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Resumo 

 

A língua inglesa carrega em si um potencial segregador, pois é supostamente unânime, 

considerada a língua da globalização (MOITA LOPES, 2008; SANTOS, 1988; SANTOS, 

2000), porém cotidianamente esparsa. O estudo mobiliza conceitos de ideologia linguística 

(KROSKRITY, 2004; MOITA LOPES, 2008; SILVERSTEIN, 1979; BLOMMAERT, 2006) e 

de colonialidade (QUIJANO, 2007; WALSH, 2009) para interpretar as percepções dos 

professores sobre a prática docente e a necessidade (ou não) de adaptação do conteúdo de um 

livro didático produzido localmente, mas distribuído globalmente, e suas estratégias para driblar 

a ordem colonial no ensino de inglês. O acesso desigual junto às ideologias linguísticas reforça 

a dinâmica da colonialidade, como apontam os estudos decoloniais (GROSFOGUEL, 2010; 

MIGNOLO, 2008; OLIVEIRA; CANDAU, 2010; WALSH, 2009). O papel do educador 

linguístico (BAGNO; RANGEL, 2013; ALMEIDA, 2014; FREITAS, 2010) é central na 

mediação entre as identidades culturais dos estudantes (HALL, 2004) e o objeto de estudo, 

assim como no uso de materiais didáticos (MELO, 2015; FERREIRA, 2006; JORDÃO, 2010), 

no intuito de promover a interculturalidade crítica (WALSH, 2019). Para tanto, tenho como 

objetivo conhecer as perspectivas do professor sobre o contato intercultural em sala de aula 

assim como seu olhar sobre o uso de um MD “global”, dentro da realidade que estão inseridos. 

(BOURDIEU, 1989; HALL, 1997; SANTOS, 1988). A pesquisa adota uma abordagem 

qualitativa, baseada em análise de entrevistas. Foram entrevistados três professores, recrutados 

no critério de conveniência, ou seja, de contato preexistente com a pesquisadora. Além disso, 

foram selecionados professores que já haviam usado um mesmo material didático e 

demonstravam ter um olhar crítico sobre ensinar. A pesquisa teve que se adaptar às condições 

da pandemia de Covid-19, sendo assim, as entrevistas foram conduzidas remotamente (online) 

e posteriormente transcritas. Além da fala dos professores, o estudo leva em consideração suas 

biografias e trajetórias profissionais na construção de uma relação identitária e política com o 

material didático global. 

 

 

Palavras-chave: ensino de inglês; decolonialidade; ideologias linguísticas; identidades 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

English language carries in itself a segregating potential, as it is supposedly unanimous, 

considered the language of globalization (MOITA LOPES, 2008; SANTOS, 1988; SANTOS, 

2000), although it is daily sparse. The study mobilizes concepts of linguistic ideology 

(KROSKRITY, 2004; MOITA LOPES, 2008; SILVERSTEIN, 1979; BLOMMAERT, 2006) 

and coloniality (QUIJANO, 2007; WALSH, 2009) to interpret teachers' perceptions about 

teaching practice and the need (or not) to adapt the contents of a textbook produced locally, but 

distributed worldwide, and its strategies to deal with the colonial order of English teaching. 

Unequal access as well as linguistic ideologies reinforces the dynamics of coloniality, as shown 

by decolonial studies (GROSFOGUEL, 2010; MIGNOLO, 2008; OLIVEIRA; CANDAU, 

2010; WALSH, 2009). The role of a language educator (BAGNO; RANGEL, 2013; 

ALMEIDA, 2014; FREITAS, 2010) is central in the mediation between the cultural identities 

of students (HALL, 2004) and the object of study, as well as in the use of teaching materials 

(MELO, 2015; FERREIRA, 2006; JORDÃO, 2010), in order to promote critical interculturality 

(WALSH, 2019). Therefore, I aim to know the teacher's perspectives on intercultural contact 

in the classroom as well as his view on the use of a “global” text book, within the reality in 

which they are inserted (BOURDIEU, 1989; HALL, 1997; SANTOS, 1988). The research 

adopts a qualitative approach, based on interview analysis. Three teachers were interviewed, 

recruited according to the criterion of convenience, that is, of preexisting contact with the 

researcher. In addition, teachers who had already used the same material and demonstrated a 

critical view on teaching were selected. The research had to be adapted to the conditions of the 

Covid-19 pandemic, so the interviews were conducted remotely (online) and later transcribed. 

In addition to the teachers' speech, the study takes into account their biographies and 

professional trajectories in the construction of an identity and political relationship with the 

global teaching material. 

 

 

Key-words: English teaching; decolonization; linguistic polices, identities. 
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1. Introdução 
 

A presente pesquisa pretendeu conhecer as perspectivas sobre o contato intercultural em 

sala de aula assim como a olhar do professor sobre o uso do MD em sala de aula. Portanto 

torna-se relevante pensar como as relações de poder podem se apresentar nas percepções de 

professores de inglês ao lidar com as dimensões ideológicas envolvendo o idioma, inclusive 

quanto ao uso de materiais didáticos “globais” em contextos locais. Minha pergunta de pesquisa 

é: como o professor se coloca diante da sala de aula de língua inglesa para promover um ensino 

crítico, decolonial e articulado com as identidades de seus alunos?  

O ponto de partida da pesquisa é a reflexividade por parte de professores que “pensam 

em decolonizar” o trabalho docente de diversas maneiras. Dessa forma, busco ir além da 

apresentação de professores como meros reprodutores de ideologias dominantes ou como 

preocupados apenas com a eficácia de sua prática, como são frequentemente retratados 

(RICHARDS, 2002). 

 O ensino de inglês vem sendo debatido e teorizado há algumas décadas no contexto 

brasileiro dentro de perspectivas buscando a sua democratização. O objetivo de uma educação 

em línguas adicionais cidadã enfrenta fortes contracorrentes ideológicas enraizadas na 

globalização neoliberal recente, e na história mais longa das relações coloniais. Blommaert 

(2014) afirma que o inglês 

 
É a língua que define a globalização e, onde quer que se vá, encontra-se o que Swaan 

(2001) chama de “a debandada em direção ao inglês": milhões de pessoas tentando 

adquirir a língua que (acreditam) irá retirá-las da localidade ou regionalidade restrita 

onde vivem atualmente. A pessoa se torna cidadã global ao falar a língua do sistema 

global. (p. 58) 

 

O conceito de globalização cria uma percepção de acesso, encurtamento das distâncias, 

homogeneização. Para Santos (2000) isso se trata de um mito, a globalização como uma fábula. 

“Há uma busca de uniformidade, ao serviço dos atores hegemônicos, mas o mundo se torna 

menos unido, tornando mais distante o sonho de uma cidadania verdadeiramente universal.” 

(SANTOS, 2000, p. 19). A língua inglesa é considerada por muitos como uma língua de acesso 

e requisito para ascensão social, mas sua suposta hegemonia diante de outras línguas é 

questionada e criticada. Em parte, esse debate surge porque nem todos se identificam com as 

ideias que promoveram o inglês ao status de língua global, problematizado pelos estudos 

decoloniais (GROSFOGUEL, 2010; MIGNOLO, 2008; OLIVEIRA; CANDAU, 2010; 
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QUIJANO, 2007; SANTOS, 2019; WALSH, 2009), mas também, por aqueles que, de alguma 

forma, estão à margem desse sistema globalizado (MOITA LOPES, 2008; SANTOS, 1988), 

que cria pontes, mas também muros.  

A grande questão é o encontro desigual de culturas dentro de estruturas sociais de 

dominação (POULANTZAS, 1977), apontando questões políticas, identitárias e culturais. A 

“revolução cultural” (HALL, 1997) se inicia no século XX e desafia muitos pressupostos 

estabelecidos anteriormente pela lógica do pensamento moderno, muito marcada pelos 

universalismos. Apesar de parecer elementar aquilo que Stuart Hall (1997, p. 16) chama de 

centralidade da cultura, o autor afirma que isso não significa que “as ciências humanas e sociais 

tenham sempre dado à ‘cultura’ uma centralidade substantiva ou peso epistemológico que ela 

merece”.   

Os estudos culturais têm se tornado cada vez mais relevantes e tomam corpo à medida 

que avançam e permeiam diversos campos de pesquisa, como a educação. A presente pesquisa 

entende, portanto, que as relações entre as culturas, identidades e a formação dos sujeitos e suas 

ideologias estão materializadas no discurso e são ressignificadas por ele, pois 

 

É através da interação com outros a quem têm acesso durante sua existência que as 

pessoas vão aprendendo a perceber, sentir, entender a si mesmos e o mundo, isto é, 

através da cultura que as envolve que vão sendo construídos historicamente. A cultura 

ensina não só a pensar, mas também a sentir, pois que são situações intersubjetivas 

que contribuem para a constituição do subjetivo. (ROMERO, 2007, P. 218). 

 

Além da cultura, a língua e sua relação com as pessoas têm que ser repensadas. A visão 

de si e do outro, assim como da língua e da cultura, são permeadas pelas ideologias linguísticas. 

Assim como Moita Lopes (2008) sugere,  

 

é uma ideologia lingüística que entende o inglês global, uma língua descentrada, e 

seus usos em performances locais, como lugares de recriação de uma antihegemonia, 

nos fluxos da fronteira, tornando possível contemplar outros futuros em outros 

discursos, construindo, assim, “uma outra globalização” (para lembrar mais uma vez 

Milton Santos). Considerando a sua natureza plural, os vários ingleses falados no 

mundo são lugares de muitos discursos, de contradições, de conflitos, de luta, de 

heterogeneidade discursiva ou de semidiversidade, tornando possível aventar essa 

outra globalização. Os donos desses ingleses são, dessa forma, aqueles que os usam e 

fazem deles o que desejam, se reinventando em novas performances identitárias e 

recriando o mundo. (p. 333) 
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Considerando o caráter mutável e heterogêneo das identidades (BAUMAN, 1997), essa 

constante mutação favorece a interação que atravessa as fronteiras e ressignifica os sentidos 

como forma de resistência, criando assim, projeções transperiféricas, que 

 

buscando revolucionar, elas se projetam no sentido de incentivar rompimentos em 

estruturas de opressão social e racial que dão sustentação ao que se entende como 

centro, um espaço em disputa pelas periferias que se alinham, se agrupam, se 

reinventam e se conectam, trocando tecnologias para recriar suas vidas. Assim, 

transperiferias não são, em última análise, uma proposta para descrever melhor as 

margens, mas para desestabilizar e revolucionar o centro (WINDLE et al., 2020, p. 

1572-1573). 

 

 O conceito de periferia surge a partir da definição de “centro” quando a Europa afirma 

ser o centro de uma História Mundial que inaugura. O projeto da modernidade nos constitui não 

apenas através da compreensão dos saberes, mas também através da compreensão de nós 

mesmos, a ontologia do ser. A perspectiva de identidades fluidas e impermanentes nos leva 

também a questionar a percepção de indivíduos que temos. 

Visto que os indivíduos possuem diferentes demandas e o pensamento pós-moderno1 

ressalta o caráter subjetivo da natureza humana e de suas relações, faz-se necessário questionar 

continuamente algumas práticas e concepções de educação que são naturalizadas e reproduzidas 

com peso de ciência e verdade. Críticos do pós-modernismo como ainda um projeto 

eurocêntrico, vão mais longe propondo a descolonização do saber (GROSFOGUEL, 2010).  

Aprender uma nova língua é muito mais do que traduzir palavras, é também criar novos 

sentidos às coisas, ressignificar, mas também adicionar, e cada um o faz distintivamente. A 

educação de línguas adicionais na perspectiva decolonial implica em reconhecer e enfrentar 

relações culturais desiguais, e em ressignificar e se apropriar dos recursos linguísticos para a 

valorização e organização dos povos colonizados e subalternizados. A visão de encontro 

intercultural proposta por Dussel (1992), por exemplo, na noção de transmodernidade, é de 

diálogo crítico entre as diversas periferias do sistema-mundo – críticos tanto em relação às 

normas da cultura própria quanto às normas das outras culturas. 

Sob uma perspectiva relacionada, à dos estudos pós-coloniais, é preciso refletir sobre 

aquilo que nos é imposto e buscar caminhos outros que desafiem a ordem imposta pela 

colonialidade: 

 

1 Me refiro a diferentes correntes e nomenclaturas dessa racionalidade: pós-modernos, pós-críticos, modernidade 

tardia, pós-estruturalistas, decoloniais, pós-coloniais entre outras. 
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Para Said (Ibidem), a idéia imperial foi construída antes mesmo da França e da 

Inglaterra se lançarem às conquistas territoriais no século XIX e esta ideologia revela 

que a literatura foi um dos veículos importantes de sua preservação nos séculos XVIII 

e XIX, presumindo a submissão dos povos conquistados e relegando-os a um papel 

meramente secundário nas narrativas em que aparecem apenas para emoldurar os 

efeitos dos personagens centrais: sempre europeus e brancos. Desta forma, apontamos 

que, na aventura colonial, caberia considerarmos uma macro-estrutura definida, hoje, 

pela globalização que enfraquece as fronteiras, mas, ainda mantêm a oposição entre, 

de um lado, o Centro e, do outro, a Periferia. (MIRANDA; PASSOS, 2011, p. 2, 3) 

 

A pesquisa foi motivada, em grande parte, por tentar entender de que forma essas 

relações entre Centro e Periferia se dão, pois, como professora de inglês, inserida em uma 

Periferia global, sou confrontada pelos limites das fronteiras epistemológicas (MOITA LOPES, 

2008). Ainda que haja deslocamentos, e, conforme citado anteriormente, a globalização 

enfraqueceu tais contornos, ainda somos confrontados com práticas no ensino de língua inglesa 

no Brasil que precisam ser revisitadas sob uma perspectiva decolonial (OLIVEIRA; CANDAU, 

2010; PARDO, 2019; WALSH, 2019). 

O material didático (MD) está muito presente na rotina dos que aprendem e ensinam 

inglês, pois serve como base para a preparação das aulas, define o contexto que algum tópico 

gramatical ou vocabulário será apresentado, serve como modelo para os alunos que têm contato 

com a língua adicional pela primeira vez. Diversos autores têm debatido e levantado questões 

sobre as representações nos materiais didáticos de inglês e as identidades de alunos e 

professores considerando raça, gênero, classe social (DAHER; FREITAS; SANT’ANNA, 

2013; BARDELI; FERREIRA, 2006; MELO, 2015), pois os conteúdos ainda são muito 

pautados na cultura da classe média e de países como os EUA e Inglaterra. 

Da mesma forma, o trabalho de Nascimento e Windle (2020), sobre o mesmo livro 

didático (LD) que irei utilizar como objeto de pesquisa, aponta para a falta de representação de 

negros, assim como uma visão estereotipada dos indivíduos, no âmbito profissional, baseada 

na construção histórica de superioridade dos brancos, e concluem que: “Livros didáticos globais 

são moldados por aspectos comerciais em um mercado global e por relações de colonialidade, 

que inclui racismo estrutural como parte da hierarquização de ocupação nas características em 

que são produzidos2” (p. 17). 

 

2 As traduções contidas neste estudo são de minha autoria e responsabilidade: “Global textbooks are shaped by 

commercial considerations in a global marketplace and by relations of coloniality, which include structural 

racism as part of occupational hierarchies in the settings in which they are produced”. 
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Tomando como base minha experiência com materiais didáticos produzidos 

globalmente, percebo que muitos aspectos de nossa cultura são negligenciados e acabam 

distanciando os alunos do objeto de estudo. Por exemplo, ao abordar o tema profissões, não 

mencionar o trabalhador informal, como camelô, motorista de Uber, catador, entregador; 

profissões cada vez mais presentes na realidade dos brasileiros, dada a crise econômica que 

estamos vivendo. 

Minha intenção, tal qual Nascimento e Windle (2020), é abordar o tema profissões, e 

conhecer as perspectivas sobre o contato intercultural em sala de aula assim como a olhar do 

professor sobre o uso do MD em sala de aula. Se fariam adaptações ou não, se teriam críticas 

ou sugestões, considerando o contexto em que estão inseridos. Para tanto, usarei uma unidade 

do LD “American English File 1” (LATHAM-KOENIG; OXENDEN, 2013), produzido pela 

Oxford University Press, com sede em Oxford, Inglaterra, e distribuído em larga escala para 

diferentes países do globo. 

É muito comum que professores de língua circulem entre diversos espaços para ensinar, 

como escolas, cursos de idiomas, cursos pré-vestibulares, empresas, até mesmo residências, 

como é o caso das aulas particulares. Mesmo dentro da escola, existem diferentes espaços de 

ensino, temos o ensino de línguas na grade curricular ou como atividade extra, em projetos 

bilíngues. Eu, por exemplo, além de cursos livres e escola regular, já tive a experiência de 

ensinar inglês para autistas em uma associação e, certamente, foi uma experiência única e 

enriquecedora.  

Evidentemente, o professor de línguas precisa adequar o objetivo de suas aulas de 

acordo com os espaços que ocupa. Somado a isso, temos gestores de escolas e cursos, que, não 

necessariamente, estão ligados à educação e têm como primeiro expediente interesses 

econômicos. “Institutos de línguas são, como o termo diz, cursos livres, livres para se mover de 

acordo com o ritmo que move a obtenção de lucro ao passo que eles atendem aos desejos de 

consumo da classe dominante da sociedade”.3 (ASSIS-PETERSON, 2003, p. 3).  

Porém, faz-se necessário definirmos aqui o papel do educador de línguas que vai além 

de apenas desenvolver habilidades linguísticas. 

 

 

3 As traduções contidas neste estudo são de minha autoria e responsabilidade: “Language institutes are, as the 

term says, cursos livres, free to move about according to the beat of profit-making forces as they attend to the 

wishes of the consuming dominant classes in this society. 
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Mas educação de língua estrangeira é mais do que o desenvolvimento da habilidade 

de língua estrangeira, como eu escrevi acima. Isso pode envolver, por exemplo, o 

desenvolvimento de um senso de quem nós somos nesse mundo diverso. Uma reflexão 

que a sala de língua estrangeira é perfeitamente adequada para promover4. (ASSIS-

PETERSON, 2003, p. 4) 

 

Dessa forma, ao falar sobre educação de língua inglesa refiro-me ao papel de um 

educador linguístico que envolve sim, contribuir para que seus alunos tenham domínio sobre a 

língua ensinada, mas, antes disso, contribuir para a formação crítica cidadã dos discentes. 

Justamente por isso, foram selecionadas pessoas que não somente atuam ensinando inglês, mas 

têm formação acadêmica para tal.  

Como ficará claro nos capítulos posteriores, os participantes circulam em diversos 

espaços, trazendo um olhar crítico tanto para o contexto de cursos livres quanto para os 

contextos de ensino regular, buscando brechas para desenvolver um trabalho crítico e acolher 

posturas críticas por parte dos alunos. Portanto, será passível de análise a fala do docente sobre 

o uso do MD proposto dentro dos contextos de uso em que estes estão inseridos, levando em 

consideração o seu olhar de educador e o objeto definido por ele para seus alunos. Seja, por 

exemplo, trabalhar as quatro habilidades, ou apenas privilegiar alguma, trabalhar estratégias de 

leitura, levantar questões interculturais e debates em aula. Caberá ao professor definir seu 

objetivo e estratégias de acordo com os grupos que leciona no presente momento da pesquisa. 

Como possíveis estratégias, os professores poderiam problematizar o livro durante a 

aula, adaptá-lo, ou, até mesmo, optar por não usar a lição e produzir material próprio. Através 

das pistas dadas pelo entrevistado, farei a análise procurando identificar as ideologias 

linguísticas em sua fala. 

Essa é uma pesquisa qualitativa, pois pretende analisar dados de entrevistas, buscando 

reconhecer as identidades culturais e visões da língua e cultura que estão presentes, além de 

procurar explicações nas teorias de ideologias linguísticas. 

 A pesquisa qualitativa pode ser usada por diversas áreas do conhecimento que se 

valham da noção de que não há um sentido único para a pesquisa e opõe-se à quantitativa. De 

acordo com Chizzotti (2003),  

 

4 As traduções contidas neste estudo são de minha autoria e responsabilidade: “But foreign language education is 

more than the development of foreign language skills, as I wrote above. It may envolve, for example, the 

development of a sense of who we are in the diverse world, a reflection that the foreign language classroom is 

ideally suited to promote.” 
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Diferentes questões de pesquisa invocam o título qualitativo, partilhando o 

pressuposto básico de que a investigação dos fenômenos humanos, sempre saturados 

de razão, liberdade e vontade, estão possuídos de características específicas: criam e 

atribuem significados às coisas e às pessoas nas interações sociais e estas podem ser 

descritas e analisadas, prescindindo de quantificações estatísticas. (p. 222) 

 

O autor afirma que há vários métodos de pesquisa que se inscrevem sob o paradigma 

qualitativo, como por exemplo “entrevista, observação participante, história de vida, 

testemunho, análise do discurso, estudo de caso” (CHIZZOTTI, 2003, p. 222). 

 O presente trabalho está inserido no campo da Linguística Aplicada (LA), como 

descreve Celani (1992, p. 18): “a LA seria um mediador entre descrições teóricas e atividades 

práticas diversas”. Ou seja, fazem a mediação das teorias de diversos campos do conhecimento 

com atividades práticas que utilizam a linguagem. Pois, assim como afirma Moita Lopes (2006, 

p. 88), “muito do que se chama linguística insiste em ignorar o que as pessoas no cotidiano 

pensam sobre linguagem, embora igualmente insista em produzir conhecimento sobre a vida 

delas ou lhes indicar ações políticas” 

 Para tanto, a LA se vale de outras disciplinas para dessa forma mediar a teoria e a 

prática. Sendo assim, a LA pode ser entendida também como uma área interdisciplinar, “A LA 

é o ponto, então, onde o estudo da linguagem se intersecciona com outras disciplinas” 

(CELANI, 1992, p. 19). 

