o Superior completo. Qual curso? ____________________________________________ 

o Pós-graduação. Qual área? ________________________________________________ 

 

Da mãe: 

o Até 3ª série do fundamental 

o Até 4ª série do fundamental 

o Fundamental completo 

o Médio incompleto 

o Médio completo 

o Superior completo. Qual curso? ____________________________________________ 

o Pós-graduação. Qual área? ________________________________________________ 

 

6. Profissão do pai: ________________________________________________________ 

7. Profissão da mãe: _______________________________________________________ 

8. Renda da família: 

o Até 2 salários mínimos                                     Até R$ 1.759,00 

o De 2 a 4 salários mínimos                                De R$ 1.760,00 até 3.519,99 

o De 4 a 10 salários mínimos                              De R$ 3.520,00 até 8.799,99 

o De 10 a 20 salários mínimos                            De R$ 8.800,00 até 17.599,99 

o Mais de 20 salários mínimos                            R$ 17.600,00 ou mais 

9. Posse de itens 
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10. Qual meio de transporte você mais usa para estudar? 

o A pé/carona/bicicleta 

o Transporte escolar 

o Ônibus 

o Carro/moto 

 

11. O que você costuma fazer no tempo livre? 

o Ler/estudar 

o Ver TV 

o Ajudar os pais nas coisas de casa 

o Praticar esportes 

o Outras: _____________________________________________________________________ 

 

12. Você usa muito a internet? 

o Sim 

o Não 

 

13. Para que você a internet mais frequentemente? 

o Pesquisas da escola 

o Jogos 

o Ler notícias/blogs 

o Facebook/redes sociais 

o Não tenho acesso à internet 

o Não gosto de internet 

 

14. O que motivou sua escolha de curso superior? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. As discussões em sala de aula no curso de Letras te influenciam? Como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16 As opiniões dos seus colegas te influenciam? Como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17 O que é língua? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18 Como a língua é utilizada em sala de aula? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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19 Quais atividades você considera mais relevantes para o seu aprendizado de Inglês? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Questionário Pós-Aula 

 

Universidade Federal de Goiás - Faculdade de Letras  

Dissertação de Mestrado  

Fernanda Caiado da Costa Ferreira 

 

Questionário 

Nome fictício: 

 

1. O que você achou da aula? Por quê? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2. O que você achou do tema? Por quê? 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

3. O que você aprendeu dialogando com seus colegas? 
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APÊNDICE D – Transcrição das Interações Ocorridas na Sala de Aula do Dia 20/12/2016 

 

Professora: Say what you think about. 

Bruna: In general? 

Professora: Yeah. 

Joana: I like very much, teacher. 

Professora: I like it very much. “Like” always has an object, ok? But in Portuguese we don’t, 

we say: eu gosto muito, mas in English “eu gosto de alguma coisa muito,” so, I like it very 

much. Why? 

Bruna: Makes us see, think about things that we haven’t before. 

Professora: Such as? 

Bruna: Well, when the author says about, I don’t know if there, it happens slavery, but also 

when countries colonize other countries and they have to speak the language, but because of 

slavery they are obliged and we never thought, I never thought about how difficult, how sad or 

“humiliant”, “humiliated”… 

Professora: Humiliating. 

Bruna: Humiliating it was… to have to speak other people language. Especially because you 

were so, I mean, you are angry and sad. I don’t know you can’t even speak your own language; 

you have nothing to remind you of your home. 

Superman: I like how she explains, how slaves Africans use English to unite and to empower… 

Professora: Black English, it’s really nice, isn’t it…(?) 

Joana: I loved because I really love bell hooks and the way that she writes, like in a passionate 

way and I like that. Very poetical too and it is easy to understand and because this theme about 

the variation of English, variation of language really interests me. Teacher, I saw and it goes 

with the text, I saw on Facebook, a news about one term, one expression that Oxford dictionary 

include, it the expression, is a black expression… 

Professora: Black English? 

Joana: Not Black English, it was a racist term but they change the term, the term is bama 

abbreviation of Alabama and it means, it was mean like caipira and um negro caipira something 

like that, and because of the Formation, the music of Beyoncé, this term is include like “good 

has to use” on Oxford… 

Bruna: The term “formation”? 

Joana: No, “bama”…  

Professora: “Alabama”? 

Joana: No, just “bama”called from Alabama, it means, the expression that is a caipira come 

from Alabama, from the South. 
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Professora: Yes, but now it’s used to refer to the people and the country? 

Joana: No, now, before was a bad thing to say… 

Professora: Criticizing people from Alabama… 

Joana: Yes criticizing people from Alabama, caipiras and now it means another thing, means a 

good thing, it means that the people likes your identity from Alabama, from South, and from 

black ancient. And it goes with what the author says. 

Professora: Yes. Ok. What else? Did you like the text Mariana? 

Mariana: I didn’t read. 

Professora: And you, have you read it? 

Batman: Yes.  

Professora: Did you like it? 

Batman: Yes. Actually, it brings me, it brought me a new concept of language and I think the 

best thing about it is that it comes from someone who suffer from opression so it makes it 

legitimate. 

Professora: Yes, what’s the following question? It’s interesting that Batman mentioned that it’s 

a new, a different conception of language, yes? We haven’t discussed it before cause in the 

texts we saw language as identity, as culture, as… but of course power involves all of them, 

yes? We are going to make this relationship, ok? So I want you to think about this idea of 

language as power and see how it applies to the other texts we read, yes? Ok, but this is very 

interesting because here it’s very clear, she says that language is power, how language disrupts. 

And we never think about it, but in English lessons it happens a lot, doesn’t it? How? In your 

lessons, in the lessons you give or in the lessons you take part? 

Batman: Sometimes I ask them for ahn… and I just realize, really that sometimes I demand my 

students a Standard English, you know? I think they, normally the material that I offer is very, 

how can I say? It’s very, it’s only from the UK or the United States. Normally I don’t choose 

Africa, for example, or I don’t know, or women, or, you know? These kind of things. 