 Um dos possíveis equívocos que pode ocorrer é se confundir a Linguística com a 

Linguística Aplicada, ou mesmo acreditar que esta é uma subárea daquela. Quanto a isso, Celani 

(1992) afirma: 

Em uma representação gráfica da relação da LA com outras disciplinas com as quais 

ela se relaciona, a LA não apareceria na ponta de uma seta partindo da Linguística. 

Estaria provavelmente no centro do gráfico, com setas bidirecionais dela partindo para 

um número aberto de disciplinas relacionadas com a linguagem, entre as quais estaria 

a Linguística, em pé de igualdade, conforme a situação, com a Psicologia, a 

Antropologia, a Sociologia, a Pedagogia, ou a tradução. (p. 21) 

 

Sendo assim, a LA se propõe a relacionar teorias de diversos campo de estudo com práticas de 

linguagem ligadas ao cotidiano.  

 Porém, é importante destacar, assim como Moita Lopes (2006) afirma, que,  

 

nós que atuamos em LA sabemos, nosso trabalho tem-se pautado por teorizações. Por 

um lado, conhecimento que não considera as vozes daqueles que vivem a prática 
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social não pode dizer nada sobre ela; e, por outro, em LA, temos que produzir 

conhecimento em que não haja distinção entre teoria e prática. (p. 101) 

 

 Da mesma forma, acredito que essa pesquisa se torna relevante, à medida que retoma 

questões ligadas ao ensino de línguas, porém trazendo conceitos mais amplos como o de cultura, 

identidades, colonialismo e questões epistemológicas que, de certa forma, dão o tom da 

discussão. A presente pesquisa aposta no protagonismo de docentes na reflexão sobre as 

questões que também animam debates teóricos, e na importância de buscar novas pistas na 

práxis de quem pensa e age frente as desigualdades contemporâneas no Brasil. 

A pesquisa tem como tema o ensino de inglês no Brasil sob uma perspectiva decolonial 

e tem como objetivo principal analisar a relação narrada pelo professor sobre a sua experiência 

e o uso do MD. A pergunta de pesquisa é:  o que as reflexões de professores de língua inglesa 

podem revelar sobre estratégias para a promoção de um ensino crítico, decolonial e articulado 

com as identidades de seus alunos?  

Em minha introdução pretendi, em linhas gerais, apresentar o escopo da pesquisa. Em     

seguida, tratarei de justificar a relevância do tema tanto para minha prática enquanto professora, 

quanto para o ensino de inglês como língua adicional no Brasil. Posteriormente, apresentarei os 

principais fundamentos teóricos que embasam a pesquisa, logo após, a metodologia utilizada e, 

por fim, as análises e conclusões da mesma. 
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2. Justificativa 
 

Essa é uma pesquisa sobre a educação de inglês no Brasil, mais especificamente na 

cidade de Niterói, onde trabalho como professora de língua inglesa há alguns anos e, portanto, 

reflete inquietações e, também, observações que surgiram durante minha trajetória enquanto 

docente, mas também como aluna. 

Entendo que esse trabalho se torna relevante à medida que se propõe a desafiar a 

naturalização dos conhecimentos postos pela modernidade e que deixam à margem tantas 

vozes, como explicarei mais adiante. Dessa forma, procuro trazer alguns autores que têm 

proposto uma nova epistemologia que contemple tais grupos socialmente menorizados, assim 

como Moita Lopes (2006) afirma: 

 

Aqueles que foram postos à margem em uma ciência que criou outoridades com base 

em um olhar ocidentalista têm passado a lutar para emitir suas vozes como formas 

igualmente válidas de construir conhecimento e de organizar a vida social, desafiando 

o chamado conhecimento científico tradicional e sua ignorância em relação às práticas 

sociais vividas pelas pessoas de carne e osso no dia-a-dia, com seus conhecimentos 

entendidos como senso comum pela ciência positivista e moderna. (p. 87, 88) 

 

A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie foi convidada para palestrar no TED, 

em 2009, sobre “O perigo das histórias únicas”, posteriormente publicado com o mesmo título 

(ADICHIE, 2019). Este faz menção às tantas histórias únicas que são propagadas e 

reproduzidas sem que outras vozes sejam ouvidas e acabam por se tornarem verdades 

irrefutáveis, quando, na verdade, são apenas parte da história. Chimamanda foi fazer faculdade 

nos EUA e se surpreendeu ao perceber a visão que tinham dela, perguntando por sua música 

tribal e se surpreendendo por ela falar inglês, ainda que essa seja a língua oficial do país. Ela 

exemplifica, também, contando um equívoco que ela mesma cometeu, quando um menino de 

uma vila no interior no país foi morar e trabalhar na casa de seus pais durante sua infância. A 

história que ela ouvia de sua mãe é de que o menino pertencia a um lugar e uma família muito 

pobres. Tudo o que vinha em sua mente quando pensava na condição do menino era pobreza e 

se surpreendeu ao visitar a tal aldeia e se deparar com um lindo cesto de ráfia produzido 

localmente. Ela não poderia imaginar que daquele lugar poderia surgir qualquer coisa de valor. 

Da mesma forma, são muitas as histórias criadas e reproduzidas que relatam 

parcialmente a realidade plural dos fatos. Mignolo (2008, p. 239) comenta que “a formação 

histórica do mundo moderno-colonial resultou das ações e das narrativas produzidas 
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basicamente em quatro das seis línguas modernas imperiais: português, castelhano, francês e 

inglês”. Ele destaca dois relatos contemporâneos: Adam Smith, The Wealth of Nations (1776) 

e Ottobah Cugoano, Thoughts and Sentiments on the Evil Slavery (1786). O primeiro, um 

europeu, e o segundo, um africano liberto que estava em Londres. Smith encarava o livre 

comércio e a venda de escravos como algo positivo, “o motor da prosperidade”, enquanto 

Cugoano fala dos horrores do tráfico humano, porque sentia na pele as consequências de tais 

atos. O discurso dominante foi aquele que deu origem ao mito da modernidade e ecoa até o 

presente momento. 

 

O ano de 1492, segundo nossa tese central, é a data do “nascimento” da Modernidade; 

embora sua gestação – como o feto – leve um tempo de crescimento intrauterino. A 

modernidade originou-se nas cidades europeias medievais, livres, centros de enorme 

criatividade. Mas “nasceu” quando a Europa pôde confrontar-se com seu “Outro” e 

controlá-lo, vencê-lo, violentá-lo: quando pôde definir-se como um “ego” 

descobridor, conquistador, colonizador da alteridade constitutiva da própria 

Modernidade. De qualquer maneira, esse Outro não foi “descoberto” como Outro, mas 

foi “encoberto” como a “si-mesmo” que a Europa já era desde sempre. De maneira 

que em 1492, será o momento concreto da “origem” de um “mito” de violência 

sacrifical muito particular, e, ao mesmo tempo, um processo de “en-cobrimento” do 

não europeu. (DUSSEL, 1992, p. 8) 

 

À medida que o processo de colonização e tomada de territórios avançava, o pensamento 

daqueles que oprimiam se sobrepunha, e não somente ideias, mas também modelos 

econômicos. Santos (2000, p. 23) afirma que “a globalização é, de certa forma, o ápice do 

processo de internacionalização do mundo capitalista”. A esse tipo de padrão de dominação e 

exploração chamamos de colonialismo (OLIVEIRA; CANDAU, 2010). O colonialismo gera a 

colonialidade (QUIJANO, 2007), que sobrevive apesar do fim do período de invasão territorial 

pelas grandes potências econômicas. Pudemos ver o exemplo citado por Mignolo (2008), 

ocorrido nos idos do século XVIII e ainda hoje, na fala de Adichie (2019). 

 

Lutar contra uma dominação cada vez mais polifacetada significa perversamente lutar 

contra a indefinição entre quem domina e quem é dominado, e, muitas vezes, lutar 

contra nós próprios. Por outro lado, a resiliência do capitalismo revelou-se na reiterada 

operacionalidade de uma das suas armas que parecia ter sido historicamente 

neutralizada: o colonialismo. De facto, o fim do colonialismo político, enquanto forma 

de dominação que envolve a negação da independência política de povos e/ou nações 

subjugados, não significou o fim das relações sociais extremamente desiguais que ele 

tinha gerado, (tanto relações entre Estados como relações entre classes e grupos 

sociais no interior do mesmo Estado). O colonialismo continuou sobre a forma de 

colonialidade de poder e de saber, para usar a expressão de Anibal Quijano neste livro. 

(SANTOS; MENESES, 2010, p. 18, 19) 
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Dessa forma, se torna primordial que, enquanto educadores e pesquisadores do Sul 

global, nos dediquemos a revisitar conceitos normalizados e estatizados, pois “apesar de o 

colonialismo tradicional ter chegado ao fim, para os autores do grupo 

“Modernidade/Colonialidade” as estruturas subjetivas, os imaginários e a colonização 

epistemológica ainda estão fortemente presentes” (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 19). Toda 

a base do pensamento moderno tem influência direta na forma como enxergamos o mundo e a 

nós mesmos até hoje. 

Entendo que sempre haverá espaço para novas discussões, visto que ainda podemos 

avançar muito com relação ao ensino de inglês no Brasil. Não necessariamente para alcançar 

um número maior de falantes de inglês no país, já que isso é uma escolha e não deve ser 

encarada como indicador de progresso, mas, justamente, para tentar diminuir o desencontro 

entre o aprendizado dessa língua e a realidade de muitos brasileiros, tal qual tenho 

testemunhado durante meus anos de docência. 

Melo (2015) afirma que 

devemos refletir sobre o que as teorias ditam, de como ocorre a aprendizagem, da 

coconstrução discursiva, performativa, histórica e social de participantes do processo 

mencionados (alunas/os, professoras/os etc.). Além disso, é relevante refletirmos o 

que fazemos com a linguagem em nossas aulas de línguas e nos materiais didáticos 

que adotamos. (p. 72) 

Refletir sobre o MD é fundamental, pois é uma prova da materialidade das ideologias, 

“tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em 

outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1981/1929, p. 31). O que nos leva a pensar que nenhum MD é 

imparcial, assim como não o é a educação linguística.  

Apenas identificar as ideologias linguísticas no MD não seria suficiente, já que o uso 

que o professor faz do material pode mudar seus efeitos, como, por exemplo, identificar 

discursos de poder e reagir a eles de maneira crítica, tal qual se propõe a interculturalidade 

crítica: 

 

proponho a interculturalidade crítica como ferramenta pedagógica que questiona 

continuamente a racialização, subalternização, inferiorização e seus padrões de poder, 

visibiliza maneiras diferentes de ser, viver e saber e busca o desenvolvimento e criação 

de compreensões e condições que não só articulam e fazem dialogar as diferenças 

num marco de legitimidade, dignidade, igualdade, equidade e respeito, mas que – ao 

mesmo tempo – alentam a criação de modos “outros” – de pensar, ser, estar, aprender, 

ensinar, sonhar e viver que cruzam fronteiras. (WALSH, 2009, p. 25) 
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Portanto, repensar o ensino de inglês no Brasil, assim como a escolha ou o uso do MD 

é de extrema importância para a melhor compreensão das nossas identidades, visto que o mito 

do colonizador pode por vezes distorcer nossa percepção da cultura, subalternizando uns e 

reafirmando outros. Cabe ao educador trabalhar para que estes equívocos não sejam 

reproduzidos e perpetuados, promovendo o debate e respeito às individualidades. 
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3. Pressupostos teóricos fundamentais 
 

Nessa seção, elenco as principais bases teóricas que fundamentam a presente pesquisa. 

Faço uma breve retrospectiva de como a ciência se transformou desde a revolução científica e 

apresento a cultura como elemento central da sociedade (HALL, 1997). Diante de tais 

mudanças e de uma sociedade marcada por racionalidades diferentes, pretendo refletir de que 

maneira as práticas de ensino de inglês vão de/ao encontro a uma pedagogia decolonial 

(OLIVEIRA; CANDAU, 2010; QUIJANO, 2007; PARDO, 2019; WALSH, 2009), uma vez 

que a língua, mais notadamente a inglesa, passa de símbolo de identidade nacional a uma 

mercadoria (MOITA LOPES, 2008). 

Para melhor entender o cenário da educação linguística5 no país é preciso conhecer a 

história que a precede e as ideologias linguísticas envolvidas. Silverstein (1979, p. 193) 

esclarece que “ideologias linguísticas são qualquer conjunto de crenças sobre a língua 

articuladas pelos falantes como uma racionalização ou justificação da percepção do uso e 

estrutura da língua”6 . Já Schieffelin, Woolard e Kroskrity (1998, p. 3) as descreve como 

“representações, que explicita ou implicitamente, interpreta a interseção da língua e seres 

humanos em um mundo social 7”. Talvez uma outra palavra que pudesse ser usada para 

ideologias linguísticas seria crenças as nossas crenças sobre o mundo definem as nossas 

escolhas linguísticas. Igualmente, as nossas escolhas linguísticas apontam, ou indexicalizam 

(SILVERSTEIN, 2006), a nossa forma de enxergar o mundo, pois o signo é ideológico 

(VOLOCHINÓV, 1929). 

 

5 Entendemos por educação lingüística o conjunto de fatores socioculturais que, durante toda a existência de um 

indivíduo, lhe possibilitam adquirir, desenvolver e ampliar o conhecimento de/sobre sua língua materna, 

de/sobre outras línguas, sobre a linguagem de um modo mais geral e sobre todos os demais sistemas semióticos. 

Desses saberes, evidentemente, também fazem parte as crenças, superstições, representações, mitos e 

preconceitos que circulam na sociedade em torno da língua/linguagem e que compõem o que se poderia chamar 

de imaginário lingüístico ou, sob outra ótica, de ideologia lingüística. Inclui-se também na educação lingüística o 

aprendizado das normas de comportamento lingüístico que regem a vida dos diversos grupos sociais, cada vez 

mais amplos e variados, em que o indivíduo vai ser chamado a se inserir. (BAGNO; RANGEL, 2013, p. 63) 

6 As traduções contidas neste estudo são de minha autoria e responsabilidade:  linguistic ideologies, are any sets 

of beliefs about language articulated by the users as a rationalization or justification of perceived language 

structure and use. 

 
7 As traduções contidas neste estudo são de minha autoria e responsabilidade:  Representations, whether explicit 
or implicit, that construe the intersection of language and human beings in a social world. 
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O processo de mercantilização da língua inglesa tem total relação com o conceito de 

globalização e suas fases. Robbie Robertson (2003, apud Kumaravadivelu, 2006b) identifica 

três “ondas” de globalização que estão diretamente ligadas ao colonialismo/imperialismo. A 

primeira, no período colonial moderno, através da expansão marítima, a segunda, no período 

de industrialização, comandado pela Grã-Bretanha e terceiro, no pós-guerra, encabeçado pelos 

Estados Unidos, sendo esta última marcada pela comunicação eletrônica, a internet que 

propiciou uma mudança radical na economia e nas identidades culturais/linguisticas. “E a 

língua da globalização – claro, o inglês – está no centro da LA contemporânea” 

(KUMARAVADIVELU, 2006b, p. 131). 

Se a globalização e as migrações foram grandes responsáveis pela expansão da língua 

inglesa, não podemos achar que esse avanço acontece sem que haja disputa. Moita Lopes (2008, 

p. 315) afirma que “Muitos países (por exemplo, França, Espanha e Brasil) têm procurado 

estabelecer normas ou leis que barrem o que entendem como a destruição de suas línguas 

nacionais pela invasão do inglês”. 

Moita Lopes (2008) discute a relação entre inglês e globalização e, para isso, apresenta 

duas leituras da ideia de globalização. A primeira leitura, descrita por Venn (2000), entende 

que a construção do ocidentalismo, através de inúmeros processos históricos de dominação e 

colonização (com a vitória da Guerra Fria), a partir do final do século XX, torna os Estados 

Unidos o grande protagonista, sendo considerado, atualmente, o centro de um projeto 

imperialista. Por outro lado, Hardt e Negri (2000) “argumentam que o processo que rege o 

planeta atualmente não tem nada a ver com o imperialismo, mas com Império (com letra 

maiúscula)” (MOITA LOPES, 2008, p. 319). 

O autor afirma que isso se dá pelo fato de a globalização não exercer mais domínio 

territorial, pois já não há mais fronteiras e disputa por territórios, ainda que não seja um 

consenso para regiões não hegemônicas, mas o poder passa a ser exercido sobre a vida das 

pessoas (biopoder), tendo as corporações transnacionais (antes conhecidas como 

multinacionais) e a linguagem como elementos centrais de dominação. E é a essa segunda que 

gostaria de propor uma reflexão, pois “ao produzir grandes narrativas em benefício de seu poder 

imperial de universalizar ou de criar um projeto de globalizar”, provoca-se a “exclusão não só 

em países pobres, mas também nos ricos” (MOITA LOPES, 2008, p. 320). 

Essa dominação subjetiva tem suas origens nos processos de colonização. A colonização 

dá origem à colonialidade e esta não é uma consequência da Modernidade, mas sim parte 

constitutiva da mesma. Oliveira e Candau (2010) afirmam que são duas faces da mesma moeda. 



 

 

25 

 

É o que defende o grupo de pesquisa fundado por Artur Escobar, conhecido como 

“Modernidade/Colonialidade”, do qual fazem farte Catherine Walsh, Zulma Palermo, Walter 

Mignolo, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, entre outros (OLIVEIRA; CANDAU, 2010). 

O grupo ainda destaca a centralidade do conceito de “raça”, pois todas as relações de 

colonialidade sucederiam dessa condição de subalternidade. “A matriz da colonialidade afirma 

o lugar central da raça, do racismo e da racialização como elementos constitutivos e fundantes 

das relações de dominação” (WALSH, 2009, p. 16). 

Walsh (2009) estabelece uma matriz quadridimensionada da colonialidade, conforme 

tabela abaixo: 

 

Dimensões da colonialidade Aspectos 

Colonialidade do poder Se estabelece através da classificação étnico/racial 

subalternizando sujeitos não europeus. 

Colonialidade do saber Estabelece como padrão epistemológico o conhecimento 

científico ocidental europeu e desconhece saberes outros. 

Colonialidade do ser A negação dos atributos de humanidade a outros povos. 

Colonialidade cosmogônica Anula as cosmovisões, filosofias, religiosidades, princípios e 

sistemas de vida, interrompe o processo civilizatório de 

comunidades indígenas e da diáspora africana. 

Tabela 1: Tabela de autoria própria a partir do trabalho de Walsh (2009). 

 

Em todas essas categorias temos binômios estabelecidos pela colonialidade que 

expressam relações de poder, um em detrimento de outro: “oriente-ocidente”, “primitivo-

civilizado”, “irracional-racional”, “mágico/mítico-científico”, “tradicional-moderno”, 

“sagrado-pagão”. 

Através dessas incursões de dominação europeia sobre outros povos se estabelece uma 

relação de poder, que é mais profunda do que a relação de colonizador e colonizado.  

 

Nesse sentido, o colonizador destrói o imaginário do outro, invizibilizando-o e 

subalternizando-o, enquanto reafirma o próprio imaginário. Assim, a colonialidade do 

poder reprime os modos de produção de conhecimento, os saberes, o mundo 

simbólico, as imagens do colonizado e impõe novos. Opera-se, então, a naturalização 

do imaginário do invasor europeu, a subalternização epistêmica do outro não-europeu 

e a própria negação e o esquecimento de processos históricos não-europeus. 

(OLIVEIRA, CANDAU, 2010, p. 19) 
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Essa relação que constrói a subjetividade subalterna de povos não-europeus tem sua origem no 

conceito de raça. Portanto a “raça” não é um conceito biológico, mas uma construção histórica, 

uma abstração que data do século XVI, 

 

A cor da pele, a forma e a cor do cabelo, dos olhos, a forma e o tamanho do nariz, etc., 

não têm nenhuma consequência na estrutura biológica do indivíduo e certamente 

menos ainda nas suas capacidades históricas. E, do mesmo modo, ser trabalhador 

‘manual’ ou ‘intelectual’ não tem relação com a estrutura biológica. Por outras 

palavras, o papel que cada um desses elementos joga na classificação social, ou seja, 

na distribuição do poder, não tem nada a ver com a biologia, nem com a ‘natureza’. 

Tal papel é o resultado das disputas pelo controlo dos meios sociais. (QUIJANO, 

2003, p. 105, 106) 

 

Ao hierarquizar sujeitos de acordo com a sua cor e raça, é possível explorar sua força de 

trabalho, sendo essa premissa fundamental para o desenvolvimento do capitalismo moderno a 

partir do século XX. A esse aspecto da modernidade chamamos de colonialidade do poder. 

Voltando um pouco na História, a Europa do século XVI é o berço do pensamento 

moderno. Pelas mãos de Copérnico (SANTOS, 1988), a revolução científica busca explicar 

empiricamente fenômenos da natureza que, até então, eram explicados através da metafísica, se 

estendendo às ciências sociais apenas no século XIX. Boaventura de Souza Santos (1988) 

destaca que,  

 

a ciência moderna […] pelas mãos de Copérnico, Galileu e Newton, começava a 

deixar os cálculos esotéricos dos seus cultores para se transformar no fermento de uma 

transformação técnica e social sem precedentes na história da humanidade [...] Hoje, 

duzentos anos volvidos somos todos protagonistas e produtos dessa nova ordem, 

testemunhos vivos das transformações que ela produziu. (p. 47) 

 

Uma marca desse novo modelo epistêmico, a racionalidade científica, é justamente 

romper com todo conhecimento que o precede e reconhecer como legítimas apenas as formas 

de racionalidade que se pautam por seus princípios epistemológicos e regras metodológicas. 