Bruna: It’s weird because the English we learn here is Standard so we are going to teach the 

one you learn so the language we learn is Standard English then we are going to teach Standard 

English… 

Batman: I think is a reação em cadeia, chain reaction because we learn, well, at least I teach 

the way I learn, so it’s… 

Professora: But keep questioning because I teach Standard English, I correct, I’m always doing 

this, teaching pronunciation, correcting pronunciation but I think we have to question that! 

Because I think you need that as well because you are going to do a selection or a test this is 

what is required from you…(?) 

[Students talking at the same time]  

Professora: But we have to fight it, we have to fight this idea of “Standard”, so I teach Standard 

English but questioning that. 
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Superman: Do you remember the discussion we had about not Standard English but Standard 

language… 

Joana: Is like we learn Portuguese, for example, we need to learn Standard Portuguese… 

Adriano: Academical language… 

Joana: But we can learn another kind of Portuguese too… 

Professora: Yes, of course. 

Bruna: Cause in the linguistics here, I don’t know if everybody presented, presenciou this... 

Superman: Presented. 

Professora: Has seen, no?  

Bruna: Presented this, but the linguistics here... 

Professora: Experienced. 

Bruna: If someone say, “Oh, fulano speaks wrong”, they almost reach you in the face, because 

for linguistics nobody speaks wrong, but if you do a paper, an article and if you do something 

wrong and if you don’t write well they will take points, and this is very hard. 

Adriano: Yes. 

Professora: So, tell me, what happens? 

Bruna: Cause linguistics, especially from first period, we are always talking about what is 

language, what is the write, we speak e tananan. And if you say someone speaks wrong they 

are angry because nobody speaks wrong, that’s not wrong, there are varieties, but if you do a 

paper or article and you don’t write well or if you do a seminário and you don’t speak well, 

they will take points of you. 

Professora: Yes, you can say that is hypocritical, but that’s why I have to discuss that, I’m 

correcting, I’m doing these things, but I have a view of language which is hybrid, there isn’t 

only one standard Portuguese, even Standard languages are hybrid, yes? But we tend to think 

that’s just one. There is variation in Standard Portuguese, depending on the publisher house, 

yes? Different publishers have different norms. 

Joana: I think is because of oral rules is more fluid than writing… 

Professora: Yes, but even in written languages, in general, they are hybrid as well. And if we 

think about that, it’s so stupid to think that we will have to write in one way, isn’t it? […] But, 

that’s what is required from us, yes? In an article, for example, if I write an article with lots of 

mistakes in English or in Portuguese, it won’t be accepted, so we have to deal with this 

contradiction, but when I discuss I defend what bell hooks discusses, and even her, do you 

remember what she said when she was teaching black women? They were using Standard 

English, and she said: “Why, how come? Let’s use Black English”. I like this idea that we 

should use different varieties in class or in speeches but as you were saying, it’s not well 

accepted, so what can we do? We have to reflect on that, but we have to say that we should 

question that there is a standard language and that it is stupid not to accept varieties, because 

this is an ideology that there is a language, there is one system and that it is logical, and that it 

is perfect, yes? Because it doesn’t exist. But you don’t agree, I remember you and… 
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Superman: No, agree with you, I agree that is required from us to write and talk standard 

language and it’s very hard to fight a system, but we have to reflect, to question ourselves why 

we keep doing that and what can we do to fight the system and to accept another languages, 

another varieties.  

Professora: And what I do in tests is, I mark all the mistakes but I don’t… my focus is on 

content, unless I don’t understand, of course sometimes syntax and vocabulary interferes in 

meaning. But as long as I understand, and your idea is good, what I value is your ideas, yes? If 

they are good then I give full mark. Sometimes there are lots of mistakes and it’s worth two 

points and you get two points, so I try to do this, yes? But, for example, if I’m correcting a 

Cambridge exam I won’t be able to do this, I’ll have to correct, and it will happen in the schools 

where you teach. You have to take out marks because of mistakes. 

Batman: In Centro de Línguas is more… 

Professora: It’s lighter. 

Batman: Is lighter, yes, it is. And I like to correct specially written English, compositions, in a 

more lexical way, you know? But sometimes it’s hard just like you said, if the student doesn’t 

dominate syntax, is hard to understand sometimes. 

Professora: Yes, then I take out marks if I don’t understand the meaning… 

Batman: Or a word formation, or something… 

Professora: Yes, if interferes in meaning, but if it doesn’t, I never take out marks. So, this is one 

thing that I think you should do, yes? And we can fight the norm; this is a way of fighting the 

norm, ok? But it doesn’t mean that I don’t teach it…  

Bruna: Now that you talked about the exam of language, exams to see what level we are and 

there are extremely focus on grammar and, I mean, they really value what we know about 

English. 

Professora: This is really hard, and I think, I’m especially concerned about it, because I have a 

student, she is doing her doctorate now, she did her master course with me, but now she is doing 

her doctorate with another professor, and she’s been taking exams [to teach at a federal 

institution], she is very good at English, very good theoretically, but she has problems with 

pronunciation. When she speaks English, she makes mistakes… she has taken exams for IFs, 

Institutos Federais, and she hasn’t passed, it’s incredible! She had ten, the best mark in the 

written exam, yes? She writes really well, and she has good marks, because you have a multiple-

choice exam as well and a composition and she does really well. But then, when she teaches, 

she doesn’t have a good mark because, I’m sure it’s because of pronunciation! Because one of 

her lesson plans, I saw, and the plan was great, it was a really good lesson and she didn’t pass. 

I mean, she was in first place in the first two tests and then she was the last, the sixth place, and 

I’m sure it’s because of pronunciation. So, I use that as an example, I mean, you have to learn 

how to write, that’s why I insist on pronunciation because it will be required from you. 

Bruna: But her pronunciation is really bad! Be the last! She was the first place and then she was 

the last, I mean… 

Professora: No, she is not really bad, it’s because of things like /ɪnˈdependənt/, things like this, 

you see? That everybody uses but I’m sure that this was what happened, yes? Because when I 

talk to her, and I did this, after she failed, I said: “Come to my class!” She came to study in 
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English 5, to work on pronunciation but one semester is not enough, is it? And I told her what 

her mistakes were, that she should transcribe, yeah? Now she passed, second place. But again 

was second place and I’m sure it’s because of this, and, so, unfortunately we have to fight it but 

we have to teach it. 

Bruna: Maybe if she travel to another country. 

Professora: Sometimes it doesn’t work. I think she has to work with pronunciation. 

Bruna: Yes, but if she is abroad, in a place… 

Professora: Yes, now she is doing her doctorate and she can’t travel […]. Anyway, going back 

the questions, to the tasks, what’s the next? 

Bruna: What language conception is problematized? 

Professora: What language conception we said? Language as power… 

Joana: Language as oppression… 

Professora: Uhum, what examples does she give about language oppression? 

Mariana: The language with slaves. 

Professora: Yes, so what happened? 

Mariana: Language as a way of resistance. 

Professora: /rɪˈzɪstəns/, yes. What about language oppression? Tell me what happened when 

the African people arrived in America, in US, in the United States. 

Batman: Is the same. 

[risos] 

Professora: No, it’s because we discussed here, didn’t we? That we shouldn’t use America 

because we are all Americans. I was reading an author and he always write US America, which 

is nice, because remember that you said that North American doesn’t solve the problem because 

we have Canada, yes? Mexico, which is also north America. US American is really nice, isn’t 

it? I like it, I saw it in a test about interculturality, and I think it’s a good term. Ok, so, when 

they arrived in the United States, in this case… 

Joana: [risos] In the future United States. 

Professora: Yes, [risos] so, what happened? Was it future? 

Batman: No, when they arrived it was the future United States, so, it wasn’t United States yet. 

Professora: It was! 

Batman: No, it was Confederate States. 

Professora: Really? 

Batman: Really. 

Professora: When did they arrive? 
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Batman: I’m not sure about the year but they had a war… 

Professora: But I’m asking… 

Joana: When the slaves arrived in the US. 

Professora: Yes, uhum. 

Joana: They had to… 

Professora: I don’t know, I think it was… when did they come to Brazil? In the seventeenth 

century or sixteenth? 

Batman: Sixteenth, because they discover Brazil and then fifty years later. But it was other time 

actually, because first they try to slave the indigenous and then they preferred to bring the 

Africans because… 

Professora: So, it was on the sixteenth? 

Batman: Yes, probably. 

Superman: So, it take one hundred years to… 

Batman: I totally agree because the indigenous were not good slaves, so… 

Professora: Yes, uhum, so what happened in the US? Related to language? 

Batman: How can I say subverter? 

Professora: Subvert. 

Batman: The black people start subverting the language, ahn… 

Professora: And before that, when they arrived, when the slaves arrived? 

Joana: They arrived and they had to try to understand the other “ethicals”… 

[Lots of students talking at the same time]  

Joana: From other countries in Africa and they had to understand the colonizers? 

Professora: Colonizers’ language. 

Joana: And sometimes they couldn’t. 

Professora: So, they had to learn English, yes? 

Joana: It was an obligation. 

Batman: Yes, to communicate to with the colonizers and the other slaves. 

Professora: Yes, with the other slaves because they came from different communities in Africa 

and they put them with different people, this was not something like, oh this group… 

Joana: Africa isn’t just one country it’s a lot of countries… 
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Professora: Yes, and they put them together so then they had to learn English, English was the 

language of communication. 

Joana: Because you don’t communicate and it’s easier to control… 

Professora: Yes, so it’s language as communication but it’s also language as power, because it 

was imposed, they had to learn English to understand each other, ok? 

Maria: Language as dominance. 

Professora: Language as dominance, yes, but language as power is the same, isn’t it? Is the 

same idea. Ok, so, when they arrived there, this is what happened, they had to learn English, 

and then? What happened later? What did they do with English? 

Mariana: Start to be a resistance. 

Professora: Language as resistance. /rɪˈzɪstəns/. Yes, let’s transcribe resistance? 

[As/os alunas/os ditam os sons e a professora escreve no quadro] 

Professora: Language as resistance. Why? 

Bruna: They used it against the oppressors. 

Mariana: Yes, they start to create an alternative culture between them… 

Joana: The, how can I say significar, ressignificar? 

Professora: Signify. 

Mariana: When I was reading, it reminds me that singer, that she changes the, o verbo to be to 

…, and you said it ahn, she are, he are, it are and… 

Bruna: You is. 

Professora: Yeah, they don’t put the “s” in the third person, for example, she speak… 

Mariana: I don’t know if is related but I remember you saying… 

Superman: Is this Black English? 

Bruna: I saw “The Hell”, I watch “The Hell” and they talk like this. 

Mariana: So, it’s a kind of /rɪˈbɪljən/. 

Professora: /rɪˈbeljən/. 

Mariana: Rebellion against domination. They, ahn… como fala, apropriou? 

Professora: Appropriated. But do you think it was on purpose, that they did it on purpose? 

Sometimes I doubt it, that they used language to resist. Do you think they created another 

language or it was natural, I mean, it was a mixture, isn’t it ? 

[Lots of students talking at the same time] 

Batman: I think that time they didn’t have all concepts of language, that we have today… 
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Professora: Maybe not consciously but unconsciously they did this… 

Joana: I think in the first it was natural but before… 

Batman: Now what we have today is very conscious. 

Professora: No doubt about it… that they, I mean, they use Black English as a form of 

resistance, nowadays that’s what happens. And that’s how bell hooks sees things or the fact that 

she wants to use Black English to make speeches, yeah? Because she makes speeches using 

Black English, I think it’s very interesting, isn’t it? And she says. “Oh! Some people won’t 

understand everything but when we listen to them, or when watch a film, we don’t understand 

everything, when somebody speaks”… 

Batman: When we are talking or we are watch something, we just understand fifty to sixty 

percent of what is said. 

Professora: Yes, and even in our language, we don’t understand a hundred per cent of what 

people say, yeah? We understand a bit, we don’t listen to everything, we interpret most of the 

time, more than anything … 

Batman: Just like when your teacher ask you something and you are ahn… you just answer by 

the context, I think it happens in life. 