Por ter surgido no continente europeu, em um tempo que, quase que em sua totalidade, 

a ciência era feita por homens, como os citados acima, em que apenas uma pequena elite tinha 

acesso à escrita e, portanto, aos estudos, é mais do que natural que toda a ciência produzida 

nesse período seja um reflexo desse grupo seleto de indivíduos. A ciência nesse período é 

produzida a partir de um lugar de fala e, por ser universalista e preconizar os absolutos, marcada 

pela busca da verdade, considera como o que está fora dos limites da ciência e do lugar de quem 

fala, o que está errado e o que é diferente, a colonialidade do saber. 
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Ainda na Europa, século XIX, surge o positivismo, com Auguste Comte, totalmente 

influenciado pelo pensamento instaurado após a revolução científica. Santos (1988) faz 

distinção entre duas correntes das ciências sociais:  

 

a primeira, sem dúvida dominante, consistiu em aplicar, na medida do possível, ao 

estudo da sociedade todos os princípios epistemológicos e metodológicos que 

presidiam ao estudo da natureza desde o século XVI; a segunda, durante muito tempo 

marginal mas hoje cada vez mais seguida, consistiu em reivindicar para as ciências 

sociais um estatuto epistemológico e metodológico próprio, com base na 

especificidade do ser humano e sua distinção polar em relação à natureza. Estas duas 

concepções têm sido consideradas antagônicas, a primeira, sujeita ao jugo positivista, 

a segunda, liberta dele, e qualquer delas reivindicando o monopólio do conhecimento 

científico-social. (p. 52) 

  

Embora pareça evidente que as ciências sociais são completamente distintas das ciências 

naturais e, portanto, não deveriam ser estudadas e analisadas da mesma forma, os estudos 

científicos da sociedade foram chamados de “física social” e seguindo a lógica das ciências 

naturais, a primeira corrente citada por Santos (1988), opera dentro da mesma racionalidade. 

 

A primeira variante cujo compromisso epistemológico está bem simbolizado no nome 

de "física social" com que inicialmente se designaram os estudos científicos da 

sociedade parte do pressuposto que as ciências naturais são uma aplicação ou 

concretização de um modelo de conhecimento universalmente válido e, de resto, o 

único válido. Portanto, por maiores que sejam as diferenças entre os fenômenos 

naturais e os fenômenos sociais é sempre possível estudar os últimos como se fossem 

os primeiros. (p. 52) 

 

Então, o estudo dos fenômenos sociais, assim como naturais, tem início dentro de uma grande 

rigidez metodológica.  

A modernidade entra em crise no século XX (SANTOS, 1988), a partir do momento que 

as universalidades começam a ser questionadas e um novo paradigma, a ciência pós-moderna 

surge. É importante deixar claro que uma não substitui a outra, ambos os paradigmas coexistem 

e servem como base ideológica para os indivíduos, ainda que estes não tenham consciência da 

existência de tais termos e do que envolvem suas teorizações, pois como afirma Bhabha (1998, 

p. 173) “a perspectiva pós-colonial (...) tenta revisar essas pedagogias nacionalistas ou 



 

 

28 

 

‘nativistas’ que estabelecem uma relação do Terceiro Mundo e Primeiro Mundo em uma 

estrutura de oposição binária”8. 

Em todos os casos estão envolvidas relações de poder que, segundo Foucault (2009), 

reprime, mas também produz efeitos de verdade. Esse efeito de verdade produzido na 

modernidade ecoa até os dias de hoje, porém vem sendo confrontado pelos pensadores pós e 

isso tem uma implicação direta na construção identitária dos indivíduos. 

 

As identidades que são construídas pela cultura são contestadas sob formas 

particulares no mundo contemporâneo – num mundo que se pode chamar de pós-

colonial. Este é um período histórico caracterizado, entretanto, pelo colapso das 

velhas certezas e pela produção de novas formas de posicionamento. (WOODWARD, 

2014, p. 25) 

 

Ao operar sob uma perspectiva pós colonial reconhecemos a força que a colonialidade 

exerce sobre as identidades culturais. A colonialidade do ser revela a pior forma de dominação, 

pois a alguns foram-lhe negados a humanidade, não só subalternização, mas desumanização, 

como foi o caso dos índios e negros. Portanto, 

 

Podemos afirmar, concordando com Mignolo (2003), que o discurso da história do 

pensamento europeu é, de um lado, a história da modernidade europeia e, de outro, a 

história silenciada da colonialidade europeia. Pois, enquanto a primeira é uma história 

de autoafirmação e de celebração dos sucessos intelectuais e epistêmicos, a segunda 

é uma história de negações e de rejeição de outras formas de racionalidade e história. 

(OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 22) 

 

Essas histórias se cruzam no ambiente escolar que é um espaço de convivência, logo, 

de negociação de sentidos. Tantos quantos sujeitos, são suas histórias, ideologias que se 

encontram em um espaço de coerção. Há relações horizontais (alunos/alunos, 

professores/professores) e verticais (coordenação/professores, professores/alunos), e esta 

verticalização, frequentemente, impõe saberes, fazendo uma “diferenciação entre os saberes do 

Iluminismo, da escola, e aqueles trazidos por professores e alunos de sua vida cotidiana” 

(MACEDO, 2006, p. 293).  

 

8 As traduções contidas neste estudo são de minha autoria e responsabilidade: The postcolonial perspective (...) 

attempts to revise those nationalist or 'nativist' pedagogies that set up the relation of Third World and First World 

in a binary structure of opposition. 
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Também não é raro ver pesquisadores ou políticos, pessoas que não estão em sala de 

aula, estabelecendo parâmetros e diretrizes para a prática docente, pois o conhecimento prático 

do professor é inferiorizado. Mas já há alguns anos esse paradigma teoria/prática vem sendo 

revisitado e ressignificado por pesquisadores e professores (MORAES BEZERRA, 2006), 

como é o caso da Prática Exploratória (PE) (ALLWRIGHT; HANKS, 2009; MILLER, 2006; 

MORAES BEZERRA, 2006), que assume que todo professor é pesquisador de sua própria 

prática e deve se colocar como tal. 

 Não podemos nos esquecer que a forma como interpretamos o mundo tem influência 

direta em vários aspectos da vida prática e que somo marcados pela colonialidade: 

 

O projeto iluminista, ao mesmo tempo em que despreza os outros saberes, afastando-

os como o lugar do erro, toma-os próximos ao buscar colonizá-los. O desejo do 

colonizador em relação ao colonizado – aquele que tem algo que o colonizador não 

dispõe – toma a colonização total uma empreitada impossível. (MACEDO, 2006, p. 

293) 

  

Todas as nossas ações são atravessadas pela forma como concebemos o mundo e esta tem total 

relação com a cultura em que estamos inseridos.  

 A cultura não apenas nos constitui, como também é constituída pela nossa existência. 

Portanto, não podemos pensar sobre um indivíduo sem considerarmos seu local de nascimento, 

sua língua, sua família, seu gênero, sua profissão, sua faixa etária, sua etnia/raça, sua idade, 

suas experiências, enfim, todas as marcas identitárias que o constituem. 

Por isso, na presente pesquisa, ao entrevistar os professores e saber sobre a sua prática 

docente, fez-se necessário também conhecer as origens destes docentes, gênero, idade, raça, 

onde estudaram, onde aprenderam inglês. Nosso discurso é atravessado por nossas ideologias 

que vêm sendo formadas através da nossa história, e da história dos que vieram antes de nós. 

O passado nos constitui, mas não nos define. Hall (1994) entende identidade cultural 

como impermanente e como um posicionamento. 

 

Nessa perspectiva, identidade cultural não é, definitivamente, uma essência fixa 

permanecendo imutável fora da história e cultura. Não é um espírito universal e 

transcendental dentro de nós em que a história não fez nenhum marco fundamental. 

Não é algo definitivo. Não é uma origem fixa à qual nós podemos fazer um retorno 

final e absoluto. É claro, não é também um mero fantasma. É uma coisa – não um 

simples truque da imaginação. Tem suas histórias – e histórias têm seus reais, 

materiais e simbólicos efeitos. O passado continua a falar conosco.  Mas ele não mais 

nos fala sobre um simples passado factual, desde que nossa relação com isso, como a 

relação da criança com sua mãe, está sempre-já ‘depois do rompimento’. Sempre é 

construído através da memória, fantasia, narrativa e mito. Identidades culturais são os 
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pontos de identificação, os instáveis pontos de identificação ou sutura, que são feitos, 

dentro dos discursos da história e cultura. Não uma essência, mas um posicionamento. 

Por isso, sempre há políticas de identidade, políticas de posição, que não têm 

absolutamente nenhuma garantia em uma descomplicada, ‘lei da origem’ 

transcendental.9 (p. 223) 

 

As identidades culturais, descritas por Hall, são um posicionamento e, naturalmente, nosso 

posicionamento se desloca com o tempo, seja por fatores internos (nos tornamos mais maduros, 

casamos, temos filhos, perdemos pessoas queridas), ou externos (a sociedade e as pessoas que 

nos cercam mudam).   

 As mudanças na sociedade são mais velozes, pois a informação na atualidade tem um 

alcance muito maior. Os adventos tecnológicos quebraram muitas barreiras, tornando o mundo 

mais conectado, homogêneo, mas, ao mesmo tempo, agravando a heterogeneidade, excluindo, 

“dando-lhe um caráter mais estrutural” (SANTOS, 2000, p. 143). 

O inglês se expandiu a ponto de se posicionar como língua global, sendo utilizada tanto 

no campo econômico, como político e cultural. O ensino de línguas é amplamente discutido, 

pois, cada vez mais, é preciso repensar o ensino para não reproduzir estereótipos e 

generalizações. Além de resistir, é preciso reexistir10(SOUZA, 2011). 

De que maneira podemos reexistir? Através de uma pedagogia decolonial (OLIVEIRA; 

CANDAU, 2010; WALSH, 2009), pois a decolonialidade do saber opera através da resistência, 

mas também na elaboração de novas teorias e práticas, sobretudo por aqueles localizados ao sul 

do globo. 

Pedagogias que dialogam com os antecedentes crítico-políticos, ao mesmo tempo em 

que partem das lutas e práxis de orientação de-colonial.  (...) pedagogias que se 

esforcem por transgredir, deslocar e incidir na negação ontológica, epistêmica e 

 

9 As traduções contidas neste estudo são de minha autoria e responsabilidade: In this perspective, cultural 

identity is not a fixed essence at all, lying unchanged outside history and culture.  It is not some universal and 

transcendental spirit inside us on which history has made no fundamental mark.  It is not once-and-for-all.  It is 

not a fixed origin to which we can make some final and absolute Return.  Of course, it is not a mere phantasm 

either.  It is something - not a mere trick of the imagination.  It has its histories - and histories have their real, 

material and symbolic effects.  The past continues to speak to us.  But it no longer addresses us as a simple, factual 

‘past’, since our relation to it, like the child's relation to the mother, is always-already 'after the break'.  It is always 

constructed through memory, fantasy, narrative    and    myth.    Cultural    identities    are    the    points    of    

identification, the unstable points of identification or suture, which are made, within the discourses of history and 

culture.   Not an essence but a positioning.   Hence, there   is   always   a politics   of   identity, a politics of position, 

which has no absolute guarantee in an unproblematic, transcendental 'law of origin'. 
10 Este termo foi cunhado por Ana Lúcia Silva Souza, em sua tese de doutorado, junto com um grupo de 

jovens, na cidade de São Paulo, em que buscou mostrar o movimento cultural hip-hop como uma agência de 

letramento e resistência, “microrresistências cotidianas ressignificadas na linguagem, na fala, nos gestos, nas 

roupas... não apenas no conteúdo, mas também nas formas de dizer” (SOUZA, 2011, p. 37) 
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cosmogônico-espiritual que foi – e é – estratégia, fim e resultado do poder da 

colonialidade; isto é, “pedagogia(s) de-colonial(ais)” (WALSH, 2009, p. 27) 

 

Ao propor a pedagogia decolonial, a autora difere a interculturalidade funcional que cria 

iniciativas com um enfoque intercultural e se apresentam como uma estratégia de política da 

“boa vizinhança” para incluir o que eram excluídos, porém sem alterar as regras do jogo. Uma 

ação feita “para eles”, mas não “por eles”; não há inclusão, mas estratégias de controle. E a 

interculturalidade crítica (CANDAU, 2011; WALSH, 2009), que além de dar conta “das 

esferas, políticas, sociais e culturais; também se cruza com as do saber e do ser” (WALSH, 

2009. P. 23). Como veremos descritas a seguir: 

 

 Interculturalidade funcional Interculturalidade crítica 

O que é Assume a diversidade como eixo 

central e aponta o seu 

reconhecimento e inclusão 

dentro da sociedade e Estados 

nacionais, mas não questiona os 

dispositivos e padrões de poder 

institucional-estrutural. 

Tem suas origens nas discussões 

políticas postas pelos movimentos 

sociais e é um projeto formado a 

partir de pessoas que sofreram com 

uma história de submissão e 

subalternização. 

Efeitos Manutenção da desigualdade. Novos modos “outros” do poder, 

saber, ser e viver. 

Tabela 2: Interculturalidade funcional versus Interculturalidade crítica 

 

 A interculturalidade crítica não se detém apenas em combater as estruturas sociais de 

poder, mas também se preocupa com questões do ser e do saber. “Ou seja, se preocupa também 

com a exclusão, negação e subalternização ontológica e epistêmico-cognitiva dos grupos e 

sujeitos racializados” (WALSH, 2009, p. 23). 

 Segundo Walsh (2009), a pedagogia decolonial é uma pedagogia em construção que 

dialoga com a pedagogia crítica de Freire e os estudos pós-coloniais de Fanon. Esta é uma 

pedagogia reflexiva contínua da condição de humanização e ativa na mudança do indivíduo e 

da sociedade, tendo como o cerne a racialização da humanidade: “um pensar e agir pedagógicos 

fundamentados na humanização e descolonização; isto é, no re-existir e re-viver 

como processos de re-criação” (WALSH, 2009, p. 36, 37). 
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 A seguir veremos mais a fundo questões diretamente relacionadas com três das quatro 

dimensões da colonialidade relacionadas por Walsh (2009) e a educação de língua adicional, 

mais especificamente o inglês, muito baseada em minha vivência enquanto professora de inglês, 

mas também em relatos de colegas e toda leitura envolvida em minhas pesquisas.  

 

3.1. “Don’t say: I’m fine!”: desafios metodológicos no ensino de inglês 
 

 Fita cassete, orelhão, disquete, rebobinar filme, não faz muito tempo que essas palavras 

faziam parte da nossa rotina. Quando eu era adolescente, a aula que mais esperávamos era: 

complete a música. A professora entregava a letra da música, nós ouvíamos e completávamos 

as palavras que estavam faltando. Só tínhamos acesso à letra da música ou sabendo inglês e 

transcrevendo quando ouvíamos no rádio, ou comprando o CD, ou na aula de inglês. 

 O cenário atual é completamente diferente, eu sigo pessoas no Instagram de vários 

países diferentes. Eu sigo uma professora de inglês da Polônia. Eu não entendo nada que ela 

fala nos vídeos quando fala em polonês, mas o Instagram me dá a opção de traduzir a legenda 

da postagem. É muito diferente de quando eu era adolescente, completando as palavras na aula 

de inglês. 

 O fluxo de informação disponível online é inimaginável, e grande parte circula em 

inglês. As aulas remotas e as redes sociais deslocaram o nosso entendimento sobre ensino-

aprendizagem de inglês. É muito mais fácil aprender sozinho, as ferramentas são muitas e há 

cursos e professores pra todos os gostos. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que o 

acesso às novas tecnologias e fluxos de informação continua muito desigual, e que a relação 

entre esses fluxos e o ensino de línguas reflete a predominância dos cursos livres na definição 

e discussão de métodos no Brasil. 

Se por um lado os cursos de inglês não tinham qualquer comprometimento com o 

aspecto crítico e social da educação linguística, me parece que aqueles que se aventuram a 

ensinar inglês online, têm menos ainda. 

O apelo pra vender mais se torna muitas vezes constrangedor e indecente. Americanos, 

canadenses, ingleses, vendendo seus sotaques, natividade e fluência. Se tornou comum acessar 

as redes sociais e ver postagens como: “Don’t say: I’m fine”. Normalmente, as pessoas se 

interessam por esse tipo de frase, “clickbaiting”, que foram criadas para dizer que existem 

formas melhores de se dizer que está bem, pois ‘nativos não falam dessa forma’, dizem. Então, 
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além do indivíduo ter que aprimorar sua capacidade linguística, cria-se um terrorismo 

linguístico, pois, aparentemente, usar certas estruturas não são “aprovadas” por nativos. 

Somado a isso, temos as metodologias que vão revolucionar o ensino e fazer você 

aprender em seis meses, ou vão hackear a língua pra fazer você aprender. Ou ainda vão te ajudar 

a destravar. Uma mesma metodologia que é capaz de ensinar a todos, indistintamente, 

normalmente através de cursos assíncronos, e torná-las fluentes em um determinado tempo. 

Acredito que nenhum curso de inglês tradicional chegou a ir tão longe com suas promessas. 

Para pensarmos sobre o ensino de inglês no Brasil, é importante pensarmos de que forma 

as teorizações sobre diferentes metodologias se desenvolveram até o presente momento. E para 

isso, é igualmente relevante entender de que forma se deu o primeiro contato com a língua 

inglesa em território brasileiro.  

Acredita-se que no século XVI, por volta de 1530, a Inglaterra teve interesse em 

negociar com o Brasil. “Há então certa possibilidade de ser William Hawkins o primeiro inglês 

que se interessou em arriscar navio, dinheiro e até a própria vida numa viagem para o Brasil e 

também de haver sido êle quem primeiro conseguiu realizar tal viagem com bastante proveito 

e lucro” (SHORT, 1958, p. 343). 

A relação do Brasil com a Inglaterra, após a mudança da corte portuguesa para o Brasil, 

se estreitou e o ingleses passaram a exercer influência sobre o modo de vida do país. 

Estabeleceram casas e inauguraram até mesmo uma imprensa local, chamada Imprensa Régia 

(NOGUEIRA, 2007). 

O ensino de línguas adicionais era restrito ao latim e grego, e somente a partir do século 

XIX o francês e o inglês, assim como o alemão e o italiano, passaram a figurar como língua 

adicional no ensino formal. O francês, por seu status, pois era a língua dominante da elite, e o 

inglês, por questões comerciais, pois, como já dito, os ingleses passaram a dominar o comércio 

no país e saber inglês passou a ser necessário por questões econômicas (CARVALHO, 2008), 

ou seja, língua e poder estão ligados (BOURDIEU, 1996). 

Ao serem inseridas no currículo, as línguas modernas seguiam “o modelo clássico de 

ensino do latim, cuja ênfase residia no estudo de gramática e tradução de textos clássicos da 

literatura, com o objetivo de apreciá-los no original” (CARVALHO, 2008, p. 8). Em 1931 a 

educação básica passa por uma grande reforma, sendo implementado um método para o ensino 

de línguas, o método direto, que consistia em estudar a língua viva, rompendo com a tradição 

de ensino das línguas clássicas (LEFFA, 1999). 
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Nessa mesma época surgem os cursos de inglês, “na década de 30, começaram a surgir 

os cursos livres de inglês no Brasil, que ofereciam o ensino de línguas fora do ambiente escolar 

público. Apoiado pela Embaixada Britânica, nascia oficialmente no Rio de Janeiro a Sociedade 

Brasileira de Cultura Inglesa em 1934” (LIMA, 2008, p. 3). 

Além disso, algumas mudanças metodológicas ocorreram. Diretrizes publicadas em 

1931, pelo Professor Carneiro Leão no Colégio Pedro II, preconizavam o uso da língua em seu 

contexto prático, diário, contemplando não apenas a leitura e a escrita, mas também a fala e a 

escuta, além de um aumento na carga horária das aulas de línguas adicionais no ensino 

secundário (LEFFA, 1999).  

Mais à frente, em 1942, uma nova reforma (Capanema) recomendava o que havia de 

mais moderno para o ensino de línguas adicionais. No entanto, após a LDB de 1961, o 

investimento no ensino de línguas adicionais parece sofrer um corte e uma certa desvalorização. 

O francês perde força e o inglês se estabelece como principal língua adicional, e, tal qual no 

século XVI, por razões precipuamente econômicas, já que os Estados Unidos se estabeleciam 

como grande potência mundial. 

Pensando em toda essa trajetória do ensino de inglês no Brasil, é possível perceber que 

existe uma tradição de ensino muito baseada no ensino das línguas clássicas e, apesar das 

recomendações propostas pela implementação do método direto, a prática parecia sucumbir 

diante da teoria. É o que nos mostra o relato de Maria Antonieta Alba Celani: 

 

Comecei a aprender a língua inglesa em 1936, na 2ª série do antigo ginásio. [...] Meu 

professor era um engenheiro formado nos Estados Unidos, e, portanto, com bom 

domínio da língua.  Não tinha formação específica em ensino de línguas estrangeiras, 

e, provavelmente, repetia os mesmos procedimentos de quando, na escola brasileira, 

tinha aprendido o inglês:  leitura em voz alta pelo professor, repetição pelos alunos, 

tradução do texto, e, em seguida, exercícios de gramática de alguma maneira ligados 

ao pequeno texto, escrito especialmente para praticá-los.” (STEVENS; CUNHA, 

2003, p. 273,274 apud UPHOFF, 2008, p. 3) 

 

 Apesar disso, a incorporação do método no estilo de ensinar línguas no Brasil foi 

tomando proporções maiores quando surge o método audiolingual, desenvolvido nos EUA, com 

foco na oralidade e com muitos pressupostos do método direto.  

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se depararam com a 

necessidade de instruir os soldados, de forma rápida e eficiente, em línguas ditas 

“exóticas” como o japonês e o chinês. Por isso, foram desenvolvidos programas de 

ensino, nos quais os soldados tinham que ouvir e reproduzir inúmeras vezes palavras 

e frases no idioma estrangeiro. (UPHOFF, 2008, p. 4) 
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Baseado no behaviorismo, preconizava a aprendizagem através da repetição, de estruturas 

simples até as mais complexas, sendo também denominado método estruturalista. Quanto à 

ênfase na correção: 

 

Julgava-se fundamental expor o aluno apenas a insumos foneticamente limpos e 

gramaticalmente corretos, para não correr o risco de automatizar um erro.  Por isso o 

aluno não podia experimentar livremente com a língua inglesa e devia restringir sua 

fala a estruturas que já dominava. (UPHOFF, 2008, p. 6) 

 

Existia também uma preocupação com a pronúncia correta, principalmente nos cursos livres, 

baseada em falantes nativos, que aqui no Brasil, normalmente se tratava de falantes da Inglaterra 

ou Estados Unidos.  

No Brasil, o método passou a ser implementado a partir da década de 50 e se tornou 

muito popular, principalmente nos cursos de inglês que traziam em seu MD o passo a passo 

detalhado, a fim de garantir o sucesso da aplicação do método. O autor ainda afirma que “o 

professor não tinha autonomia nenhuma para abordar assuntos que não eram previstos no 

material.  E quando o aluno lhe fazia uma pergunta era comum o professor responder ‘Isso não 

cabe agora. Vamos tratar desse assunto mais para frente, na lição XY’ (UPHOFF, 2008, p. 6). 

Muitas vezes isso justifica crenças de professores e alunos de que os materiais didáticos 

precisam ser seguidos à risca. 

        Nos idos dos anos 70, chega ao Brasil o método comunicativo, que, de certa forma, 

revoluciona o ensino de línguas no país, pois enfatiza a comunicação oral em situações 

cotidianas, trazendo uma nova perspectiva sobre língua, cultura e gramática. O foco, novamente 

nos cursos livres, deixa de ser a gramática e passa a ser as interações comunicativas, uma busca 

por dar sentido ao que se está aprendendo. 

Cito aqui apenas alguns métodos, que se tornaram muito populares no ensino de inglês 

no Brasil e no mundo, mas muitos outros surgiram e foram colocados em prática nas salas de 

aula pelo mundo. O auge dos novos métodos durou até o fim dos anos 80 (RICHARDS, 2002).  

Alguns anos depois, foi reorganizada a percepção de método, denominando-se, assim, 

abordagem (ANTHONY, 1963), sendo primordial para, mais a frente, o entendimento da 

condição do pós-método (KUMARAVADIVELU, 1994). O método e a técnica seriam parte 

constituinte da abordagem, algo como um guarda-chuva que parte do maior para o menor, a 
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abordagem contém e define os métodos e, consequentemente, as técnicas, que serão utilizados 

em aula. 

Richards (2002) afirma que o método é como uma chave para o sucesso do ensino e 

toma os aprendizes como recipientes passivos do método, que devem se submeter àquele regime 

de atividades e exercícios, enquanto a era do pós-método foca no processo de ensino-

aprendizagem. “Quando o ensino de línguas deixou de procurar pelo método perfeito, a atenção 

mudou para como professores poderiam desenvolver e explorar sua habilidade de ensinar 

através do ensino reflexivo e pesquisa ativa”11 (RICHARDS, 2002, p. 5). 

Então, ao considerar a era do pós-método, estamos endossando a capacidade do 

professor de avaliar e colocar em prática aquilo que é melhor para seus alunos. Não somente 

em termos de língua, mas para a formação de cidadãos dentro da perspectiva da educação 

linguística. A escola pública, por sua parte, tem uma tradição maior de focar na formação 

cidadã, por meio de políticas como as PNLD (BRASIL, 2010). 

 

3.2 “My name is Pedro, not Peter.”: questões culturais identitárias 
 

De acordo com Stuart Hall (1997), os seres humanos utilizam diversos e variados 

sistemas de significado para codificar, organizar e regular sua conduta uns em relação aos 

outros, dando sentido às suas ações e constituindo suas culturas. Esses códigos de significado 

“contribuem para assegurar que toda ação social é ‘cultural’, que todas as práticas sociais 

expressam ou comunicam um significado e, neste sentido, são práticas de significação”. 

(HALL, 1997, p, 16) 

 O nosso dia a dia, a forma como enxergamos o mundo, são marcados pela 

colonialidade, que nada mais é que o apagamento da cultura do colonizado, e tudo o que subjaz 

a ela, e a imposição da cultura do colonizador, através da “naturalização do imaginário do 

invasor europeu, a subalternização epistêmica do outro não-europeu e a própria negação e o 

esquecimento de processos-históricos não europeus.” (OLIVEIRA, CANDAU, 2010, p. 19).  

Sendo assim, não podemos pensar em nossa própria cultura sem considerarmos todos os 

processos históricos de colonização e subalternização do sujeito colonizado. 

 

11 As traduções contidas neste estudo são de minha autoria e responsabilidade:  As language teaching moved 

away from a search for the perfect method, attention shifted to how teachers could develop and explore their own 

teaching through reflective teaching and action research.” 
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 Hall (1997) diferencia os aspectos substantivos e epistemológicos da cultura. Ele 

entende que 

 

por ‘substantivo’, entendemos o lugar da cultura na estrutura empírica real e na 

organização das atividades, instituições, e relações culturais na sociedade, em 

qualquer momento histórico particular. Por ‘epistemológico’ nos referimos à posição 

da cultura em relação às questões de conhecimento e conceitualização, em como a 

‘cultura’ é usada para transformar nossa compreensão, explicação e modelos teóricos 

do mundo.” (p. 15) 

 

 Gostaria de me deter ao aspecto epistemológico da cultura e tentar entender de que 

forma essa nova episteme tem influenciado os estudos a respeito do ensino de língua inglesa e, 

consequentemente, a prática dos professores de inglês. Pois, assim como Tomaz Tadeu Silva 

(2017, p.12), entendo que “a ‘teoria’ está envolvida num processo circular: ela descreve como 

uma descoberta algo que ela própria criou. Ela, primeiro, cria e, depois, descobre, mas, por um 

artifício retórico, aquilo que ela cria, acaba aparecendo como uma descoberta.”. Analisamos a 

teoria, pois ela nos leva até as ideologias imbricadas, muitas vezes disfarçadas de neutralidade 

epistemológica, fato científico, norma, criando o “nós/eles” (WOODWARD, 2014) de maneira 

imposta, violenta. 

 Entendemos que o presente século tem sido marcado, também, pela disputa de sentidos 

em relação à identidade. Por muitos séculos, o essencialismo foi suficiente para determinar 

certezas quanto às identidades dos indivíduos, fundamentando suas afirmações tanto na história 

quanto na biologia. Porém, essa identidade fixa parece não fazer mais sentido, principalmente 

por conta do multiculturalismo. 

 

precisamos vincular as discussões sobre identidade a todos aqueles processos e 

práticas que tem perturbado o caráter relativamente ‘estabelecido’ de muitas 

populações e culturas: os processos de globalização, os quais eu argumentaria, 

coincidem com a modernidade (HALL, 1996), e os processos de migração forçada 

(ou ‘livre’) que têm se tornado um fenômeno global do assim chamado mundo pós-

colonial. (HALL, 2014, p. 108) 

 

 Hall (2014, p.109) afirma que “porque as identidades são construídas dentro e não fora 

do discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e 

institucionais específicos, no interior de formações e práticas discursivas específicas, por 

estratégias e iniciativas específicas”. Ou seja, existe uma subjetividade na construção das 
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identidades que está vinculada ao discurso de um espaço e um tempo específicos. Para 

Kumaravadivelu (2006, p. 141), a linguagem é apenas um dos aspectos do discurso. 

  De acordo com os estudos culturais, o conceito de identidade está ligado ao conceito 

de Derrida (1973) da différance e o mesmo não pode ser entendido fora do sistema da 

significação. De acordo com o filósofo, o signo não é uma presença, é apenas uma “ilusão”, a 

isso ele chama de “metafísica da presença”. Ou seja,  

 

a identidade e a diferença são o resultado de um processo de produção simbólica e 

discursiva [...] A identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa 

que sua definição – discursiva e linguística – está sujeita a vetores de força, a relações 

de poder. Elas não são simplesmente definidas; elas são impostas. Elas não convivem 

harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias; elas são disputadas. 

(SILVA, 2014, p. 81).  

  

 A identidade e a diferença (WOODWARD, 2014, p. 29) estão sujeitas às relações de 

poder através do processo da diferenciação. Através desse processo é possível definir o “nós” 

e o “eles” e, dessa forma, demarcar fronteiras, fazer distinções, classificar e, por fim, 

hierarquizar. Uma das marcas do pensamento moderno é a oposição binária, como dito antes, 

“nós/eles” e muitos outros, “homem/mulher”, “preto/branco”, “homossexual/heterossexual”. 

Esses elementos não têm o mesmo valor de significação. Um termo é sempre privilegiado, 

enquanto o outro tem uma carga negativa. 

 Não é preciso dizer qual dos termos é subalterno ao outro, lembrando em quais termos 

foi fundamentado o pensamento moderno, pungente em nossa sociedade, dominada pelo 

homem, heterossexual, branco, europeu. De acordo com Silva (2014),  

 

A normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no 

campo da identidade e da diferença. Normalizar significa eleger – arbitrariamente - 

uma identidade específica como parâmetro em relação ao qual as outras identidades 

são avaliadas e hierarquizadas. (p. 83) 

 

Cada pessoa assimila tais relações de poder, o discurso da modernidade, e significa as 

experiências de forma particular. Isso tem total ligação com suas identidades culturais. Bernard 

Charlot (2003) faz uma crítica à análise do sistema educacional de Bourdieu quando afirma que 

não é suficiente fazer uma análise objetiva, mas também subjetiva, como ele exemplifica: 

 

A posição subjetiva é a que adoto em minha mente interpretando a posição objetiva. 

Posso ser filho de imigrante analfabeto e ter orgulho disso assim como posso ter 
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vergonha [...] O que vai ter uma eficácia na história escolar do indivíduo, não é 

diretamente a posição objetiva do pai, mas o que o filho faz de sua interpretação desta 

posição. (p. 20) 

 

 Os processos de significações são individuais, porém ocorrem no social; as interações 

são tomadas de sentido e subjetividade. E é diante de toda essa subjetividade que o processo 

educativo acontece. Para tanto, entendo que o professor precisa estar consciente e atento às 

práticas de significação. 

 Muitas vezes, estamos tão familiarizados com a representação dos atores hegemônicos 

que nem ao menos questionamos. Ferreira (2013, apud MELO, 2015) sinaliza o fato de alunos 

e alunas negras estarem dentro da sala de aula de línguas e ter acesso ao MD que reproduz 

estereótipos clássicos de pessoas negras. Além disso, 

 

muitas/os docentes não foram e poucos ainda o são preparadas/os para desconstruir 

esses estereótipos que são sedimentados pela linguagem e também ferem. Nas salas 

de aula habitadas por pessoas diversas, em conflito e fragmentadas, observamos a 

naturalização de discursos que reforçam e normalizam discursos que podem trazer 

sofrimentos aos envolvidos no trabalho escolar. Salientamos que esses discursos são 

repetidos e propagados em mídias e situações variadas (p. 72) 

 

O educador linguístico deve, então, exercer seu papel de transgredir a ordem colonial, e 

instigar seus alunos a atravessarem as fronteiras e ressignificarem os sentidos como forma de 

resistência. 

Apesar disso, algumas práticas comumente usadas pelos professores de língua inglesa 

e, muitas vezes, exigidas pela coordenação de escolas e cursos de inglês, tais quais falar somente 

inglês, do momento em que chega até quando vai embora da aula; chamar o aluno pelo nome 

correspondente em inglês (ex.: Pedro, Peter); falar com sotaque estrangeiro nome das cidades 

brasileiras (ex.: Rio de Janeiro); a supervalorização da cultura hegemônica em detrimento da 

sua; a crença de que a língua inglesa é pertencente a um determinado país; dentre outras; são 

atitudes que evidenciam uma imposição cultural e sugerem um apagamento de parte da cultura 

e, consequentemente, da identidade do professor e do aluno. 

Destaco como sendo particularmente simbólico, o ato de chamar o aluno por seu nome 

correspondente em língua inglesa, visto que este é um dos elementos de maior representação 

identitária de um indivíduo, ou seja, é como ele se apresenta perante o mundo. Deveria ser uma 

escolha do “Pedro” ser chamado, ou não, de “Peter”, pois ele não deixa de ser Pedro, brasileiro, 

falante de português, quando está aprendendo inglês; e essas identidades deveriam coexistir, 
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pois uma não substitui a outra, existe um fluxo de identificação e desidentificação, como afirma 

Jordão (2010): 

 

Embora esse processo de diferença (que também pode ser entendido como um 

processo de construção de sentidos) seja controlado apenas em parte pelo sujeito, uma 

vez que o sujeito é construído pela diferença, ao mesmo tempo em que a constrói, o 

sujeito pode oferecer resistência e agir sobre a diferença e seu processo de construção. 

Essa intervenção do sujeito se dá justamente naqueles momentos quando o 

deslizamento ou slippage da significação se torna aparente ou, em outras palavras, a 

resistência e a agência acontecem quando o caráter narrativo do processo de 

construção do conceito de diferença se evidencia. (p. 431) 

 

 O professor de inglês, ao chamar Pedro de Peter, constrói um novo discurso sobre ele, 

que pode o aproximar de uma outra cultura ou evidenciar a diferença, pois nossos nomes contam 

uma história sobre nós e cabe ao professor entender de que forma isso será interpretado pelo 

aluno antes de dar aos alunos novos nomes. Quando há um processo de construção em que a 

diferença se destaca, surge como consequência disso um terceiro-espaço (BHABHA, 1994), 

um espaço de fronteira, como resultados da resistência e agência. 

 

a resistência é uma consequência do posicionamento do sujeito num local de fronteira, 

na margem do processo, num terceiro espaço que não é nem o espaço ocupado pelo 

colonizador/opressor nem pelo colonizado/oprimido: é um espaço híbrido onde 

narrativas totalizadoras são desafiadas, onde a suposta estabilidade dos sentidos é 

confrontada, onde o caráter conflitante de nossas representações é percebido (p. 191) 

 

 É justamente neste espaço de fronteira que conceitos são negociados de forma a 

ressignificar enunciados prontos, engessados, ditos inegociáveis, polarizados sobre quem 

somos e como existimos em sociedade, fazendo com que “a articulação da agência subalterna 

venha a emergir como relocação e reinscrição. Na apreensão do signo, como argumentei, não 

há nem negação dialética nem significante vazio: há uma contestação dos símbolos de 

autoridade dados que fazem mudar o terreno do antagonismo”. (BABHA, 1994, p. 268). 

 Pensando em vidas em sala de aula, há muito o que ser ressignificado por professores 

e alunos, pois não há nada suficientemente estável que não necessite ser revisto. Estamos todos 

em constante transformação, a sociedade que nos cerca, os conceitos científicos, o currículo, a 

natureza, o governo, até mesmo uma pandemia, a qual nunca poderíamos prever. Nos 

encontramos descobrindo e redescobrindo a nós mesmos e ao mundo. Como poderíamos pensar 

da mesma forma sobre o ensino, a educação, o MD, a sala de aula e nossos alunos? É preciso 

decolonizar. 
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3.3 “No Portuguese, please!”: pensando em decolonizar 
 

Eu era professora do 2º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal do 

município de Niterói, e uma aluna me perguntou: “Tia, onde você mora tem neve?”. De alguma 

forma, ela achou que eu não morava no mesmo lugar que ela e, associou esse suposto lugar que 

eu morava, como sendo um lugar com neve! Acredito que pairava em seu imaginário, até pela 

sua pouca idade, representações do Natal com um pinheiro e neve caindo. 

 Da mesma forma, todos os dias, nós professores de inglês, nos deparamos com alunos 

e suas inúmeras possibilidades de significar nosso ato de ensinar e seus conteúdos e, movidos 

pelas nossas ideologias, a forma como ensinamos é extremamente determinante para o processo 

de ensino-aprendizagem, positiva ou negativamente. Por vezes, o aluno pode entender aquilo 

que é diferente, a língua estrangeira (do outro), como positivo, uma meta, algo que ele não tem, 

mas deseja; ou negativo, um elemento estranho, sem utilidade na sua vida diária, 

completamente à parte da sua cultura. 

Ter uma visão positiva do que se está estudando é parte relevante para o processo de 

ensino-aprendizagem, porém como professores-pesquisadores de nossa prática e de nossos 

alunos, é preciso estar atentos às possíveis polarizações criadas em torno da língua inglesa, pois 

a colonização destruiu a nossa forma de enxergar o que é nosso. 

 Essa perspectiva de enxergar sua cultura como sendo subalterna à do outro, muitas 

vezes, prejudica o aprendizado, pois o aluno cria um modelo de falante nativo que é 

inalcançável e se regula a partir de padrões da cultura do outro que são completamente distintos 

da sua. 

Phillipson (apud KALVA; FERREIRA, 2011, p. 166) afirma que “essa 

supervalorização do falante nativo favorece a manutenção da crença de que para se falar bem o 

inglês o indivíduo tem a necessidade de se tornar membro de um desses países, por essa 

perspectiva, muitos deixam de valorizar sua identidade local, ou nacional.”. No entanto, 

devemos nos reconhecer como brasileiros que falam inglês. 

Trazer outras referências de culturas e sotaques, inclusive de falantes de inglês não 

nativos, é muito positivo para ampliar a concepção de língua dos alunos. De acordo com 

Schimitz (2012, p.250), “Os que propõem o inglês como língua franca buscam um divórcio 

entre o ensino de inglês de seu casamento com os padrões de falante nativo, particularmente o 
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inglês americano e britânico.”12. O inglês como língua franca (EFL) nos liberta do peso de soar 

como nativos e nos lançarmos na descoberta de falar e nos apropriar de uma nova língua. 

No passado, entendia-se que o bilinguismo se tratava de adicionar uma nova palavra ao 

vocabulário, mas ao pensarmos no conceito de translinguagem (GARCÍA; LEIVA, 2014), 

compreendemos que, ao aprender uma nova língua, o indivíduo transita entre outras culturas 

em processos de construção e negociação de sentidos. 

Uma das práticas equivocadas motivada por essa busca de nos tornar indivíduos 

bilingues é a proibição da língua materna durante as aulas de inglês (monoglossia). Não estou 

defendendo aqui que o ensino de inglês deva se dar através da língua materna, mas me pergunto 

que efeito a proibição do idioma nativo tem nos alunos durante o processo de aprendizagem ao 

ter que lidar com suas inseguranças e desafios e, por vezes, não saber como expressar em outra 

língua. 

Em 2019, como trabalho final de uma especialização, pesquisei sobre o apagamento da 

língua materna nas aulas de língua inglesa. Analisei o depoimento de uma adolescente de classe 

média que estudou na Cultura Inglesa desde a infância e afirmava ter passado anos sem se 

comunicar durante as aulas, pois só era permitido falar em inglês e ela tinha muita vergonha. 

Ela disse ainda acreditar que alguns de seus instrutores nem ao menos sabiam o seu nome, dada 

a sua falta de interação com o grupo (BRUTO DA COSTA, 2019). 

A jovem estava inserida em um contexto familiar e social que saber inglês era comum, 

pois, como aponta Bourdieu (1989), há elementos culturais em cada classe, e esses elementos 

incorporados a essa cultura de classe refletem em um habitus que tende a pôr os indivíduos 

dessas classes em constante vantagem sobre os demais. Segundo Bourdieu e Wacquant (1992, 

p. 26 apud Brandão, 2010, p. 230); “O habitus é um operador de racionalidade, mas de uma 

racionalidade prática, imanente a um sistema histórico de relações sociais e, portanto, 

transcendente ao indivíduo”. 

Ainda assim, ela tinha grande resistência em abrir mão de se expressar em português 

durante as aulas de inglês, a ponto de se calar. E se essa dificuldade é uma realidade para alunos 

de classe média que têm como habitus falar uma outra língua, frequentar a escola, ingressar na 

 

12 As traduções contidas neste estudo são de minha autoria e responsabilidade: “The proponents of English as a 

Lingua Franca or ELF argue for a divorce of the teaching of English from its marriage to native speaker 

standards, particularly British and American English(es)”. 
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universidade, ler livros, viajar, o que dizer dos alunos de classes populares? Pois, como Souza 

(2018) afirma: 

 

tão ou até mais importantes são as heranças invisíveis e não monetárias. A capacidade 

de concentração, a percepção de leitura como atividade a ser estimulada, a 

autodisciplina, e o autocontrole, a possibilidade de incorporação dos pensamentos 

abstrato e prospectivo – tudo isso é repassado aos filhos da classe média de forma 

imperceptível, como produto de mera socialização familiar. (p. 142) 

 

Além disso, me questiono quanto à dimensão da afetividade que tem total ligação com 

a primeira língua. Romero (2007) afirma que, diferentemente dos animais, através da razão 

somos capazes de controlar nossos sentimentos e, da mesma forma, o afeto humaniza o 

indivíduo tornando-o capaz de relacionar-se. Ao aprender um idioma, relações de afeto são 

criadas, o aluno aprende novas formas de significar o mundo, mas isso demanda tempo e, até 

lá, não seria necessário expungir o idioma nativo do processo. 