Professora: Yes, how many times you say “sorry, can you repeat it?”, “can you say again?”, 

“speak slowly”. But not only in English, because sometimes you do this because it’s another 

language, but in a situation where, for example, in… a uma banca de mestrado, doutorado, for 

example, somebody, it happened last week with my student, the professor asked a question and 

she said: “Sorry, just repeat it or rephrase it cause I don’t understand”, yes? Cause she had to 

answer, she had to defend… 

Bruna: In an interview, something like this… 

Professora: Or an interview! 

Bruna: Ask you something you don’t understand and you are like… 

Professora: You say: “Sorry?” 

[risos] 

Bruna: Like, “Oh my god I’m so lost!” 

Professora: Yes, ok! What else? What is the question? Oh, language as power, isn’t it? Example. 

Bruna: As resistance. 

Professora: Yes, in this case Black English is language as resistance. What are the examples in 

the text, do you notice that? [Silence] The fact that African people created a language, and there 

is another one. The fact that bell hooks is using black English at the university, isn’t it? 

Bruna: And there’s something about feminist… 

Superman: There is a way to fight the system. 
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Professora: Yes, but you see? She wrote a book using Black English and the publishers didn’t 

accept it. So, again, we have to fight, yeah? And it happens… 

Batman: I think one person who did it very well was Alice Walker, do you know this writer? 

She wrote The Color Purple. She uses the two types of English in the same. But it’s… 

Professora: But it’s people speaking, isn’t it? It’s in dialogues, when black people are speaking, 

but to write a text like this, a theoretical text! 

Batman: Oh yes, for sure. For a Livro didático! 

Professora: Or in a text like this, see? Newspapers, texts that appear in newspapers … 

Batman: They have to be very independent to do things like that or autônomo? 

Professora: Autonomous. 

Batman: Autonomous. 

Professora: Or independent. Yes, but we always think that, “Oh, in newspapers and magazines 

Portuguese or English language is standard!” and we find so many mistakes, don’t we?  

Joana: Yes. 

Professora: No Popular, oh my god! So many mistakes! 

Batman: O Popular is not a newspaper. For me, O Popular is a tabloide. 

Professora: Nowadays, yes. 

Bruna: E o Jornal Daqui? 

Batman: Oh, Daqui is the worst thing. 

[risos] 

Superman: Ai, eu adoro o Daqui. 

[risos] 

Joana: Ai, eu também! [risos] 

Bruna: Daqui is funny, but it’s not about news, city things that we would like to read... 

Superman: Yes, someday I actually make [?] with the red lights of Daqui. Cause I think it’s so 

weird. 

Bruna: Yes, it’s weird.  

Professora: This is prejudice, Batman! 

Batman: No, it’s not! Come on guys, we are talking about Jornal Daqui! 

[risos] 

Batman: If we read Jornal Daqui, we know! This is not prejudice! 
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Joana: But it’s funny especially the part of “artista da casa”.  

[risos] 

Professora: What is funny? 

[Lots of students talking at the same time]  

Bruna: It’s like a magazine of gossiping, no? Because there are some pictures, it’s not very 

important… 

Professora: And important things as well, or no? 

[Lots of students talking at the same time, most of them answer no]. 

Superman: And some news of, “Oh somebody died or somebody was murdered”. 

Bruna: But also just from Goiânia, we have things about Goiânia, so if we have something 

important about Mato Grosso, for example, won’t be… 

Mariana: A bottle of alcohol beverage in the house of another because she, her husband cheated 

her. 

Professora: Her husband? 

Mariana: Cheat her. 

Professora: Cheats on her. 

Mariana: Cheats on her. 

Professora: Things like this. 

Mariana: I was hear, hearing? 

Professora: I heard. 

Mariana: No, eu tava ouvindo? 

Professora: I was listening to… 

Mariana: I was listening to the radio? 

Professora: Listening to the radio… 

Mariana: And I thought, oh my god! They are, this kind of thing happens all the time and why 

they need to talk about it? I think there are many another important things to talk about. 

Professora: Aham. What else? Any other examples of resistance and language as power in the 

text? 

Batman: There is something that she talks about feminists or something but I can’t… 

Professora: About feminism? 

Bruna: She says that feminists, I don’t remember well but, feminists they were, they thought 

about women rights and things like this but they didn’t think about language. The language (?) 
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We have feminists from some many races but all of them speak the same language, the same 

variety. She speaks of freedom of variety, to speak the way you learn, the way you speak at 

home. 

Professora: Yes, another interesting thing that I reminded when you were saying it is the fact 

that, as you said, you like her text! If you read other texts, theoretical, because this is theoretical 

text, but why is it different?  

Joana: Because they don’t try to be so difficult, and some researchers wrote in a very difficult 

way… 

Professora: Yes, so she…her style is very different, yes? 

Joana: Yes, because she talk to everybody, I think. 

Professora: Yes, her style is personal, she doesn’t quote many people, there is no reference at 

the end, there are no references, for example, I quoted one person. She mentioned some authors 

but she doesn’t write references, so, in a way, of course, they are essays, they are not considered 

articles, they are essays and essays are more personal. But I think this is… she chooses this 

genre, yeah? Because of this, because it’s personal, and feminists, they started writing like this, 

because they started saying that the political is personal, isn’t it? O Político é pessoal… 

Batman: What is the name of this general thing, like essays, articles? 

Professora: Genre. /ˈʒɑːnrə/. Let’s transcribe? Because we have gender, which is totally 

different from genre, ok? In Portuguese its the same word, isn’t it? Gênero e gênero, ok? But 

gênero textual is genre, ok? Let’s transcribe? 

[Alunos ditam os sons e a professora transcreve no quadro] 

Professora: Yes, so this genre she chooses is a… I mean, she chooses it because it’s personal, 

because this is the way feminists tend to write, yes? Because they think the political is 

personal… 

Professora: Especially black feminists and Latin feminists like Gloria Anzaldúa … Does she 

mention her? 

Joana: Yes. 

Professora: Ok. What does she talk about her? I don’t remember that. 

Joana: Gloria Anzaldúa, reminds us … 

Professora: What page? 