Sendo assim, acredito ser de suma importância que professores(as) de língua inglesa 

investiguem a sua prática docente para que seus discursos reflitam uma política de inclusão. E 

que a língua inglesa sirva, não como ferramenta para instrumentalizar a mão-de-obra para servir 

ao sistema econômico, mas como uma forma de resistência no mundo. Assim como destaca 

Moita Lopes (2008), 

 

ver a linguagem como performativa possibilita entender que estar no mundo social é 

um ato de operar com as línguas, discursos e culturas disponíveis no aqui e no agora 

para construí-lo, não somente com base em significados já dados, mas também com 

base naqueles que nós mesmos podemos gerar, à luz de quem somos ou podemos ser 

em nossas histórias locais, portanto, em nossas performances. Ou seja, uma visão 

performativa de linguagem como parte de uma teorização nas margens constitui uma 

alternativa para lidar com os designs globais em termos de quem somos em nossas 

histórias locais, não no sentido de manter uma essência identitária, mas de re-inventar 

a vida social (p. 326) 

 

 Uma visão de linguagem performativa assume que a língua está em constante 

transformação e que, ao nos tornarmos um falante dessa língua, estamos contribuindo para 

transformá-la também, atribuindo a ela novos sentidos. O inglês, por ser considerado uma 

língua franca, possui uma variação enorme, pois a forma com ele é usado (pronúncia, gírias, 

construções gramaticais) depende da língua e da cultura do falante, e não há nada de errado 

com isso. Partindo deste princípio, aquilo que consideraríamos um erro, toma novos contornos. 
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Apesar de algumas mudanças no cenário educacional, a escola ainda é pensada a partir 

de um ideal Iluminista, eurocêntrico e colonial, o que gera uma tentativa de homogeneização 

cultural, política, que desqualifica saberes e indivíduos, pois “a colonialidade do poder reprime 

os modos de produção de conhecimento, os saberes, o mundo simbólico, as imagens do 

colonizado e impõe novos” (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p.19).  

 Isso se dá de maneira muito mais contundente no ensino de língua inglesa, visto que 

esta, muitas vezes, é ensinada como uma língua estrangeira, ou seja, pertencente a um país, 

tendo o aluno, por vezes, que abstrair de sua identidade enquanto brasileiro, falante de 

português para se apropriar de uma cultura estrangeira.  

Acredito no poder transformador da educação e na força que o professor tem de, com 

pequenos gestos, contribuir para a mudança; nem que seja devolver a autoestima para os seus 

alunos e mostrar que aprender inglês é possível e relevante. Melo (2015) escreve em seu artigo 

sobre o lugar da raça no ensino de inglês e conclui da seguinte forma,  

 

Quando possibilitamos a um/a aluno/a morador da periferia, da zona rural, enfim, de 

lugares desprivilegiados estudar inglês, estamos abrindo e criando oportunidades de 

ele ou ela fazer coisas com o inglês e do inglês fazer coisas nele ou nela que 

desconhecemos. É da responsabilidade de uma educação cidadã a inclusão das 

chamadas minorias, oferecendo-lhes a possibilidade de se reinventar e construir 

caminhos para além da violência, do tráfico e da falta de. Se quisermos contribuir para 

isso, o lugar da raça é também nas aulas de inglês. Quando estamos cientes de que 

fazemos coisas com a linguagem, participamos do mundo como atores sociais e não 

mais como corpos abjetos, pois ajudamos, mesmo localizadamente, a coconstruir a 

vida social e as pessoas. (p. 78, 79) 

 

Portanto, a divisão de raça opera a inferiorização de grupos e saberes, pois a racionalidade 

europeia classificava como primitivos os conhecimentos pertencentes a outras raças, por assim 

dizer e validava o conhecimento produzido por eles, a ciência moderna, científica. 

Retomando a ideia de que somos interpelados pela cultura em que estamos inseridos, 

entendo que somos influenciados pelos paradigmas que muitas vezes nos são postos, sem que 

haja qualquer tipo de reflexão. Portanto, nesse trabalho, procuro, justamente, pensar sobre o 

quanto é importante para o professor de inglês refletir sobre a visão, não somente da língua 

inglesa, mas de sua própria língua, saberes, cultura e práticas docentes. 

 

3.4 “The book is on the table.”: materiais didáticos de língua inglesa 
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Outro elemento de suma importância na sala de aula de inglês é o MD. Este é um suporte 

pedagógico que auxilia o processo de ensino aprendizagem, pois contém textos, imagens, 

propõe discussões que viabilizam o trabalho do professor e despertam o interesse do aluno. O 

que nos leva a pensar se, de fato, tais materiais se prestam ao papel que se propõem, se realmente 

são facilitadores e catalizadores do aprendizado. 

De acordo com dados do conselho Britânico de 2020 (UGWUANYI, 2020), estimou-se 

que 1.75 bilhão de pessoas falam inglês no mundo, entre eles falantes de inglês como primeira 

língua ou como língua adicional. Sendo assim, o mercado da língua inglesa movimenta bilhões 

por ano. Em 2008, Kinock (2006 apud MOITA LOPES, 2008, p. 314, 315) afirma que “só na 

Inglaterra, os ganhos diretos relacionados ao ensino de inglês alcançam quase 1 bilhão e 300 

milhões de libras e aqueles referentes a exportações de itens relacionados, no campo 

educacional, totalizam 10 bilhões de libras por ano”. 

Quando o inglês começou a se expandir como língua global, os materiais didáticos eram 

importados de grandes editoras como Oxford ou Cambridge, recebidos aqui, de maneira geral, 

como sinônimo de qualidade e excelência. Não haveria de se questionar a eficácia de tais 

materiais, pois eram produzidos por falantes nativos em grandes centros acadêmicos, pensados 

para que alunos do mundo todo aprendessem sua língua. Ao observar um LD vindo de fora, é 

muito comum encontrar fotos de casas com lareiras, sótão e porão, sendo que não é essa a 

realidade do nosso país, mesmo entre as pessoas de classe média. 

Em um primeiro momento, podemos constatar que estas são apenas representações de 

uma outra cultura, mas  

 

Em termos educacionais, se o material didático ocupa papel relevante na veiculação 

da língua e cultura estrangeiras, seu uso exclusivo em sala de aula de forma menos 

atenta ou crítica, também preocupa visto que pode deliberadamente perpetuar 

discursos equivocados construídos sob uma égide de cultura hegemônica sobre 

minorias étnicas ou grupos sociais menos favorecidos. (BALADELI; FERREIRA, 

2014, p. 87) 

 

Portanto, não podemos ignorar que há uma relação de poder entre as diferentes culturas que 

valoriza umas e desqualifica outras. 

Essa reflexão nos leva aos estudos da branquitude, que tiveram início na década de 90; 

as discussões raciais tomam um novo contorno ao estabelecer a raça como uma construção 

histórica e a neutralidade do branco perante a história e os outros seriam vistos como grupos 

raciais diferentes, “os outros”, ou sejam, que não são brancos. Pizza (2002 apud MIRANDA; 

http://www.weforum.org/
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PASSOS, 2011, p.15) defende a ideia de que o branco não se enxerga enquanto grupo 

racializado. “O indivíduo branco, por sua vez, se vê dentro da sociedade enquanto indivíduo e 

‘os outros’ carregariam uma identidade coletiva inerente a sua individualidade”. Ou seja, “o 

branco envolto na sua ‘neutralidade’, acaba por não reconhecer o ‘outro’ já que ele próprio não 

se reconhece a si mesmo enquanto raça” (MIRANDA; PASSOS, 2011, p. 15). 

Por outro lado, outros estudiosos da branquitude criticam o argumento de que o branco 

é invisibilizado pela sua raça, mas pelo contrário, a invisibilidade é um traço da identidade 

racial branca (CARDOSO, 2008). 

São muitas as discussões que envolvem as questões raciais e sociais, e essa neutralidade 

pode ser vista em muitos materiais didáticos de inglês, que representam a cultura e a aparência 

do branco, o que talvez possa passar despercebido por parte da população que, de certa forma, 

está inserida dentro desse contexto. Ainda que não façamos parte do Norte global, esta parte 

consegue se enxergar nos modelos propostos pela mídia, instaurar hábitos semelhantes, usar as 

mesmas roupas. Não há grandes choques culturais, não precisava haver um esforço para se 

enquadrar. 

Ainda sobre a neutralidade de identidades e o papel que o professor desempenha de 

ensinar criticamente, Melo (2015, 78) afirma que estando “Mais cientes dos discursos que 

sedimentamos e dos preconceitos que cristalizamos, mesmo sem sequer notarmos, temos a 

possibilidade de desconstruí-los em sala de aula, questionando-os e contestando-os. Assim, a 

raça também tem seu lugar em sala de inglês”.  

No passado, o inglês era privilégio das classes mais favorecidas, porém, “a vulgarização 

do inglês vai fazer as classes médias procurarem outra mercadoria linguística (outras línguas 

adicionais) para marcar seu diferencial no mercado” (MOITA LOPES, 2008, p. 316), sendo 

assim, o inglês passa a ser compreendido como uma habilidade básica (MOITA LOPES. 2008), 

pois saber inglês torna-se esperado e conhecer outras línguas, como mandarim ou árabe, seria 

o diferencial. 

Não há dúvidas que o inglês é uma mercadoria como muitas outras na chamada 

sociedade de mercado ou no “horror econômico” (Forrester, 1997) no qual vivemos. 

Esse fato também indica que algumas línguas são subalternas no mundo da pesquisa 

(Mignolo, 2000). (p. 311) 

 

 Não somente na pesquisa, o inglês se tornou um produto de manutenção social, de 

acesso a melhores oportunidades. Essas são as regras do jogo e ainda que não estejamos de 

acordo, já que as regras não foram feitas por nós, é preciso jogar de acordo com elas se 
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quisermos alcançar certos objetivos. Esse habitus torna essas práticas comuns, garantido a tais 

indivíduos as posições de maior status, visibilidade e remuneração na sociedade global e, além 

da desigualdade de renda, o capital cultural (BOURDIEU, 1989) passa a ser elemento pujante 

na perpetuação da desigualdade. 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020), 

PNAD Contínua 2019, mais da metade dos adultos não concluíram o ensino médio. Do total de 

estudantes na educação básica, 73,5% frequentavam escola pública, enquanto 26,5%, a rede 

privada (Pnad Contínua 2016). A pesquisa divulgada pelo IBGE apontou que apenas 36% dos 

alunos que completaram o ensino médio na rede pública entraram em uma faculdade. Esse 

percentual dobra e chega a 79,2% quando os estudantes vêm de escolas privadas. De acordo 

com a pesquisa, a maior parte dos estudantes em faculdades é formada pela parcela da 

população com um quarto da renda per capita mais alta do país. Com esses dados, estamos 

mostrando apenas uma das características de um país em desenvolvimento, a baixa escolaridade 

das classes populares. 

Há uma pequena parcela da população, classes A e B, que gozam de benefícios 

semelhantes aos de países desenvolvidos que incluem uma boa educação de base e acesso à 

tecnologia, determinantes para o acesso ao mercado de trabalho e, consequentemente, 

manutenção social. “O acesso privilegiado ao conhecimento valorizado pressupõe uma renda 

comparativamente maior da família, de modo a comprar o tempo livre dos filhos para que eles 

se dediquem apenas aos estudos” (SOUZA, 2018, p. 142), perpetuando a desigualdade de renda. 

Recentemente, com a aprovação da MP 746, e da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), o ensino de língua inglesa tornou-se obrigatório a partir do 6º ano do Ensino 

Fundamental, além disso, alguns municípios (responsáveis pela educação infantil e ensino 

fundamental I) já haviam incluído na grade curricular do ensino fundamental I (1º ao 5º ano) o 

ensino de línguas, não somente a inglesa (BRASIL, 2017). 

Tal medida tem sido severamente criticada, principalmente por revelar seu caráter 

político: a escolha da língua inglesa em detrimento das outras línguas adicionais, como o 

Espanhol e Francês, até então parte da grade curricular da escola pública juntamente com o 

inglês em caráter optativo, ou seja, o aluno, em teoria, era capaz de escolher a língua que iria 

estudar de acordo com a demanda de professores de línguas disponíveis (em geral, português, 

espanhol ou francês).   

Após essa decisão de mão única, a língua inglesa ganha o status de componente 

curricular obrigatório, donde se conclui que, para o governo encarregado da aprovação da 
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medida, esta é essencial à formação do aluno, futuro cidadão, embora na prática, ainda carregue 

o papel de disciplina menor, como bem coloca Pardo (2019) em relação ao ensino de língua 

inglesa no currículo de educação básica: 

 

é importante enfatizar que esta sempre ocupou um lugar coadjuvante no currículo 

escolar, considerada uma disciplina de menor importância (juntamente com 

Sociologia, Filosofia, Artes e Educação Física). Com menor carga horária, é a 

disciplina que não “repete” ninguém e que é submissa a outras disciplinas de “maior 

valor”, como a língua portuguesa e a matemática, conforme podemos deduzir a partir 

do tweet do presidente13. (p. 218) 

 

 As discussões sobre teorias do currículo (LOPES, 1993; MACEDO, 2006; 

MOREIRA; SILVA JUNIOR, 2017; SILVA, 2017) são muitas justamente porque abordam a 

construção social do conhecimento, tais quais “questões como o confronto de saberes na escola, 

a necessidade de valorização do saber popular, a crítica às concepções positivistas” (LOPES, 

1993, p. 15), porém não há espaço para nos debruçarmos sobre elas. Contudo, não poderia 

deixar de problematizar o que significa a inclusão da língua inglesa como disciplina obrigatória 

na grade curricular de educação básica brasileira, visto que está diretamente ligada à formação 

das identidades e hierarquização dos saberes.  

Ao escolher este conteúdo e não aquele, privilegia-se um certo tipo de conhecimento e 

projeta-se um modelo de ser humano para um tipo de sociedade. “Afinal, um currículo busca 

precisamente modificar as pessoas que vão ‘seguir’ aquele currículo.” (SILVA, 2017, p. 15). 

Portanto, “privilegiar um tipo de conhecimento é uma operação de poder. Destacar, entre as 

múltiplas possibilidades, uma identidade ou subjetividade como sendo a ideal é uma operação 

de poder” (SILVA, 2017). Essa operação de selecionar o tipo de conhecimento a ser ensinado 

é uma relação de poder e é também uma questão de identidade. 

 

A interculturalidade crítica pretende justamente questionar a ausência dos indivíduos 

e saberes que foram silenciados e desumanizados pela colonialidade. Entender a 

interculturalidade como processo e projeto dirigido à construção de modos “outros” 

do poder, saber, ser e viver permite ir muito além dos pressupostos e manifestações 

atuais da educação intercultural bilíngue ou da filosofia intercultural. (p. 16) 

 

 

13 O autor faz menção ao seguinte tweet, "A função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando 

para os jovens a leitura, escrita e a fazer conta e depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a 

família, que melhore a sociedade em sua volta". 
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As últimas mudanças na LDB e a publicação da última versão da BNCC apontam como 

justificativa para a obrigatoriedade do ensino de inglês, enquanto que outras línguas, como 

espanhol, têm caráter optativo, de acordo com a oferta da escola, a mundialização do idioma e 

a interculturalidade. Porém, levando em consideração o que já dissemos sobre como as escolhas 

definem as políticas públicas educacionais, 

 

concluímos que, na textualidade desses documentos, significantes que apontam para 

a pluralidade, diversidade e abertura às diferenças culturais no contato com línguas 

estrangeiras têm seus sentidos restringidos à relação com a língua inglesa, reforçando, 

assim, as equivocidades e contradições dessa política educacional de viés utilitarista 

dentro de uma formação ideológica neoliberal (PFEIFFER; GRIGOLETTO, 2018, p. 

19) 

 

Como dito anteriormente, estudar inglês faz parte do habitus da classe média. Ainda que 

se aprove uma medida provisória, sem que haja qualquer debate, sem levar em consideração a 

proximidade de certas regiões com países hispanofalantes, não se garante a total assimilação 

dessa cultura de classe. A maneira como o habitus é incorporado às classes contribui para a 

manutenção das disparidades. Será que, ao relegar aos cursos de inglês a função de habilitar 

linguisticamente os indivíduos ao ponto de serem capazes de usar a língua adicional 

socialmente, para fins sociais, mas principalmente como forma de acesso à manutenção social 

(melhores oportunidades de emprego, editais de bolsa de estudos, publicação e congressos 

internacionais), não estamos aumentando a desigualdade, já que nem todos podem pagar um 

cursinho?  

Bordieu e Passeron (2009) apontam que o sistema escolar acaba se constituindo como 

mecanismo de seleção da população, nas diferentes destinações sociais, de acordo com 

propriedades adequadas a determinada lógica e sistema hegemônico. Em outras palavras, 

apontam que as escolas de elite acabam formando para as posições e funções de comando, 

gerência, enquanto a escola pública incorpora uma lógica de fornecer mão de obra para esse 

sistema. A partir desse apontamento, uma segunda questão que nos cabe pensar é se, de fato, a 

escola pública poderia atuar de forma contrária a essa lógica, para acentuar tais desigualdades 

e culturas de classes. Em que sentido temos trabalhado para mitigar tal contraste? E seriam os 

materiais didáticos facilitadores ou não? 

O desenvolvimento local de materiais didáticos no Brasil é uma realidade. Os grandes 

cursos de inglês possuem suas próprias editoras e produzem seus próprios materiais. Além 

disso, várias editoras competem para terem seus livros aprovados e escolhidos no Programa 
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Nacional do Livro e do Material Didático. Não podemos afirmar a motivação para deixar de 

importar e passar a produzi-los; se é uma questão econômica, já que a venda dos livros gera 

muito lucro, e/ou pelo interesse de produzir um conteúdo adaptado para o contexto brasileiro 

que se aproxime mais da realidade de seus alunos. 

Para tanto, teríamos que analisar se o conteúdo dos materiais traz, de fato, algo novo e 

contextualizado, ou mera reprodução do que é produzido exteriormente. Ainda assim, 

considerando a dimensão do Brasil e uma possível produção interna contextualizada, nosso país 

é marcado pela multiculturalidade. O país é marcado por grande diversidade, cinco regiões que 

possuem muitas particularidades e tanta riqueza pode ser massacrada por uma visão monolítica, 

carregada de preconceitos (WINDLE, J. A.; NOGUEIRA, M. A., 2014). 

Tive a oportunidade de olhar rapidamente uma lição, também sobre profissões, da 

coleção Beyond Words (GOETTENAUER; FREITAS; NEVES, 2018), 9º ano, aprovado pelo 

PNLD, que representava profissões, como feirantes, trabalhadores rurais, costureiras, 

profissões muito comuns no nosso país e que, particularmente, nunca encontrei em livros 

importados. 

Gostaria de citar o artigo em que Jordão e Fogaça (2007) relatam o trabalho 

desenvolvido pela equipe de línguas estrangeiras (ensino fundamental) da Secretaria de Estado 

de Educação do Paraná, assim como consultores externos, que desenvolveram um MD para o 

ensino de línguas (inglês e espanhol) para serem usados no ensino fundamental de escolas 

públicas do Paraná. 

 

O projeto buscou o desenvolvimento de materiais flexíveis, não seriados, que 

pudessem contemplar tanto as realidades globais como as locais, atendendo às 

necessidades dos diversos contextos escolares no estado, sem a pretensão de ser um 

livro-texto acabado, com conteúdos pré-estabelecidos. Os materiais têm como base 

teórica o ensino/aprendizagem por letramento crítico, concebendo a língua como 

discurso, e tendo uma perspectiva de texto como unidade de sentido verbal/não verbal. 

(p. 80) 

 

De acordo com os autores, a intenção da equipe ao produzir o MD era fornecer suporte 

e direcionamento aos professores ao prepararem suas aulas, porém reconhecendo as 

particularidades de cada cidade, escola, turma, aluno, sendo necessárias adaptações e 

interpretações por parte do professor para adequar as aulas aos diferentes contextos. Da mesma 

forma, o material reconhece o caráter discursivo da língua e a construção de significados 

advindos das relações discursivas, inclusive as relações de poder muitas vezes representados 
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nas aulas de língua estrangeira, que apresentam o que vem de fora como superior ao que é 

produzido aqui, reforçando a relação colônia/colonizado. 

Um MD dificilmente será capaz de atender diferentes contextos microssociais 

plenamente, sendo necessário um olhar crítico do professor para ser capaz de deslocar sentidos 

e ressignificar possíveis normalizações, bem como fazer adaptações e adições buscando criar 

identificações entre as identidades culturais dos alunos e a língua ensinada. Um esforço de 

exercer resistência e agência em direção a uma descolonização do saber por meio de uma 

pedagogia decolonial. 

Nesse sentido, a pesquisa se propõe a investigar de que forma os professores 

selecionados, sabendo que estes já possuem uma postura crítica ao ensinar, se apropriam do 

MD em suas aulas, criando estratégias para driblar a falta de contextualização e possíveis 

reproduções coloniais. 
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4. Metodologia 
 

O principal objetivo desta pesquisa é analisar a relação narrada pelo professor sobre a 

sua experiência e o uso do MD. Ou seja, o que as reflexões de professores de língua inglesa 

podem revelar sobre estratégias para a promoção de um ensino crítico, decolonial e articulado 

com as identidades de seus alunos?  

Os seguintes objetivos específicos compõem o estudo: 

1 – Analisar de que maneira o professor enxerga o MD como recurso e como 

representação ideológica da relação entre língua e sociedade; 

2 – Entender como o professor concebe a distância social, ideológica, linguística entre 

a sua sala de aula e o MD; 

3 – Analisar a fala do professor sobre as estratégias que ele adota para lidar com essa 

distância e eventuais conflitos que surgem em decorrência dela. 

Para tanto, foi selecionada uma unidade de um LD global, sobre o tema "profissões", 

que servirá como base para investigar as ideologias linguísticas presentes na fala dos docentes 

ao descreverem como se apropriariam do material nas suas aulas. 

Dado o caráter subjetivo da prática docente, a metodologia consiste em pesquisa 

qualitativa, tendo como instrumento de análise entrevista semiestruturada com perguntas 

abertas. Foram convidados duas professoras e um professor para compartilharem sobre suas 

trajetórias. O procedimento de seleção dos entrevistados foi a familiaridade dos professores 

com o material escolhido, e o fato de demonstrarem ter um olhar crítico com questões 

relacionadas a cultura e língua, já que o tema da pesquisa é o ensino de inglês em uma 

perspectiva decolonial.  

Para o corpus de dados, a análise irá buscar índices de ideologias linguísticas, “a forma 

linguística é indexical, indiciando aspectos do então denominado ‘contexto’ por meio de 

inferências ideológicas: uma forma particular ‘representa’ um significado social e cultural 

particular” (BLOMMAERT, 2014).  