Joana: Second page. 

Professora: Anh, “Gloria Anzaldúa reminds us of this pain in Bordelands”, yes! I love this book, 

“La Frontera”, and Gloria Anzaldúa in her texts, she uses English and Spanish at the same 

time. She is using an expression, she is writing but then there is an expression or something that 

touches her, yeah? And then she writes it in Spanish and then she continues in English, it’s just 

excellent. And I’ve been trying to do this, now! Some articles we published have English and 

Portuguese. They are bilingual. For example, if my students, when I do research, and I generate 

data from students if they write in English I write in English in the paper. When they speak, or 

write in English or Portuguese I put it the way they wrote. You see? And then I mix English 
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and Portuguese, which is nice, yeah? But some publishers don’t accept it, some journals don’t 

accept it. And they ask me to translate, yes? I do it, but I do it in footnote, you see? Ok. What’s 

else? It’s ok for power. What’s next? 

Bruna: Definition of 5 words. 36:45 

[During this time students define words they don’t know. In this exercise one student says the 

definition of the word and the others have to guess. They also transcribe the words they don’t 

know] 

1:12 

Professora: Ok, is there another question? No? Ok. So now my question is: I want you to tell 

me, to give me situations of language as power that you have already experienced. In class or 

out of class… 

Mariana: Maybe at home, when your mother say to go wash the dishes. Is a kind of domination, 

not domination, power, she is… 

Professora: Wash the dishes? 

Mariana: Yes, she is tipo mandando! 

Professora: She is ordering. 

Mariana: Yes, she is ordering to do something. 

Professora: Anybody? 

Maria: My cousins were here in Brazil and we took them to the park and they were playing with 

Brazilian guys, and all the guys have to understand English to play with them because they 

didn’t want to speak in Portuguese to play. So, the Brazilian kids have to understand English to 

play with them. 

Professora: Uhum. 

Maria: And they thought it was very cruel… 

Professora: The children? 

Maria: Yes. 

Professora: But they thought they had to speak English? 

Maria: They didn’t speak, they can say, one, two, tree… 

Professora: They were imposing their language to the children. Ok? 

Bruna: Where is it? Where this happen? 

Maria: Here, this year 

Professora: Another example. I would like to hear your own experiences, have you ever 

suffered, have you ever been in situation that you felt constrained because of the language? 

Superman: No language as power, but I feel, sometimes I feel, que que eu sinto? I feel inferior. 
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Professora: Inferior [/ɪnˈfɪriər/]. 

Superman: Or, yeah, that idea, cause I don’t write that well. English or Portuguese, I don’t have 

academic writing. 

Professora: So, how do you feel? I mean, ok, this is your feeling, but have you ever been in a 

situation where a teacher said something that you felt constrained? 

Superman: No, I haven’t. 

Professora: No? 

Bruna: I think all the time cause we always have to do articles and stuff, I think. I mean is not, 

there is not a situation that you are actually humiliated but if you think that you don’t write 

well, it happens all the time because we always have to do papers… 

Professora: Of course. This is a situation when you feel inferior because you don’t write well, 

so this is the power of language, of standard language. 

Bruna: Especially cause we are from Letras. 

Professora: Yes, especially because you study Letras, so you have to speak well. 

Professora: [Give me] [a]nother example. I would like to hear your own experiences, have you 

ever suffered, have you ever been in a situation that you felt constrained because of language? 

Maria: I have a situation that happens with myself. It was in California; a friend of my uncle 

was in our home there, and he wants to show to my grandfather his farm here in Brazil, that he 

had. And his wife, she was Brazilian too, but live in California. And he wanted to show the 

farm for my grandfather and then his wife come and said in English to him: “Stop to show your 

things to them! They will”… how can I say sequestrar? 

Batman: Kidnap. 

Maria: Kidnap you and… 

Bruna: Oh, my god!  

Maria: And I look at her and said: ‘Come on, I don’t speak English and I understood everything 

you said!’ But it was very bad because my grandparents didn’t understood English and they 

were speaking very bad about them. 

Bruna: Because they are Brazilians, but they spoke in English because they thought you 

wouldn’t understand? 

Maria: Yes. 

Bruna: Oh! 

Professora: Yes, this is a typical situation, you want to show your power, you are imposing 

yourself on the other, I mean, because you are excluding people. 

Bruna: Yeah, Brazilians, I think is funny because sometimes, even if they… I mean, you are 

Brazilian and a friend of your come to the US, and you go to visit, and even though you are 
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both Brazilians, you come speaking in English. And is so ridiculous, I mean, you are both 

Brazilians, why do you speak in English? 

Professora: Yes, but, you know, here, I hear some Portuguese, Linguistics teachers complaining 

about our students who speak in English in the corridors, yeah? Because they are (?) Showing 

up themselves just because… (?) 

[Lots of students talking at the same time]  

Professora: But am I going to tell my students not to speak? 

[Lots of students answer] 

Professora: Yes, it’s important to practice… 

Superman: But sometimes is true. I was talking to (one student from Letras) and we were 

talking about that and she said sometimes it’s getting annoying because we are in a middle of a 

group of friends and start talking in English and people, not everyone understand… 

Bruna: Yes, in this case is not very nice. 

Joana: Yes, in this case, but… 

Professora: Yes, in this case it’s not nice, but I think that if you are talking to you friend and 

then somebody happens to see it and will complain? Because… 

[Lots of students talking at the same time] 

Professora: They are just practicing! But that’s the way they see it… 

Superman: Yes, for us. We are just practicing, cause we have to speak in English, but… 

Professora: No, but, for example…Here, we start speaking French, for example, because the 

others don’t understand. Then I don’t think it’s cool, yeah? But if you are just … 

Batman: Let’s talk in English because everybody doesn’t understand, you know? I think this is 

very mean. 

Professora: Yes, this is mean.  

Batman: But if you are just practicing! 

Professora: Yes, if you just leave the room, for example, speaking English, you and your friend? 

So, what’s the problem, yes? 

Maria: Teacher I have a question about the test. You, the guys stay inside the class while we do 

the written test? 