Três professores, inseridos em diferentes contextos educacionais, foram entrevistados. 

As entrevistas aconteceram por videoconferência, gravadas e transcritas posteriormente. 

Preparei previamente um roteiro14 para usar como base, mas conduzi a entrevista de forma 

 

14 Apêndice A 
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semiestruturada, deixando espaço para outros comentários, perguntas e tópicos que viessem a 

surgir durante a conversa. 

O roteiro foi divido em três partes: o perfil do entrevistado com perguntas sobre o perfil 

do professor (nome, idade, etnia/raça), sua trajetória educacional e sua experiência profissional; 

o perfil dos alunos com perguntas relacionadas ao contexto profissional que o professor está 

inserido no presente momento; e, por último, perguntas direcionadas ao uso do MD.  

Abaixo, descrito o perfil dos entrevistados:  

 

Tabela 3: Perfil dos entrevistados 

 

Nomes fictícios Yasmin Sergio Amanda 

Idade 29 31 54 

Autoidentificação 

étnico-racial 

Branca Negro Branca 

Instituição que 

estudou a educação 

básica 

Privada Privada/pública Pública 

Instituição que 

estudou a educação 

superior 

Pública Pública Pública 

Nível de escolaridade Mestrado Graduação Mestrado 

Como aprendeu 

inglês 

Curso livre Curso livre Curso livre 

Há quanto tempo 

ensina 

13 anos 12 anos 25 anos 

Experiência docente Curso livre, escola, 

aula particular 

Curso livre, escola, 

projeto situado em 

empresa, curso de 

extensão 

Curso livre, escola, 

empresa, curso de 

extensão 

Onde atua no 

momento 

Escola municipal 

em São Gonçalo e 

estadual em Niterói 

Curso de extensão 

UFF (Prolem), curso 

livre, Projeto L’oréafro 

Aula particular 
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 O LD utilizado na pesquisa é produzido na Inglaterra e distribuído globalmente com o 

foco no ensino de inglês como língua adicional. De acordo com seus autores, o objetivo é 

apresentar a nova língua dentro de um contexto e usando histórias reais para engajar os alunos15 

(LATHAM-KOENIG; OXENDEN, 2013), portanto é relevante refletir se o contexto proposto 

se adequa ao contexto dos alunos. 

Foi selecionada a lição 3B sobre o tema “profissões”. Durante a entrevista, a unidade 

foi apresentada aos docentes por compartilhamento de tela e pedi que eles descrevessem como 

abordariam o tema “profissões” tendo aquela unidade como base, se, por exemplo, o professor 

não vê problema algum nas atividades propostas pelo material, se traria outros exemplos 

relacionados ao tema para enriquecer o conteúdo da aula, se apenas problematizaria o livro, ou, 

até mesmo, expressaria total rejeição quanto à lição apresentada.  

Propus-me a fazer uma análise explorativa, buscando identificar, na fala dos 

professores, quais as categorias e temas de análise que surgiram, e utilizar como chave de 

análise o conceito de ideologia linguística.  

 

Certamente ideologias linguísticas não são meramente aquelas ideias que derivam da 

“cultura oficial” da classe governante e sim mais como um conjunto onipresente de 

crenças diversas. Contudo, implícito ou explícito eles podem ser usados por falantes 

de todos os tipos como modelos para construir avaliações linguísticas e engajar-se em 

uma atividade comunicativa.16 (KROSKRITY, 2004, p. 497) 

 

Além disso, observar índices de ideologias neoliberais, ou seja, individualismo, ênfase 

no sucesso descontextualizado, eliminação de traços de conflito (BLOCK, 2019) e, também, 

traços de relações sociais racializadas, seguindo a noção de um nexo de sentido produzido no 

encontro entre o texto e o contexto de uso (NASCIMENTO; WINDLE, 2020) que poderiam 

ser apontados no . Sendo assim, por ser tratar do tema “profissões”, identificar os trabalhos que 

são retratados na unidade e as representações de raça, gênero e classe social, assim como 

 

15As traduções contidas neste estudo são de minha autoria e responsabilidade: “We have tried to provide contexts 

for new language that will engage students, using real-life stories and situations,humour, and suspense.” 

(LATHAM-KOENIG; OXENDEN, 2013, p. 8). 

16 As traduções contidas neste estudo são de minha autoria e responsabilidade: Certainly, language ideologies 

are not merely those ideas which stem from the ‘‘official culture’’ of the ruling class but rather a more 

ubiquitous set of diverse beliefs, however implicit or explicit they may be, used by speakers of all types as 

models for constructing linguistic evaluations and engaging in communicative activity. 
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elementos culturais comuns ao Brasil, e considerar a relevância do conteúdo para alunos 

brasileiros. 

 É importante ressaltar que a presente pesquisa retoma questões levantadas por Gabriel 

Nascimento e Joel Windle (2020), em seu artigo sobre a questão de raça na sala de aula de ELT 

(English Language Teaching), em que os autores discutem a relação das profissões retratadas 

no mesmo livro e a ausência de representação das profissões de alguns alunos e seus familiares. 

Durante a interpretação da análise, a fala dos professores indexaram muitas questões 

para além do MD e seu uso, portanto procurei relacionar as biografias, experiência de vida dos 

participantes, com suas falas e representações do MD. Dividi a análise em três eixos: a prática 

docente e as identidades; a prática docente e as culturas; e a prática docente e o uso do MD. 

Em cada eixo, procurei identificar na fala dos professores não apenas formas de 

resistência aos saberes hegemônicos, coloniais, mas também formas de agência. A pedagogia 

decolonial (WALSH, 2009) propõe a ressignificação de saberes, recriar discursos para 

transformar os indivíduos e a sociedade que nos cerca.  

Portanto, minha pesquisa propõe opções decoloniais para que outros professores possam 

dispor em sua prática; diferentes estratégias que professores brasileiros se utilizam para driblar 

os discursos hegemônicos reproduzidos nos materiais didáticos e adaptá-los para, através de 

uma interculturalidade crítica, criar pontos de identificação entre os alunos e a língua inglesa, 

como veremos no capítulo a seguir. 
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5. Análises 

 

 Após relacionar as teorias que embasam essa pesquisa, disporei do material para, como 

descrito anteriormente, me apropriar dos recursos metodológicos e realizar as análises levando 

em consideração as ideologias linguísticas indexicalizadas nas falas dos professores.  

Blommaert (2014) destaca que  

 

é dever do analista em aceitar que, sempre que nos comunicamos, não apenas nos 

comunicamos em nossa comunicação, mas também sobre nossa comunicação: sempre 

identificamos significados indexicais (ideológicos) social e culturalmente 

compartilhados enquanto falamos, e esses indicadores fazem com que os outros 

percebam nossa conversa como “séria”, arrogante”, “engraçada” ou “respeitável”, 

manipulamos continuamente e interferimos na língua com propósitos socias e 

culturais. (p. 54) 

 

 A análise está dividida em três eixos temáticos: a relação da prática docente com as 

identidades; com a cultura; e com os materiais didáticos. Dessa forma, analisarei trechos das 

entrevistas dos três professores convidados para a pesquisa não com a finalidade de apontar 

falhas ou sugerir como o docente deve realizar seu trabalho, mas conhecer seu posicionamento 

e estratégias usadas pelos docentes para transgredir os efeitos da colonialidade. 

O objetivo da entrevista e análise é trabalhar para entender, levantar questionamentos e, 

a partir desse exercício reflexivo, provocar novas pesquisas e novos questionamentos sobre o 

que a pedagogia colonial propõe para a reinvenção do ser, viver e do fazer. O que é ensinar 

inglês de forma crítica e decolonial? 

 

5.1. “What’s your name?”: a resistência do eu e do outro em um espaço de 

fronteira 
  

Nesta primeira seção, relaciono trechos das falas dos professores com as questões 

relacionadas ligadas às identidades dos alunos e professores, assim como a relação entre o 

material e as identidades. 

Quando conhecemos alguém, o nome é uma das primeiras coisas que sabemos sobre 

aquela pessoa. Para muito além do nome, existem muitas outras questões que envolvem o 

sujeito na aula de língua inglesa e que geram resistência, mas não necessariamente agência. 
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Carregamos conosco ideologias que guiam as nossas atitudes. Como por exemplo, o relato da 

professora Yasmin17(informação verbal) sobre alguns de seus alunos: 

 

Mas professora eu não entendo nada, mas professora, assim, como é, primeiro que na 

escola ainda é chamada de língua estrangeira, né. Esse ano, parou de ser, no sexto ano, 

pelo menos na grade do estado, no sexto ano agora é língua inglesa. Mas nas outras 

turmas é língua estrangeira. Assim, já tem essa coisa de ser, não é meu né. Eu acho 

que eles entendem que não é deles. Então eles ficam assim, eu não sei, ou essa coisa 

eu não sei nem português, como é que eu faço isso aqui. (Yasmin, professora de escola 

pública, 29 anos) 

 

O trecho da entrevista revela que a relação de alguns de seus alunos com a língua inglesa 

não é amistosa. Eles dizem não serem capazes de aprender uma outra língua, pois afirmam não 

saber nem ao menos o português. Os alunos, possivelmente, associam a língua à gramática, 

então apesar de eles falarem português, eles acham que não sabem português, possivelmente 

porque aprender a língua seria aprender a gramática da mesma. 

Apesar de ser um aluno brasileiro, ele não se reconhece como falante de português, não 

se identifica como tal. Da mesma forma, que, por tantas vezes, passo uma aula de sessenta 

minutos com um aluno falando somente em inglês e ao final da aula o aluno se queixa por 

desejar saber falar inglês. Há uma discrepância entre o fato e a ideologia do que é falar uma 

língua. 

É possível perceber que há uma visão escolarizada do que seria aprender inglês, pois ao 

não reconhecer que sabem falar português, acreditam que não possam aprender inglês também, 

porém existem outros meios e espaços para se aprender uma segunda língua, como videogame, 

salas de bate-papo, fóruns, e não dependem de alta escolaridade; é possível aprender inglês fora 

da escola, assim como já chegamos à escola falando português, pois “a língua materna — a 

composição de seu léxico e sua estrutura gramatical —, não a aprendemos nos dicionários e nas 

gramáticas, nós a adquirimos mediante enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos 

durante a comunicação verbal viva” (BAKHTIN, 2000, p. 302). 

 

5.1.1. O papel do educador linguístico 

 

 

17 Entrevista concedida por SOUSA, Yasmin. [nov. 2020]. Entrevistadora: Larissa Cerqueira Cardoso Bruto da 

Costa. Niterói, 2020. 1 arquivo .mp3 (51 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Anexo 1 desta 

monografia. 
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Se entendemos que língua não é gramática, precisamos exercer o magistério de forma a 

romper com essa ideologia. O papel do professor de línguas vai muito além de ensinar a língua, 

mas desenvolver um trabalho crítico e formativo, assim como relata Yasmin (informação 

verbal): 

 

Dou aula de inglês desde 2008 e aí isso é uma coisa engraçada porque desde que eu 

entrei na faculdade eu já era professora. Assim, eu trabalhava num curso de inglês e 

aí, eu já me considerava professora e, só depois que eu fui perceber, que eu ainda não 

era nada, né. Então, isso aí já entra no nosso debate.  De fato, eu sou professora desde 

2012, né, quando a gente teve lá a nossa colação, mas, é desde 2008 que eu dou aula 

de inglês. (Yasmin, professora de escola pública, 29 anos) 

 

 A entrevistada afirma que se considerava professora quando ensinava no curso de 

inglês, mas ainda não tinha formação acadêmica para tal, somente após passar pela faculdade 

de Letras que ela percebeu que se tornava professora após a conclusão do curso. 

Uma narrativa semelhante à da entrevistada está em Almeida (2014), que questiona a 

publicação de uma pesquisa realizada em uma universidade federal em que uma das 

pesquisadoras caracteriza uma estudante de licenciatura como sendo muito experiente, pois já 

atuava como instrutora de inglês há mais de dez anos. 

 

Aqui, vemos uma forte influência ideológica do que estou chamando de cultura do 

método no pensamento das próprias pesquisadoras.  Ora, uma licencianda em Letras 

ainda está em formação inicial. Não é sequer, ao menos do meu ponto de vista como 

formador de professores, uma professora, muito menos experiente. O fato de ter 

concluído um curso livre de idiomas e, desde então, ensinar inglês em contextos 

semelhantes ao do curso faz dela uma instrutora de língua inglesa, bastante experiente 

na função, sem dúvida, mas não uma professora, nem legalmente, nem do ponto de 

vista de uma educação para a cidadania. O discurso das pesquisadoras, portanto, 

legitima a visão do instrutor como professor, contribuindo para a desvalorização da 

própria formação universitária como requisito para o exercício da profissão. 

(ALMEIDA, 2014, p. 108) 

 

O autor destaca que, apesar de ser recorrente atribuir o título de professor a pessoas que ensinam 

língua, ainda que não sejam licenciados, precisamos fazer essa distinção. Eu percebo que 

aqueles que ensinam inglês reconhecem a si mesmos como professores, nomeiam-se como 

professores, assim como Yasmin, antes da graduação. Não é comum ouvir pessoas se 

autodenominando instrutores de língua; no entanto, é comum, na língua inglesa, ouvir 

profissionais se reconhecerem como tutors (tutores). 

 Para entender a diferença entre o professor e o instrutor, precisamos pensar no papel 

que a formação de professores tem sobre a prática docente. Precisamos de professores 
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autônomos, conscientes das demandas sociais, políticas, educacionais, capazes de pensar para 

além do método, que saibam reagir de acordo com a demanda e necessidade de seus alunos. 

 O professor tem um papel de extrema relevância na promoção da cidadania ativa, pois 

“podemos conceber as salas de aula de língua estrangeira como espaços ideais para discutir os 

procedimentos de atribuição de sentidos ao mundo. Em uma língua estrangeira, aprendemos 

procedimentos interpretativos diferentes, maneiras diferentes de entender o mundo” (JORDÃO; 

FOCAÇA, 2007, p. 92). 

É muito comum professores de línguas atuarem em diferentes espaços, não apenas em 

escolas. Dentre os entrevistados, apenas Yasmin trabalha, atualmente, em uma escola, mas 

afirma já ter dado aula em cursinho. Sergio leciona em um projeto de extensão da UFF 

(PROLEM), curso de inglês e em uma empresa. Amanda já trabalhou em escolas e cursos, mas, 

no momento, atua como professora particular. 

A forma como abordamos o ensino da língua em diferentes contextos precisa ser 

diferente, mas muitas vezes não é fácil fazer essa adequação. É muito comum ver professores 

que começaram a ensinar inglês em cursinhos e chegam à escola procurando reproduzir o que 

se faz no curso, assim como relatou Yasmin (informação verbal): 

 

Olha, eu vou te falar, Larissa, que quando eu comecei a dar aula na escola, eu tentava 

replicar o que fazia no curso né. Então no primeiro ano, era meio doido. Porque assim 

ah eu tenho que usar, primeiro, o livro. Eu tenho que usar o livro. Então eu ficava 

forçando aquilo do livro e o livro não funcionava. E o livro não era bom e eles não 

liam o livro. E eu falava assim, mas tem que ler, tá no texto e eu tinha na minha cabeça 

aqueles alunos que eu tinha no curso. E aí, quando a minha ficha caiu, tipo assim, 

botei na minha cabeça, os alunos do primeiro ano no Ensino Médio não sabem nada. 

Eu tenho que começar do zero. Aí eu comecei a ensinar o verbo to be, o alfabeto, 

tatata, fazer assim o step by step, sabe. E aí agora eu sei, o que fazer, de onde partir. 

(Yasmin, professora de escola pública, 29 anos) 

 

 Yasmin, mesmo sendo uma professora licenciada, procurou replicar, sem sucesso, sua 

prática no curso livre. Porém, seu olhar crítico permitiu readequar suas estratégias de ensino; 

ela viu que não funcionava, que não precisava depender do livro, que este não atendia às 

necessidades de seus alunos, e então diz que “a ficha caiu”, que ela tinha que partir do 

conhecimento dos alunos e, que, a partir disto, pode estabelecer uma nova forma de trabalho. 

Acredito que a prática de tomar o que se faz no curso de línguas como norte para a prática do 

professor na sala de aula de inglês é recorrente, mas assim como as nossas identidades são 

fluidas (BAUMAN, 1997), transitórias, coexistem, se deslocam, temos sempre que nos 

reconstruir enquanto profissionais. 
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 Um pouco depois de formada, fui contratada temporariamente pela prefeitura de 

Niterói para dar aulas de inglês no ensino fundamental. Na época, a prefeitura havia feito uma 

parceira com uma das editoras da Cultura Inglesa, para a compra do material a ser usado no 

primeiro e segundo ciclos, o mesmo material que já vinha sendo utilizado na prefeitura do Rio. 

De fato, o material, não trazia qualquer elemento que promovesse uma pedagogia crítica ou 

decolonial. Ainda que a prefeitura de Niterói não impusesse a obrigatoriedade do material, não 

havia por parte da secretaria um direcionamento que levasse a uma prática que incorporasse os 

diversos universos culturais presentes em sala de aula. 

 Além disso, usar o curso de inglês como modelo de ensino de línguas reduz o papel 

do docente e educador linguístico a um reprodutor de método, excluindo os alunos que não têm 

fluência e supervalorizando um modelo comercial. 

Pensar nas representações, no MD, é refletir de que forma o eu e o outro se interpelam 

nos espaços de fronteira e de que maneira o professor media essas interações, pois parte da 

nossa formação enquanto professores é entender o papel do educador linguístico e nossa visão 

de língua e cultura, pois se importamos uma língua estrangeira, como podemos esperar que 

nossos alunos se engajem na leitura de mundo e ressignifiquem os textos se eles se sentem 

subalternizados, sem nada a acrescentar, trocar? Pois se entregamos enunciados prontos, o que 

é do outro, é estrangeiro, não há identificação, mas resistência ou alienação. 

 

5.1.2. Identidade e diferença 

  

As práticas que neutralizam relações assimétricas de dominação, ocultam as 

desigualdades, e é preciso apontá-las, dar voz aos que foram silenciados pela cultura dominante. 

Nem sempre, como professores, estamos atentos aos corpos invisibilizados nas salas de aula, e 

nos surpreendemos, como o relato da Yasmin (informação verbal): 

 

Eu acho que já, tantos anos, mas não lembro como, eu lembro que geralmente eu trato 

profissões no oitavo ano. E aí no oitavo ano é sempre assim, eu preciso de um, um, 

trabalhar vocabulário. Na escola, como a gente acaba focando muito na questão 

gramatical, porque eles precisam ter né, o tempo é curto, eles precisam daquilo ali pra 

passar pra outra série e tal, o vocabulário acaba sendo o trabalho, então, assim, ah, um 

trabalho de pesquisa, vamos pesquisar os, as profissões, e aí, teve um que me marcou 

muito, porque eu lembro que foi um aluno da primeira série do ensino médio, isso, 

quando você falou que você ia trabalhar profissões, eu falei eu preciso falar disso com 

Larissa. Isso é uma coisa que eu não esqueço, se bobear eu devo ter esse trabalho 

guardado. Ele era um menino, é, ele é até passista hoje do Paraíso do Tuiuti, que lá os 

alunos como são ali do Cubango, saem no Cubango, tem a maior história, eles são 

muito ligados à comunidade. E aí ele desfilava e tal e aí eu pedi pra eles fazerem essa 
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pesquisa das profissões, e eles levavam assim naquela folhinha de papel almaço, não 

sei o que, e eu olhava assim e ia ticando se eles tinham feito (geralmente era assim, 

pesquise dez profissões, vocês vão colocar a foto da profissão e vão pesquisar e vão 

colocar a imagem com o nome da profissão, eles eram do primeiro ano do ensino 

médio). E esse menino, Larissa, me entregou e ficou esperando. E aí eu falei assim “o 

que que foi Dudu? Eu vou olhar em casa”. “Não, eu quero que você olhe agora.”. Aí 

eu, aí eu abri assim, aí eu fiquei olhando, aí ele “Não viu nada?”, aí eu “Não! Você 

fez as dez, você colocou aqui qual é o nome. Acho que tá aqui, tudo bem, você deve 

tirar 3, que é o trabalho”, “Você não reparou que eu só coloquei profissões negros 

fazendo as profissões, então ó, tem o médico negro, tem o dentista negro”. Aí eu fiquei 

assim; “mas porque que eu deveria prestar atenção se era todo mundo negro?”, “não, 

eu fiz de propósito.”. E aí eu achei um máximo, assim, eu levei até pro conselho de 

classe, assim, como que ele, ele era negro, e como que ele, como negro, ele tinha essa 

necessidade de marcar que o médico podia ser negro, de que não sei quem, podia ser 

negro e aí eu assim achei um máximo, porque teve, ele fez o trabalho mesmo. 

Enquanto qualquer um ia contar qualquer coisa e colocar ali, médico, dentista não sei 

o que e ele teve o trabalho de procurar né, eu decidi que o meu trabalho vai ser sobre 

profissões e profissões de pessoas negras então tinha advogado era negro, o médico 

era negro, a enfermeira era negra e assim aquilo foi o máximo porque ele não colocou 

pessoas assim que geralmente né não botou empregada, não colocou pedreiro, colocou 

só pessoas né. (Yasmin, professora de escola pública, 29 anos) 

 

 A professora nos conta como esta experiência a marcou, pois, apesar de ser um tema 

recorrente, a docente se surpreendeu ao perceber o rumo que o aluno havia dado ao trabalho 

proposto. Ela afirma que o aluno era muito ligado à sua comunidade, e que fez questão de 

marcar sua negritude em diversos espaços do mercado de trabalho, em profissões de prestígio, 

e queria se certificar de que a professora visse isso.  Certamente, isso nos mostra que a forma 

como abordamos variados temas em sala de aula precisa mudar, e que devemos atender às 

demandas identitárias e culturais de nossos alunos. , questionando com eles, por exemplo, o 

porquê de vermos tão poucos médicos negros. 