1:19 

Professora: Yes, I said that we are going to have the written test first, ok? So if you can arrive 

at nine forty… 

[Professora organiza a prova] 

1:22 12 
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Professora: So, I want you, it’s time to go? Because I just want to hear because it may be in 

test. Examples or experiences… 

Batman: My father used to be very strict. 

Professora: Uhum, in general? 

Batman: In general, you know? But especially with the way that we talk, me and my sisters, 

you know? And sometimes we were at the phone, talking to a friend in a very, I don’t know… 

Professora: Relaxing. 

Batman: Relaxing and informal way and then he, after, I just hang off and he was “Oh, you 

can’t talk like that, this is not the way that a man talk.” 

Superman: I have one. My brother doesn’t have a beautiful, pretty writing and my father used 

to be angry with him. 

Joana: I don’t like one situation that I saw on Facebook, for example. People write, “Oh, fulano 

de tal escreve tudo errado ou fala tudo errado.” I think this kind of thing it’s so meaning. 

Professora: So mean. 

Joana: So mean and so useless cause I believe that we don’t have a right think to speak or write 

and I think is a bad thing. 

Professora: Yes, and I think we should never correct… 

[Lots of students talking]  

Batman: My father used to, he studied law, so he had lots of friends that they were lawyers and 

some of them, they have a very unique way to talk, you know? And sometimes I was, ‘oh my 

god, why is this guy talking like that?’ In my house, we were kids, and he was being so formal 

and it was not only one person. 

Professora: But it’s very inappropriate, because language is like clothes, yes? We have to be… 

Batman: Well, most of the people  who was, who used to go to my house, they were in a very 

good position, let’s put it that way, so they could understand everything that was said but I think 

it’s so….  

Superman: Unnecessary. 

Mariana: It’s a kind of ostentação … 

Batman: When people start talking in a way they … 

Joana: Oh, I’m rich and I’m going to speak … 

Batman: Because we are very smart. 

[Lots of students talking] 

Professora: Yes, this is a question of appropriacy, you have to be appropriate to some 

situations… 
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Joana: Yes, but not in a informal situation. 

Professora: No, but that’s it. If you are in an informal context you have to be informal, when 

you are talking to a farmer, for example, you cannot use the same language you use here. So, 

that’s it. It’s like “com que roupa eu vou, com que língua eu vou”… 

Batman: You talked about farmers. I used to date a vet, he had a very interesting way to talk, 

you know? He was very eloquent but I was observing him talking to a guy he used to work in 

a farm, and he talked in a completely different way. I was. ‘Oh my god!’ And then I talked to 

him, ‘how could you talk to him?’ Because, sometimes it was really hard to understand and it 

was Portuguese, you know? And he was talking in a very good way. I was very impressed. 

Professora: Yes, I love people who can do that. We do it! Like with your friends you talk 

differently then when you talk here for example, yeah? Sometimes we don’t notice that we 

change, how do you say this? We change a língua, we can say language, but I like repertoire. 

Repertoire is very nice. We have different linguistic repertoires that we use in different contexts. 

1:26 
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APÊNDICE E – Transcrição de uma Entrevista Realizada no Dia 27/04/2017 

 

Entrevista com a aluna Bruna realizada no dia 24/07/2017 

Eu: Então, Arianne, vamos começar. No primeiro questionário que eu apresentei para vocês, eu 

perguntei o que você entende por língua. Você respondeu: “Forma de nos comunicarmos”. Na 

transcrição, por exemplo, no dia 25, que foi a primeira aula, eu perguntei assim: “Is he denying 

just the language, or his Spanish background? What do you think?”. Aí você respondeu assim: 

“I think is his identity”. Agora, o que você entende por língua? 

Bruna: É tão complicado falar de língua.  

Eu: Eu sei, mas, assim, depois do que você tem estudado aqui na faculdade... 

Bruna: Bom, é isso que eu falei mesmo, é uma forma da gente se comunicar, mas agora no 

Inglês 3 a gente estava lendo um texto sobre isso, como que a língua interfere na cultura e como 

que a cultura interfere na língua. Então eu tenho pensado muito por esse ponto de vista também, 

a língua também faz parte da nossa cultura e ela é uma forma de cultura. A gente está aqui no 

Brasil e a gente fala uma língua, o povo de Portugal fala a mesma língua que a gente, mas é 

diferente. Além da forma de comunicar, é uma forma da gente estar conectado, como se nós 

fossemos irmãos de certa forma. A gente estava discutindo esse aspecto da cultura interferir na 

língua e a língua interferir na cultura, por exemplo, a gente está em uma comunidade e a gente 

fala a mesma língua de uma outra comunidade, mas, mesmo assim, nós vamos ter nossas 

próprias gírias, nossos gestos na hora de falar, nosso tom de voz, nosso sotaque. Então também 

faz parte da cultura, a língua é cultura. A língua é uma forma da gente se comunicar, vamos 

supor, eu e você somos melhores amigas, nós vamos falar uma língua que as outras pessoas 

aqui da faculdade também vão falar, o português, mas nós vamos ter uma linguagem que é só 

nossa, por que a gente é amiga. Ou então uma tribo de pessoas que têm os mesmos gostos, que 

assistem as mesmas coisas, que ouvem as mesmas coisas, elas sempre vão ter, dentro da língua 

que todo mundo fala, uma linguagem só delas. 

Eu: Agora, você lembra no semestre passado quais concepções de língua foram trabalhadas? 

Quais sentidos de língua foram trabalhados? Por exemplo, aqui você falou de identidade. 

Depois a gente trabalhou o texto da bell hooks, que era muito a relação... 

Bruna: Eu lembro de língua como forma de impor o poder sobre outras pessoas e também como 

forma de resistência. Vamos supor, você colonizou um país, e o povo de lá já tinha uma cultura, 

já tinha uma língua, e você impôs a sua a eles, então é uma forma de impor poder. E aí, da 

mesma forma que eu tô impondo, a pessoa que tá sendo imposta, ela usa a língua como uma 

forma de resistir, que é uma forma de mesmo quando você tá usando a outra língua, igual eu 

falei, é a cultura, você usa ela da sua própria forma. Você cria uma variedade dentro daquela 

língua e você resiste também de cultivar, no caso deles que eles cultivaram, tem muitos países 

que colonizaram que falam inglês como língua principal, mas eles ainda cultivam a deles pra 

língua não morrer, é uma forma de resistência. E também quando a gente estava falando de 
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Black English, que é uma forma de resistência também, por que eu estou usando o inglês? Estou, 

mas estou usando do jeito que eu quero.  

Eu: E você lembra dos textos da Elizabeth e do Massias? Que eram eles, de uma certa forma, 

negando a língua dos antepassados. E aí você falava muito que era língua como identidade. E 

você continua discutindo língua, por que discutir língua em curso de formação de professores? 

Bruna: Bom, eu não sei da Pedagogia, mas a gente está formando para ensinar outra língua, a 

gente tem que discutir essa língua. A gente estava falando ontem com a professora Valdirene, 

a gente que aprende outras línguas, você não tem que saber só a língua daquele país, mas você 

tem que estudar um pouco da cultura daquele país também. A gente estava falando ontem, você 

fala “Can I open the door, please?”, tudo que você for falar você tem que colocar o “please”, 

não está na gramatica isso, mas está na cultura. Se você não falar “please”, fica parecendo que 

é rude. Aqui no Brasil você fala alguma coisa que eu não entendi, eu vou falar “que?”, se uma 

pessoa falar em inglês comigo e eu falar “what?”, ele vai pensar que eu sou a pessoa mais sem 

educação do mundo, então vai muito da cultura também. 

Eu: Mas você acha que essas discussões que foram feitas em sala de aula pelas professoras e as 

várias discussões que têm tido podem influenciar na sua prática como professora? 

Bruna: Como professora? Eu não sei, se... Pergunta de novo. 

Eu: Você acha que as discussões de língua como dominação, identidade, cultura. Todas essas 

discussões que estão tendo aqui na faculdade influenciam na sua prática? 

Bruna: Bom, por enquanto, eu não sei porque eu não tive a experiência de fazer discussões em 

sala como a gente fez com a professora. Por que eu peguei uma turma de iniciantes, então eles 

estão pegando mais vocabulário e saber estruturar a frase. Eu não tive a oportunidade de ter 

discussão mesmo, de fazer o “critical teaching”, que é uma discussão sobre esse tipo de coisa. 

Eu: Mas você tem vontade? 

Bruna: Tenho! A forma que eu gostaria de dar aula é bem Prática Oral, bem de fazer discussão, 

bem de falar mesmo, bem de speaking. 

Eu: Por que? Você acha que foi bom pra você? 

Bruna: Foi bom, e eu acho que é bom, eu acho que quando eu entrei aqui eu já tinha muita 

língua, mas meu inglês melhorou demais por isso, e a gente muda muito a maneira de pensar 

também quando a gente discute esse tipo de coisa. Você pensava uma coisa e muda de ideia, 

mesmo tendo a mesma ideia na sua cabeça, você começa a pensar em outras e começa a ver 

pontos de vista que você não tinha pensado. Foi bom pra mim, na minha forma de pensar, na 

prática mesmo da língua e eu queria dar aula assim. Eu não tive oportunidade, eu peguei turma 

de iniciante, então eu não tenho experiência ainda pra te falar sobre isso. 

Eu: Não, mas você pode pensar no que que pode ser no futuro, mas você lembra como eram 

trabalhados os textos em sala de aula? 
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Bruna: A gente discutia muito, falava muito. Nenhum texto era uma coisa simples, tinha sempre 

uma questão-chave. Por exemplo, aquela época da política, que estava se falando muito, um 

problema muito da atualidade, umas questões-chave sobre cultura, língua como identidade e 

sempre tinha uma coisa pra discutir. Era sempre um tema que não tinha como não discutir. E aí 

a gente não fazia só para discutir, mas pra praticar a língua, a gente pegava e fazia transcrição 

dos fonemas, fazia pergunta e resposta, também era uma forma de ver se a gente estava 

compreendendo o texto. Perguntas de interpretação, transcrição e discussão. 

Eu: E na prova, você lembra o que foi avaliado? 

Bruna: Na prova ela cobrava todos os textos, de certa forma todos os textos estavam ligados, 

eram sempre do mesmo tema, como que a língua vai se manifestar em vários pontos de vista, 

como identidade, como resistência, como forma de impor... 

Eu: Mas o que era mais cobrado? A estrutura da língua... 

Eu: Mais discussão, mais de argumento. 

Eu: O que você achou dessas práticas e dessa prova? 

Bruna: Achei que melhorou muito, igual eu falei, tanto o meu inglês, quanto a minha forma de 

pensar, a gente pensa em muitas coisas, em coisas que você não pensava antes. Como que uma 

variação surge? É a primeira coisa que eu penso hoje, como que uma variação surge? Só por 

que é adolescente, por que tem a linguagem dos adolescentes, então só por que é adolescente 

tem que ser diferente? É uma forma de resistência, igual o Black English? Eu penso assim, da 

onde que surgiu, “por que”? 
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ANEXO A – Parecer de Aprovação do Comitê de Ética - UFG 
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ANEXO B – Diário da Turma 
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ANEXO C – Avaliação Final 

 

UFG – FL – DLLE – Prática Oral 2 de Inglês – 2º sem. de 2016 

Prof. Rosane Rocha Pessoa      Date: ________________________ 

Student:  

Mark: 

______ 

3.0 

 

2ND WRITTEN TEST 

Text about Brazil’s political events & Texts about language  

Pronunciation & Simple past & Vocabulary 

 

Important: Reading instructions carefully in very important in a test! 

 

Read this text and answer questions 1, 2 and 3. 

Right and Left Wing - What Does it Mean? 

People are always going on about ‘left wing’ and ‘right wing’ - but what does it mean? Well 

it basically means what people believe a country should do for its citizens. 

Left wing beliefs are usually progressive in nature, they look to the future, aim to support 

those who cannot support themselves, are idealist and believe in equality. People who are 

left wing believe in taxation to redistribute opportunity and wealth – things like a national 

health service, and job seeker’s allowance are fundamentally left wing ideas. They believe 

in equality over the freedom to fail. 