 A professora afirma que o aluno tinha uma forte ligação com a comunidade, o que nos 

leva a acreditar que, quando há uma extrema identificação do sujeito com suas origens, sua 

história, seu povo, a capacidade de resistir e reexistir é maior. Como o exemplo de Souza 

(2011), em que um grupo de jovens, que tinha uma forte conexão com suas comunidades, 

ressignificou práticas de uso da linguagem através da arte. 

 Quando a professora propôs o trabalho, ela não pensou que o tema iria gerar no aluno 

a motivação de marcar a representação de profissionais negros em diferentes camadas sociais. 

Certamente, este aluno, que fez questão que a professora visse o trabalho com ele, mostrou 

outras perspectivas sobre o tema para esta professora, e é no lidar com o outro que 

ressignificamos nossa existência e nossa prática pedagógica. 

 Uma pedagogia decolonial prevê um olhar crítico e reflexivo, mas também ação. Com 

a sua fala sobre o relato e expressando sua surpresa, a professora demonstrou que sua 



 

 

62 

 

consciência sobre o tema profissões se ampliou após conhecer a perspectiva do aluno sobre o 

mesmo assunto. 

 Ainda sobre a representação de negros na sociedade, quando pergunto qual a raça/etnia 

predominante de seus alunos, Amanda18 (informação verbal) nos conta, 

 

Brancos, a maioria. Aliás não tenho nenhum aluno negro. Nunca tive aluno particular 

negro. Nunca tive. Só em escola municipal. Porque minha experiência com escola é 

bastante variada, trabalhei no município por 8 anos, trabalhei com 2 matrículas, 

trabalhei na Petrobrás por 5 anos, na Sulamérica também, trabalhando com adultos, 

na Petrobrás eu tinha um aluno negro e não tinha mais nenhum outro lá, era até Carlos 

o nome dele, eu me lembro. Só ele. Eu tinha várias turmas. Eu já tive por exemplo, no 

curso da UERJ, no NEL, é um curso de extensão, é esses cursos que a universidade 

pública tem, e lá eu tinha alunos da baixada fluminense, alunos mestiços, negros e 

pardos eu tinha lá na UERJ, e não era um curso muito barato não. Já foi, mas não era 

barato. Você via que eram alunos que trabalhavam. Ai eu já tive alunos assim, agora 

cursos de inglês de criança eu já tive um aluno negro. A maioria sempre é branco. 

Mas eu já tive em curso particular de inglês numa turma de 10 alunos, tinha 1 aluno 

negro. A maioria é branco. São poucos realmente. (Amanda, professora particular, 54 

anos) 

 

A entrevistada afirma que, durante a sua trajetória, com exceção da escola pública e alguns 

pouquíssimos alunos, seus alunos eram brancos. Pensando em meus atuais alunos, apenas uma 

é negra. Com base em nossa vivência, a maior parte de negros que estudam inglês está na escola 

pública. Isso nos leva a questionamentos quanto à manutenção social, o acesso de negros a 

empregos de maior prestígio, a representatividade dos negros em materiais didáticos, o número 

de professores de línguas negros, o acesso das classes populares a diferentes oportunidades de 

aprender uma nova língua, entre outras. Essas e muitas outras questões são relevantes e 

precisam ser pensadas e fomentadas, como trabalhos citados de Melo (2015), Ferreira (2006), 

Nascimento & Windle (2020), Oliveira e Candau (2010) e tantos outros. 

 Além de perguntar aos professores a raça/etnia predominante dos seus alunos, 

perguntei de que forma se identificavam. As duas professoras se identificaram como brancas, e 

o professor, como negro. Observei que as duas professoras que se identificaram como brancas 

deram uma longa resposta, como que para justificar o porquê se identificavam assim; uma delas, 

inclusive, concluiu dizendo que, no fim, somos todos mestiços; enquanto o professor negro 

respondeu apenas que era negro, sem mais.  

 

18  Entrevista concedida por SILVA, Amanda. [abr. 2021]. Entrevistadora: Larissa Cerqueira Cardo Bruto da 

Costa. Niterói, 2020. 1 arquivo .mp3 (33 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Anexo 3 desta 

monografia. 
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A seguir, a resposta dos professores. Yasmin (informação verbal): 

 

Eu acho que eu sou uma professora branca eu acho que não posso falar que isso teve 

uma questão até lá na escola que a maioria dos nossos alunos são negros, pardos então 

toda vez que a gente tem que discutir raça eles fazem essas enquetes e perguntam pra 

gente. Eu lembro que numa delas eu disse que eu era parda e aí assim eu levei uma 

lição assim porque eu tenho o cabelo enroladinho, tá até crescendo tal, mas a gente, 

existem outras coisas que definem a gente né nossas escolhas, como a gente se mostra 

pro mundo e tudo mais. Então hoje eu acho que me defino melhor como, me enxergo 

melhor como alguém branco até porque tenho todos os privilégios que me são dados, 

não posso negar. Tive isso a vida toda né, é, tenho 29 anos, hoje sou professora de 

inglês na rede pública, num CIEP, aqui em São Gonçalo e sou diretora adjunta também 

em uma escola estadual em Niterói. (Yasmin, professora de escola pública, 29 anos) 

 

Sergio19 (informação verbal): “Eu tenho 31 anos eu sou negro e é” (Sergio, professor de curso 

livre, 31 anos). E, por fim, Amanda (informação verbal):  

 

Tenho 54 anos e me considero de raça branca, eu não gosto muito da palavra raça eu 

acho que é muito marcado. Todos nós no Brasil somos mestiços, aliás a humanidade 

ela é toda mestiça, mas enfim já que existe essa denominação, eu posso dizer que sou 

branca, mas é meio complicado isso você definir. (Amanda, professora particular, 54 

anos) 

 

 Yasmin menciona, além de questões relacionadas à cor da pele, privilégios sociais 

atribuídos a pessoas brancas. Privilégios esses que datam do século XVI, quando o conceito de 

raça foi criado para justificar a inferiorização de grupos, por questões econômicas, de acordo 

com suas características físicas. Apesar de o colonialismo não mais existir em nosso país, a 

colonialidade ainda subjuga sujeitos.  

 Me recordo que, quando ainda estava na faculdade, fazia estágio em um curso de inglês 

que oferecia às escolas um programa de projeto bilíngue, fora da grade curricular. Uma 

professora havia se desligado da empresa e precisavam colocar alguém no lugar. Apesar da 

minha falta de experiência, a dona do curso decidiu me colocar para substituí-la, pois segundo 

ela, a antiga professora era loirinha e eu também, então os alunos nem iriam perceber a troca. 

 

19 Entrevista concedida por SANTOS, Sergio. [abr. 2021]. Entrevistadora: Larissa Cerqueira Cardo Bruto da 

Costa. Niterói, 2020. 1 arquivo .mp3 (37 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Anexo 2 desta 

monografia. 
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Bom, não preciso dizer em quantos níveis essa afirmação foi ofensiva, discriminatória e 

descabida. Me questiono se eu seria contratada se eu fosse uma excelente professora e negra. 

 Além disso, gostaria de propor uma reflexão sobre a fala dos professores; Sergio afirma 

ser negro, enquanto as professoras que se declararam brancas, procuraram justificar suas 

respostas. Me questiono se esse fato se deve ao que preconizam os estudos da branquitude: a 

identidade racial branca é marcada pela invisibilidade, talvez por isso tiveram dificuldade de se 

inserirem em um grupo racializado (PIZA, 2002), ou pelo fato desta neutralidade ser uma das 

características da identidade racial branca. O fato é que é possível ver essa hesitação em ambas 

as professoras brancas ao responderem à pergunta. 

 

5.1.3. As regras do jogo 

 

 A mudança social precisa ser, antes de tudo, estrutural; é necessário ver aumentar a 

representatividade dos grupos menorizados em espaços até então ocupados por homens 

brancos.  

Partir do problema estrutural-colonial-racial e dirigir-se para a transformação das 

estruturas, instituições e relações sociais e a construção de condições radicalmente 

distintas, a interculturalidade crítica – como prática política – desenha outro caminho 

muito distinto do que traça a interculturalidade funcional. (WALSH, 2009, p. 23) 

 

O inglês ainda se faz necessário para trilhar o caminho até tais posições, 

 

uma vez que a língua de saber dominante neste tempo é o inglês – embora nos 

lamentemos disso pois esse ponto coloca em evidência a hegemonia que controla as 

políticas acadêmicas de nossa parte do mundo –, é necessário penetrar no 

universalismo imperante para transpor as barreiras acadêmicas e científicas com 

saberes des/decolonizantes. Isso somente pode se tornar efetivo com o uso da língua 

dominante. (PALERMO, 2019, p. 53) 

 

Se a maior concentração de alunos e alunas de inglês negros está na escola, se torna 

preponderante pensar o ensino de inglês na escola, para mitigar as ideologias como as narradas 

por Yasmin (informação verbal) de que só é possível aprender inglês no cursinho ou fazendo 

um intercâmbio: 

 

Eu acho que o maior desafio tá dentro dessa crença de que eles não sabem inglês e 

que eles não vão saber inglês na escola. (...) Aí a gente fica trabalhando aquelas coisas, 

não precisa entender tudo, você sabe que não precisa. O que eu perguntei? Ah você 

pediu pra quantos anos ele tinha. Então, você não consegue pegar o número que tá ali 
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no texto? Então é esse, essa coisa do miudinho. Que eu acho que o desafio é eles 

passarem isso, sabe fazer esse botão virar. Aquele, opa, eu consigo sim, né, fazer eles 

acreditarem que eles podem, porque eles já sabem que eles estão numa escola pública 

e que eles acham que o inglês da escola, assim, que é, primeiro que eles são os 

desfavorecidos né, na cabecinha deles, eu acho que eles já têm isso de que eles são 

alunos de escola pública e inglês eu vou aprender em outro lugar, eles já sabem isso. 

Que pra aprender inglês é aprender inglês em curso. Né, aprender inglês viajando, ou 

fazendo intercâmbio e essa coisa de não, de a escola ser o lugar pra ele passar né e 

inglês eles precisam pra cumprir o currículo. Então, a gente até tenta, eu falo assim, 

ah, inglês reprova tá, pra eles prestarem atenção. Aí eles ficam, ué, reprovam? 

Reprova! É uma disciplina obrigatória. Já pensou ficar em dependência só em inglês? 

Que vergonha! Mas que horror, é vergonhoso ficar em qualquer outra né, mas pra 

gente conseguir, aí eles vão pô, aí é legal assim ver quando eles começam a fazer os 

exercícios e ficam, pô, legal essa atividade professora, gostei. Né então quando eles 

vão transpondo as pequenas barreiras, é aquilo que eu falei, acho que o nosso papel 

ali é fazer com que eles acreditem que eles são seres capazes de aprender o que eles 

quiserem, não só o inglês e aí se eles se se relacionarem ali afetivamente com a língua, 

eles vão buscar esse aperfeiçoamento num outro espaço, porque na escola a gente 

acaba não tendo é as condições necessárias pra trabalhar todas as habilidades né é a 

própria comunicação então, quando isso acontece, quando eles começam a perceber 

assim, ah interessante, aí eu começo a ver que eles trazem coisas. Ah eu vi no vídeo, 

ah eu vi no jogo, ah eu, aí começa. (Yasmin, professora de escola pública, 29 anos) 

 

 Podemos identificar vários pontos na fala de Yasmin. Primeiramente, o fato de os 

alunos acreditarem que eles não sabem inglês e não vão aprender na escola; como consequência 

disso, não se sentem capazes de fazer as atividades com autonomia. Ela afirma que eles se 

sentem desfavorecidos por serem alunos da escola pública, e que inglês se aprende no curso ou 

no intercâmbio, ou seja, não na escola. Apesar de se sentir constrangida, a professora reforça a 

necessidade de estudar, pois existe essa fala de que inglês não reprova, e por isso seria uma 

disciplina menor. Outra questão apontada pela professora é que eles entendem a escola como o 

lugar para passar, ou seja, serem aprovados, fazerem testes. 

 Frente a estes desafios trazidos pelas ideologias dos alunos, Yasmin revela que 

trabalha para mostrar ao aluno que ele não precisa saber tudo para entender as propostas de 

trabalho, usando estratégias de leitura, como ela disse, o “miudinho”; trabalha para fazê-los 

acreditarem que são capazes e, dessa forma, ao superarem os desafios, se sentirem mais seguros, 

mais confiantes e encontrarem prazer nas atividades. Esse exercício desenvolve a autonomia 

dos alunos para que eles possam se aperfeiçoar em outros espaços e, segundo ela, eles passam 

a trazer outras questões que viram em vídeos, jogos etc. 

 Pensar no ensino de forma a encorajar a autonomia dos alunos no processo de ensino-

aprendizagem é poderoso, pois a despeito de qualquer possível falta de estrutura nas escolas, 

defasagem de aprendizagem, ausência de professores, os alunos podem encontrar meios de 

instruir-se. O acesso à tecnologia tem se expandido, proporcionando diferentes ferramentas para 
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que nossos jovens se tornem usuários de inglês, assim como de outras línguas, e, talvez, o papel 

do professor seja justamente facilitar e mediar esse processo de forma crítica. 

 Não apenas isso, ela afirma que um dos seus maiores desafios é fazer com que os 

alunos acreditem que eles podem aprender, ou seja, é exatamente operar na ressignificação do 

sujeito; reinscrever as histórias de forma poderosa, mostrar que o conhecimento que eles 

carregam é valoroso, que suas histórias importam. 

  

5.2. “Where are you from?”: a negociação de sentido/significado envolvendo 

usuários de inglês de diferentes contextos linguísticos e culturais. 
  

Nesta seção irei tratar de questões de cultura, formas de dominação culturais e a relação 

da mesma com o MD. 

Como Hall (2004, p. 17) bem explica, as sociedades “são caracterizadas pela 

‘diferença’; elas são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem 

uma variedade de diferentes ‘posições de sujeito’ – isto é, identidades – para os indivíduos”. 

Quando nos dedicamos a aprender um novo idioma, passamos a compreender melhor a nossa 

cultura, e a nós mesmos, porque nos distanciamos criticamente daquilo que conhecemos, 

criamos identificações e somos constituídos por diferentes identidades. 

 Esse processo ocorre de maneira ainda mais drástica por conta da globalização,  

 

Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam possibilidades de 

“identidades partilhadas” - como “consumidores” para os mesmos bens, “clientes” 

para os mesmos serviços, “públicos” para as mesmas mensagens e imagens – entre 

pessoas que estão bastante distantes umas das outras no espaço e no tempo. (HALL, 

2004, p. 74) 

Sendo assim, pensar o ensino de inglês no Brasil, hoje, envolve pensar o que está 

acontecendo no mundo todo e como nossos alunos são afetados ou não por isso. 

 

5.2.1. O professor pesquisador de sua prática 

 

 Educar um indivíduo não é fácil; educar um grupo de indivíduos, certamente, é um 

desafio. Aponto a PE (ALLWRIGHT; HANKS, 2009; MILLER, 2004) como um caminho 

pedagógico que é capaz de contemplar tais deslocamentos das identidades dos indivíduos e dos 

grupos formados por estes, pois propõe que professores façam uma constante investigação de 

seus alunos e de suas práticas, como podemos observar na fala de Yasmin (informação verbal): 



 

 

67 

 

“Acho que isso é mais significativo pra eles do que eu ficar, acho que eles não entenderiam o 

listening, quer dizer, isso é na minha cabeça, né, às vezes eles até entendiam, devem tá vendo 

vários filmes no Netflix que eu nem sei” (Yasmin, professora de escola pública, 29 anos).  

Em sua fala, ela difere aquilo que é a opinião dela e o que de fato é a opinião dos alunos, 

pois ao preparar uma aula, fazemos um esforço de imaginar aquilo que vai agradar os alunos, 

que vai ser relevante, divertido, porém devemos ter em mente que, muitas vezes, a previsão que 

se faz do outro pode não ser precisa, pois somos diferentes e estamos em um constante processo 

de deslocamento de nossas identidades. Além disso, quando pensamos em turmas, vários 

indivíduos estão reunidos formando um grupo totalmente único, como afirma Yasmin 

(informação verbal) em sua experiência com grupos de alunos da escola pública em que 

trabalha: 

 

A gente tava trabalhando gênero sinopse e a gente começou a discutir vários filmes 

de Netflix, do Amazon, então teve uma aula que eles ficavam me dando, fala aí filmes 

de romance, filmes de, entrava no filme discutia o filme, não sei o que, e aí você vê, 

naquela turma, o negócio rola, naquela outra, rola nada, então o nosso planejamento 

é um planejamento meio que assim, vai fazendo com eles, vai replanejando, como a 

gente tem algo pronto assim, eu tenho que trabalhar o gênero sinopse levei o que é 

sinopse, vocabulário dos tipos de filme, o que vai acontecer, depois disso né, depende 

muito daquela turma, se não tiver nada, eu vou passar logo pro exercício, né. Eles vão 

ter que tirar do texto coisas do gênero, o que que faz isso ser o gênero? Ah, tem lá 

dizendo qual é o discursivo, agora se não, aí entra na discussão, não sei o que, algo 

muito assim, feito junto também, né. Eu acho que no curso de idiomas também, 

quando você tá dando aula particular acho que é muito assim, por mais que você 

planeje às vezes tá querendo falar mais sobre assunto, toca numa situação aí você... 

(Yasmin, professora de escola pública, 29 anos) 

 

A professora afirma ter um planejamento para a aula, porém a flexibilidade no planejamento 

torna a aula mais relevante, pois leva em consideração que os alunos não são apenas indivíduos 

com capacidades cognitivas, mas indivíduos que precisam ser contemplados em suas 

individualidades sociais, históricas, sexualidades, gêneros, etnias, assim como nas relações de 

poder. 

 Além disso, a professora fala que trabalha com a noção de gênero (BAKHTIN, 2000) 

que sugere uma visão ampla da língua em seu uso, a língua como discurso, em oposição a uma 

visão estruturalista da língua. Apesar de a professora dizer que o mesmo acontece no curso de 

idiomas e na aula particular, de acordo com minha experiência, os cursos de inglês seguem um 

esquema de calendário rigoroso que não há muito espaço para divagações. Na aula particular 

há mais espaço para discussões e desvios do que fora planejado, cabendo a cada professor 
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definir sua postura frente a seus alunos. Ou seja, permitir que os alunos interfiram no seu plano 

de aula ou seguir a programação como previsto. 

 Pensar em um ensino de língua desconectado do discurso, do debate, do cotidiano dos 

alunos é pensar na língua como estrutura, como algo que podemos dominar, mas não 

dominamos nem a nós mesmos, que dirá a língua. Sendo assim, somente o olhar de um 

professor crítico atento é capaz de evocar os sujeitos para serem presentes e participativos no 

processo educativo. 

 

5.2.2. Culturas subalternizadas 

 

 Silva (2014, p. 81) afirma que “A identidade, tal como a diferença, é uma relação 

social. Isso significa que sua definição – discursiva e linguística – está sujeita a vetores de força, 

a relações de poder. Elas não são simplesmente definidas; elas são impostas. Elas não convivem 

harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias; elas são disputadas”, sendo 

fundamental que tais relações sejam discutidas em uma sala de aula de ensino de inglês. 

 O ensino de inglês deve explorar sua hegemonia na atualidade e estabelecer vínculos 

com as questões econômicas. Essa relação é tão intrínseca que a língua se tornou uma 

mercadoria necessária para a manutenção social, tornando-se necessário aprender, ainda que 

não haja qualquer identificação do sujeito com a língua e culturas que a representam. Essa foi 

a justificativa dada por Amanda (informação verbal) ao ser perguntada sobre a sua opinião 

quanto ao maior desafio dos alunos de aprender inglês: 

 

o inglês também é pouco em termos de uso de forma mais, eu diria, não há muita 

proximidade da língua inglesa, o Brasil, eu acho, um pouco resistente, eu não sei se 

porque a gente fala somente o português na América Latina, acho que existe muito 

preconceito ainda em relação a língua inglesa, então as pessoas têm uma resistência. 

O que eu quero dizer, é que me parece que as pessoas, a maioria delas, estuda por 

obrigação. Isso atrapalha um pouco o desenvolvimento do aluno né, ele perde um 

pouco do prazer, encara muito como obrigação, então isso tá alinhado com o que eu 

disse anteriormente, eles chegam na idade adulta com obrigação de estudar inglês 

porque não fizeram lá atrás, porque não tinham dinheiro, não trabalhavam e os pais 

não tinham condições e hoje, se veem numa situação de o mercado de trabalho, ele 

exige isso de alguma forma, mesmo que ele não use inglês, o mercado de trabalho 

exige, então isso tira um pouco do prazer da aprendizagem. (Amanda, professora 

particular, 54 anos) 

 

 A docente enfatiza, como um dos desafios de ensinar inglês, de acordo com sua 

experiência, a nossa proximidade geográfica com países de língua espanhola e o fato de 
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estarmos mais distantes de países de língua inglesa. Então, esse contato com a língua se dá 

quase que de maneira artificial, criando contextos – como prevê a abordagem comunicativa 

(CA) –, simulando situações para que, quando o indivíduo estiver diante de uma situação que 

precise da língua, ele seja capaz de desenvolver sua fala, ao passo que, em muitos outros 

lugares, as pessoas desenvolvem o multilinguismo por estarem cercadas de pessoas e situações 

nas quais precisam se comunicar, e precisam de uma língua diferente da sua para isso. 

 Essa falta de oportunidade de falar inglês gera aquilo que Amanda chama de 

resistência nos alunos. Muitos não aprendem inglês na fase escolar e se sentem obrigados a 

falar na fase adulta por questões econômicas, profissionais, razões acadêmicas. Nos vemos 

obrigados a seguir um modelo econômico e social que por vezes não concordamos ou nos 

aproximamos ideologicamente. Lidar com estes distanciamentos também é um desafio, pois a 

afetividade tem um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Então, desassociar 

a língua de culturas dominantes também contribui para a quebra de barreiras ideológicas. 