In the United Kingdom the main left wing parties are the Labour Party and the Green 

Party. They believe in making laws that protect women, ethnic minorities, and gay people 

against discrimination. They believe that we should tax rich people more to support people 

less well off, and they believe we should regulate big businesses so they serve people’s 

interests. They believe that a good welfare system means people are healthier, more able to 

work, and will put more back into the economy. They also typically believe country-wide 

tax-funded action on climate change is necessary. 

Right wing beliefs value tradition, they are about equity, survival of the fittest, and they 

believe in economic freedom. They typically believe that business should not be regulated, 

and that we should all look after ourselves. Right wing people tend believe they should not 

have to pay for someone else’s education or health service. They believe in freedom to 

succeed over equality. 

In the United Kingdom the main right wing parties are the Conservative (or Tory) Party, 

and UKIP (who focus on the UK not being a part of the European Union). They believe 

that if you have more money, you should get to keep it, and buy better education and 

health services for yourself. They believe that businesses should be less regulated, and 

that the more money they earn, they will bring more benefits to the country. In 2008, 2/3 

of Tory Members of Parliament did not think climate change was a priority, but their 

leadership says it is important. They are more likely to focus on energy security (oil and 

gas are set to run out very soon, and they will not want to rely on other countries). 

Source: <http://idontgetpolitics.co.uk/right-left-wing>. [Adapted]. 
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1) Find words/expressions in the given paragraphs in parentheses that have their meanings. 

(0.4)  

1. richness (one word, 2nd): 

2. an unemployment benefit you can claim while looking for work (three words, 2nd): 

3. lucky, fortunate (two words, 3rd): 

4. well being (one word, 3rd): 

5. extending across or throughout the whole country (compound word, 3rd): 

6. the most capable (one word, 4th): 

7. finish (phrasal verb, two words, 5th): 

8. depend (one word, 5th): 

 

2) Answer these questions about the text. (0.7 total) 

1. According to the definitions in the text, are your beliefs more related to left wing beliefs or 

right wing beliefs? Explain. (0.1) 

 

 

 

 

2. What characteristic of left wing beliefs do you find the best or the worst? Say why. (0.1) 

 

 

 

 

3. What characteristic of right wing beliefs do you find the best or the worst? Say why. (0.1) 

 

 

 

 

4. How would you categorize political parties in Brazil? Choose two parties to talk about. (0.1) 

 

 

 

 

5. What does climate change have to do with the two beliefs? (0.1) 

 

 

 

 

 

6. Do you think the Occupation Movement occurred in the second semester of 2016 in Brazil 

is a left wing movement? Why? (0.2) 

3) Choose eight words from the text, write them down and then write their phonemic 

transcription with the stresses. Underline them in the text. The words have to have two or 

more syllables. (0.4) 
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4) How can you compare Patrick Macias’s language experiences described in “He’s getting to 

learn the language” and Elizabeth Wong’s, described in “The struggle to be an all-American 

girl”? (0.4) 

 

 

 

 

 

 

5) Write a dialogue of about 14 lines between you and Mamacita, the main character in the 

short story “No Speak English” de Sandra Cisneros. Your dialogue is supposed to be related to 

the story and coherent. Besides, it is supposed to have a two-line opening and a two-line 

closing. (0.6)  

 

 

 

 

 

6) Considering the discussions in the text “Language” by bell hooks (1994), write a paragraph 

of about 10 lines, with introduction, development, and conclusion, about an experience with 

language that you have already have. Give it a title. (0.5)  

 

 

 

 

 

Merry Xmas Merry Xmas Merry Xmas Merry Xmas Merry Xmas 
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ANEXO D – Tabela de Notas 

 

PRÁTICA ORAL 2 DE INGLÊS 

MARKS: FIRST TERM 

 

 OA1 OA2 OA3 S1 S2 WT A 

Superman 0,9 0,9 0,9 2,4 2,3 2,6 9,1 

Mariana 0,9 0,8 0,8 2,1 2,2 2,0 8,0 

Bruna 0,9 0,8 1,0 2,4 2,4 2,8 9,4 

Batman 1,0 1,0 1,0 2,5 2,4 1,2 8,1 

Júlia 1,0 1,0 0,9 2,5 2,3 2,8 9,5 

xxx 0,9 0,8 0,8 2,2 2,2 2,6 8,7 

xxx  0,5 - 0,8 0,9 1,0 1,7 4,5 

xxx  0,7 0,8 - 2,1 1,5 1,3 5,9 

Maria 0,9 0,9 0,8 1,9 1,5 1,5 6,6 

Joana 0,7 - 0,8 1,7 1,8 2,2 6,7 

xxx  0,9 - - - - - - 

 

OA: oral activity (Fernanda) 

S: speech  

WT: written test 

A: average 

 

PRÁTICA ORAL 2 DE INGLÊS 

MARKS: SECOND TERM 

 

 OA1 OA2 OA3 S1 S2 WT A 

Superman 1,0 - - 2,2  2,5 2,3 8,6 

Mariana 0,8 0,9 - 1,7 2,2 2,2 7,8 

Bruna 1,0 - - 2,5 2,4 2,7 8,6 

Batman 1,0 1,0 - 2,5 2,4 2,0 8,7 

Júlia 1,0 1,0 - 2,4 2,3 2,8 9,2 

xxx 0,9 - - - - - - 

xxx - - - - - - - 

xxx - - - - - - - 

Maria 0,9 0,9 - 1,5 2,0 1,6 6,9 

Joana 0,8 - - 1,7 2,1 2,4 7,0 

xxx  - - - - - - - 

 

OA: oral activity (Fernanda) 

S: speech  

WT: written test 

A: average 
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ANEXO E – Texto de Patrick Macias, He’s Getting to Learn the Language 
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ANEXO F – Texto de Elizabeth Wong, The Struggle to Be an All-American Girl 
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ANEXO G – Texto de Sandra Cisneros, No Speak English 
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ANEXO H – Texto de Bell Hooks, Language 
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