 Apesar de ser uma língua global, a ênfase do ensino de inglês no Brasil é no modelo 

de língua nativo dos Estados Unidos e da Inglaterra. Cada vez mais, a consciência sobre a visão 

de língua, como língua franca, está se expandindo, mas ainda há essa expectativa por parte dos 

alunos, como relata a Yasmin (informação verbal): 

 

Isso eu acho que principalmente isso quando a gente leva pra ensinar países e 

nacionalidades eu peço pra eles pesquisarem, sorteio quais são os países que eles vão 

falar sobre, aí que eles falam assim eles querem falar do Estados Unidos, querem falar 

da Inglaterra e é o que eles têm mais material, mas aí se surpreendem que as outras 

coisas, são até mais legais, têm mais a ver com o que eles sabem, aí desconsideram 

tudo que a gente está tentando né. (Yasmin, professora de escola pública, 29 anos) 

 

 Falar destes dos Estados Unidos e da Inglaterra é aquilo que se espera em uma aula de 

inglês, e, justamente por isso, recai sobre o professor a responsabilidade de ampliar a visão que 

os alunos têm sobre a língua inglesa, apresentar o conceito de língua franca, assim como os 

diversos países que têm inglês como língua oficial, como fez a professora ao propor o trabalho 

com vários outros países.  

 Pode ser frustrante para os alunos em um primeiro momento, pois gostariam de falar 

sobre os países que conhecem melhor, mas por fim, eles foram surpreendidos pelo quanto 

aprenderam. É preciso ir além e também ampliar a visão de língua ao mostrar que pessoas no 

mundo inteiro falam línguas diferentes e podem se comunicar usando uma, duas ou mais 

línguas, transitando entre culturas. 
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 Quanto ao maior desafio que os alunos encontram ao aprender inglês, Sergio 

(informação verbal) afirma que, 

Enfim, essa questão da pronúncia né do falar, do encaixar o inglês. Eu preciso soar 

mais americano, eu preciso soar mais britânico, senão eu não vou estar certo, é sempre 

uma questão do aluno querer tá, a fluência está diretamente associada ao falar 

corretamente. A gente sabe que não, não é exatamente isso, a gente sabe que é uma 

questão comunicativa é uma questão social, então tem diversos elementos que a gente 

tenta fazer o aluno entender ao longo das nossas aulas para ter uma abordagem um 

pouco mais humana, acredito, da aula e tentar fugir desse estruturalismo que veio de 

anos e anos de curso e, principalmente, quando você tem aluno adulto. Ele aprendeu 

o português de uma certa forma, ele aprendeu a escrever de uma certa forma, e às 

vezes é difícil mostrar pra ele que não vai ser por lista de verbo que ele vai aprender 

inglês sabe, é uma outra questão. Então, tem um chão pra percorrer aí. Então é bem 

divertido esse desafio. (Sergio, professor de curso livre, 31 anos) 

 

Existe um forte apelo ainda quanto à questão da pronúncia, pois, normalmente, por conta da 

mídia, séries, filmes, redes sociais, somos expostos a falantes de inglês dos Estados Unidos e 

da Inglaterra e, de certa forma, se tornam nosso padrão de correção. 

 Tal falta de variedade de sotaques acaba criando essa ideia falsa de que soar nativo é 

soar como um americano da Califórnia. Não apenas isto, Santos e Siqueira (2019) afirmam que 

professores de inglês e linguistas são mais críticos quanto à receptividade do EFL, 

provavelmente por terem aprendido a língua a partir da perspectiva de um falante, tendo esta 

como um ideal a ser seguido, tornando-se guardiões das normas e padrões do idioma. 

 

5.2.3. Inglês como língua franca 

 

 Existe um sentimento forte de inadequação por parte dos brasileiros, por se sentirem 

inferiores, fruto da nossa história colonizadora. Portanto, ensinar língua é também repensar a 

visão que temos da nossa história. Sergio (informação verbal) afirma que um de seus maiores 

desafios é justamente mostrar essa relação entre o português e o inglês enquanto língua, mas 

também sua relação com a cultura: 

 

Então, essa questão de quebrar a ideia do aluno que ele vai achar sempre que vai ter 

algo equivalente com o português pro inglês ele vai sempre conseguir fazer essa ponte 

que acaba resultando naquela tradução ao pé da letra que a gente tem na maior parte 

dos alunos. Então é mostrar pro aluno que ele não está só aprendendo outro idioma, 

mas outra cultura, então tentar quebrar essa ideia de sim vai ter uma palavra “X” em 

português logicamente vou ter a palavra “X” em inglês, e não é bem assim, então uma 

vez que eles entendam isso, eu acho que a aula se torna bem mais funcional a aula se 

torna bem mais dinâmica. Então acredito que este seja um dos maiores desafios pra 

mim. (Sergio, professor de curso livre, 31 anos) 
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 Sergio coloca que muitos alunos tentam aprender inglês pensando em estruturas do 

português e traduzindo-as para o inglês, porém, ressalta que, muitas vezes, não é assim que 

acontece, e é importante que eles entendam isso para que a aula se torne mais dinâmica. 

Essa quebra de expectativa com relação à língua pode ser frustrante, mas é justamente 

esse exercício de interpretar o mundo usando uma outra língua que amplia nossa visão de 

mundo, pois experimentamos uma outra cultura, somos transformados por ela e a 

transformamos. Chinua Achebe (1997, p.347) afirma que “o preço que uma língua mundial 

deve estar preparada para pagar é a submissão a muitas formas de uso”. 20. Portanto, devemos 

focar no caráter comunicativo da língua e não na estrutura, na forma, como muito bem colocado 

por Sergio (informação verbal): 

 

O objetivo da aula vai ser o quê? O objetivo da aula é que os alunos saibam profissões? 

Tá, mas isso é muito raso. É um objetivo aqui, mas é um objetivo muito raso. Sair da 

aula sabendo profissões é muito raso, eu entrego uma lista pra eles, faço um bingo e 

entrego um desafio. Mas o que é que eles podem fazer com essas profissões, então de 

repente sabe traçar um objetivo da aula que ao final da minha aula meus alunos 

saberão dizer o que eles gostariam de ser quando crescer, ou perguntar o que eles vão, 

quais as características do emprego que eles têm. Então, tentar fazer a aula com um 

objetivo que seja de fato útil, não simplesmente destacar vocabulário, mas algo que 

eles vão usar socialmente né. (Sergio, professor de curso livre, 31 anos) 

  

 Apesar de uma cada vez maior homogeneização cultural, precisamos pensar que nem 

todos experimentam o efeito globalizante da mesma forma. Alguns indivíduos têm menos 

acesso à tecnologia e mantêm intactas expressões culturais locais, sem fortes influências 

externas de culturas distantes. Sendo assim, precisamos identificar os interesses, o contexto de 

vida, os objetivos dos nossos alunos para que a gente busque esses pontos de identificação e/ou 

desidentificação que existem entre as culturas para tentar tornar a língua adicional mais próxima 

da realidade do aluno, pois como bem colocou Amanda (informação verbal), “o ponto 

interessante de uma aula é sempre o ponto em que o aluno se identifica com a aula, ele pode 

dizer alguma coisa daquilo. Se ele não se identifica, fatalmente a aula não vai ser interessante” 

(Amanda, professora particular, 54 anos). 

 

20 As traduções contidas neste estudo são de minha autoria e responsabilidade: The price a world language must 

be prepared to pay is submission to many different kinds of use. 



 

 

72 

 

 O uso do português na aula de inglês ainda é visto com maus olhos por muitos 

professores de inglês (monoglossia). Confesso que, por alguns anos, me sentia culpada ao usar 

português na aula de inglês, mas sempre procurei entender se seu uso era justificado para 

benefício do aluno e podia ver claramente a importância do uso naqueles contextos. A Yasmin 

(informação verbal) afirma promover discussões sobre o tema da aula em português, “então a 

gente ficava a aula toda discutindo o que era globalização os aspectos e não sei o que, vocês 

acham isso interessante e aí eles começavam a interagir em português e aí a gente conseguia 

passar pro ponto gramatical” (Yasmin, professora de escola pública, 29 anos). O uso da língua 

materna justifica-se pela necessidade de fomentar discussões em que os alunos serão capazes 

de engajar-se plenamente e, dessa forma, aproximá-los da língua a ser estudada. 

 A translinguagem (GARCÍA; LEIVA, 2014) incentiva o uso de múltiplas línguas, e não 

entende uma língua sendo impeditiva para o aprendizado de outra. Dessa forma, o debate, o 

envolvimento do aluno em assuntos na língua, sobre a língua e sobre assuntos transversais à 

língua, são construtivos e relevantes. 

 Visto que a aula de inglês se trata de algo mais além da gramática e vocabulário, como 

os materiais didáticos têm abordado as relações de poder? Será que questionando-os ou 

reafirmando-os? Todos os três professores afirmaram utilizar materiais didáticos em suas aulas 

ou, ao menos, usá-lo como um norte para a preparação das aulas. Até que ponto os professores 

revelam suas vozes e são capazes de analisar criticamente e fazer modificações, adições 

necessárias para não reforçar o discurso hegemônico e permitir que seus alunos, igualmente, 

encontrem suas vozes? 

 

5.3. “Open your books and your minds”: um material global para contextos 

locais 
 

Nesta seção, faço uma breve apresentação do livro e unidade escolhida para serem 

avaliados quanto ao seu uso em aula pelos professores. Além disso, irei analisar a fala dos 

professores quanto a sua prática docente e o uso do MD. 

 

5.3.1. American English File 1 – Unidade 3B 

 

O livro escolhido, como mencionado anteriormente, é o American English File 1 

(LATHAM-KOENIG; OXENDEN, 2013). É possível perceber que ele procura trabalhar as 
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quatro habilidades (escrita, leitura, escuta e fala) e se insere dentro de uma abordagem 

comunicativa21, criando contextos de usos para a língua, com unidades voltadas para o inglês 

do dia a dia. 

 Sobre a lição selecionada (ver APÊNDICE B), 3B “Work and play”, os autores 

colocam, no topo da página, quais os tópicos que serão trabalhados ali, quanto a gramática, 

vocabulário, pronúncia. Nessa lição, serão estudados o Presente Simples (gramática), profissões 

(vocabulário) e o som /Ər/. Apesar de o livro se propor a assumir uma CA, os objetivos da aula 

são focados em estrutura, e não há um objetivo comunicativo, por exemplo: “eu desejo que ao 

final da aula meus alunos sejam capazes de perguntar e responder sobre sua profissão e sua 

rotina de trabalho”. Esse seria um objetivo comunicativo, no entanto, o livro foca na gramática 

a ser ensinada e no vocabulário. Sendo assim, ficaria por conta do professor, estabelecer 

objetivos comunicativos para a sua aula, caso desejasse focar no caráter performativo da língua 

e não em sua forma. 

A lição apresenta o tema profissões. A unidade conta com seis atividades variando entre 

vocabulário, escuta, gramática, pronúncia, fala e leitura. E também mais dois exercícios ao final 

do livro, um de gramática e um de vocabulário que estão relacionados à lição.  

As atividades são bem variadas. A primeira é um enigma na qual os alunos têm que 

colocar as letras em ordem pra formar o nome de algumas profissões. Em seguida, eles irão 

para o fim do livro para aprender sobre várias profissões no banco de vocabulário. O exercício 

de escuta é um jogo em que eles precisam descobrir a profissão de duas pessoas. Na sequência, 

os alunos são direcionados ao banco de gramática ao fim do livro, e depois voltam à lição para 

responder perguntas sobre suas rotinas de trabalho. 

Na página seguinte, pronúncia. Repetir as palavras e frases, praticar o som. Depois, um 

exercício de fala em que são apresentados novos verbos, não necessariamente relacionados com 

o tema profissões. E, nesse momento, a ideia é interagir com o grupo perguntando e 

respondendo sobre sua rotina no presente simples usando os verbos da lista. E por fim, um 

exercício de leitura que apresenta três pessoas uniformizadas (comissário de bordo, atendente, 

estudante) com o seguinte título, Uniforms – for or Against; os alunos deverão ler, responder 

sobre o texto e debater a questão. 

 

21 As traduções contidas neste estudo são de minha autoria e responsabilidade: “We have tried to provide 

contexts for new language that will engage students, using real-life stories and situations,humour, and suspense.” 

(LATHAM-KOENIG; OXENDEN, 2013, p. 8). 



 

 

74 

 

Pensando sobre as representações culturais, sociais e econômicas, o livro mostra 

profissões de classes populares e altas, por exemplo, médico, faxineiro, músico, professora, 

jogador de futebol. Quanto às representações de gênero, considero igualitária. No que se refere 

às representações raciais, nas páginas da frente do livro (22, 23), só há um negro. No banco de 

vocabulário do fim do livro (p. 154), aparecem mais negros. Negros em profissões privilegiadas 

como o médico, mas, ainda assim, o número é inferior ao de brancos. 

Quanto ao gênero, são representados homens e mulheres. No exercício de escuta, a 

profissão do homem é jogador de futebol, e da mulher, modelo, o que acaba trazendo à tona 

aquele estereótipo da mulher bonita que se casou por dinheiro. 

 

5.3.2. Interculturalidade funcional e crítica 

 

 De maneira geral, os professores se mostraram positivos em relação ao livro, porém 

todos disseram que fariam modificações no material ao preparar a sua aula, ou seja, não 

seguiriam exatamente o passo a passo sugerido pelos autores. Pardo (2019) aponta para a 

necessidade do: 

 

desenvolvimento do olhar crítico do professor a fim de analisar de que maneira 

aspectos políticos, linguísticos e culturais estão atrelados a concepções de ensino de 

língua e como essas perspectivas e ideologias estão representadas nos materiais 

didáticos, nas políticas educacionais e nas visões de sociedade que se almeja construir 

embutidas em tais discursos (p. 213) 

 

Igualmente, todos os três professores demonstraram ter uma postura crítica e decolonial, como 

veremos durante a análise do uso do MD. 

Este livro é produzido globalmente e tem o falante nativo americano como modelo; não 

há variações de sotaques nos áudios e o livro é todo em inglês. Os alunos acabam tendo menos 

autonomia, por não serem capazes de entender todos os enunciados. Segundo Yasmin 

(informação verbal), 

 

a sala de aula que eu leciono, uma das críticas maiores, essa coisa do não português, 

tem muito livro de inglês que a gente encontra só inglês, eu não sei qual é o nível 

desse livro aí, mas, por exemplo, os meus alunos, às vezes, a explicação da gramática 

é em inglês e aí eles não conseguem desenvolver autonomia, que é  o que alguns 

manuais dizem que eles vão conseguir desenvolver quando tem lá, eu não sei o que 

tem escrito no English File, mas talvez tenha a maioria dos materiais em inglês, falam 

que o aluno vai desenvolver autonomia tal tal tal, e aí dentro da minha realidade, eles 

são falantes de português e eles só têm a minha aula dentro daquela semana de inglês, 
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1 vez por semana, então só tem aula segunda feira 2 tempos de aula, 1 hora e um 

pouquinho se eu for fazer deles fazerem o exercício e deixam a gramatica pra casa, 

seguir as recomendações, enfim, eles não conseguem. Porque os comandos são todos 

iguais, com o tempo eles até conseguem, mas tinha que ser um pouco mais 

mesclado(...) (Yasmin, professora de escola pública, 29 anos) 

 

 Yasmin enfatiza sua insatisfação com o apagamento da língua materna nos materiais 

didáticos, pois, segundo ela, os alunos têm dificuldade de compreender as instruções da 

atividade quando estão em inglês, tirando sua autonomia, como dito em outra seção. Ela ainda 

ressalta o tempo curto que a disciplina ocupa na grade, sendo, então, necessário que o aluno 

tenha outras formas de manter contato com a língua durante a semana, e, para esse estudo 

pessoal, ele precisa desenvolver a autonomia. 

 Neste sentido, o aumento crescente da produção de materiais didáticos no Brasil é 

muito relevante, pois os enunciados podem ser na língua materna. Além disso, os áudios do 

livro podem ser gravados por brasileiros também, diversificando a consciência auditiva dos 

sotaques do falante de inglês.  Dessa forma, como presume a professora ao contar sobre seu 

dilema, os alunos teriam condições de entender mais facilmente a atividade proposta. 

 Além disso, ao utilizar um livro produzido em outro país com uma cultura tão diferente 

da nossa, corremos o sério risco de usar exemplos e referências que não vão fazer sentido algum 

para os nossos alunos. Amanda (informação verbal) nos fala de sua experiência, 

 

Tenho uma experiência pessoal, eu trabalhei com um livro global de uso do inglês 

numa universidade conhecida aqui do RJ que eu até fiz minha especialização, que o 

livro era assim, culturalmente pesado, um livro com muitos elementos que os alunos 

não se identificavam. Enfim, as pessoas que estavam ali sendo ilustradas no livro eram 

pessoas assim totalmente de um outro universo, de cidades que assim, até eu mesma 

tinha dificuldade de entender. Cidades pequenas do Canadá, por exemplo que eram 

mencionadas num determinado tipo de rotina, aquilo atrapalhava muito a aula, quando 

o livro o aluno não se identifica com o material, aquilo realmente dificulta muito a 

aprendizagem dele. Acho que o aluno gosta de um livro que tenha bastante material 

para ele consultar, aluno gosta disso, consultar e ter exercícios também, ele gosta. 

Também que tenha recursos tecnológicos de áudio e vídeo, que tenham coisas que ele 

possa de forma autônoma usar e de forma clara, bem claro, visualmente claro, 

pedagogicamente claro, tudo isso tá dentro do material didático, não adianta você ter 

um livro com elementos claros, mas que sejam com uma qualidade ruim em termos 

de conteúdo. Tem que ser tudo equilibrado, a parte gráfica do livro, design do livro, 

conteúdo do livro nos materiais extras que o livro oferece, acho que o aluno busca 

isso, busca tudo isso, consegue identificar tudo isso durante as aulas. (Amanda, 

professora particular, 54 anos) 

 

 A entrevistada afirma já ter trabalhado com outro livro de uso global que trazia em seu 

conteúdo pessoas e lugares de outro universo, ou seja, de uma realidade completamente 
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diferente e particular. Assim como a entrevistada colocou, é preciso haver um esforço maior 

para trazer conteúdos que tenham relevância em diferentes comunidades locais que são 

completamente distintas entre si, pois ela acredita que o aluno busca isso no livro. Além disso, 

tal qual Yasmin, ela ressalta a questão da autonomia do aluno, de como os elementos gráficos 

também influenciam a adaptação do aluno ao material. 

 Destaco a proposta da professora (informação verbal) para o início da lição: 

 

A questão do there is eu acho que tem o título tem uma das imagens que você me 

mandou deixa eu ver aqui...ali mesmo His Job, Her Job eu acho que na escola a gente 

ia entrar na discussão do que que é o trabalho deles e o que que é o trabalho delas, 

tipo essa profissão é só pra homens, não sei o que aí eu ia entrar na novela, “vocês 

estão vendo o que na novela das oito? A mulher policial”, “e aí quantas mulheres 

policiais você conhece?”, “quantos homens que cuidam da casa?” né, acho que isso a 

gente ia debater na escola, isso é uma coisa bem assim muito do que a gente já faz, e 

aí o que eu falo que a aula de inglês não parece que é aula de inglês, porque a gente 

está discutindo coisas da vida, coisas da sociedade enfim, que eu acho que são 

importantíssimas, extrapolam a língua (...) (Yasmin, professora de escola pública, 29 

anos) 

 

Pensando na lição proposta sobre profissões, Yasmin afirma que, muitas vezes, a aula 

não parece aula de inglês, e justifica tal afirmação dizendo que, nesse caso específico, iria fazer 

um debate sobre as profissões, sobre aspectos da língua e cultura, que, segundo ela, extrapolam 

a linguagem. Quando ela diz não se parecer com uma aula de inglês, evoca em sua fala um 

modelo de aula baseado na estrutura da língua, em procedimentos e métodos que não 

preconizam o espaço para o debate em língua materna. 

É muito interessante observar que, apesar de o livro não trazer tantos elementos 

pertinentes à nossa cultura, a entrevistada considerou relacionar o tema da lição com a novela 

das oito. Essa conexão do livro, da lição, da língua adicional, com elementos da cultura local, 

contribui para a apropriação de sentidos, o que é muito positivo para os alunos. São espaços de 

fronteira em que os sentidos estão em negociação; talvez seja difícil reconhecer as pessoas e 

profissões nas fotos, mas se há uma discussão sobre um tio, prima que tem a mesma profissão, 

há um deslizamento de sentidos. 

Uma outra forma de pensar a cultura do outro é justamente pensar sobre os estereótipos, 

tanto os que nos são atribuídos, quanto os que atribuímos a outros. Dessa forma, é possível 

revisitar conceitos equivocados que carregamos. Yasmin (informação verbal) diz se lembrar de 

 

uma lição que a gente trabalhava os estereótipos, ah os americanos, os ingleses tomam 

café, os americanos não sei o que, e os brasileiros? Porque no livro não tinha os 
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brasileiros e vocês o que acham? Ah brasileiro gosta de samba, brasileiro come 

feijoada, brasileiro não sei o que, aí então vamos comparar quem é mais feliz, quem 

é mais não sei o que, aí o negócio começava a andar sabe, mas isso tava no livro, mas 

tava no livro assim de outro jeito. (Yasmin, professora de escola pública, 29 anos) 

 

É possível ver que a professora faz uma adição ao material, e que contextualizou aquele 

momento de debate trazendo um olhar crítico e decolonial sobre o assunto discutido, trazendo, 

também, elementos da nossa cultura como samba, feijoada, e evocando elementos da cultura 

do outro. 

 Quando deixamos de debater apenas sobre a cultura do outro, o modo de vida do outro, 

a língua do outro, e paramos para pensar sobre a nossa realidade e o que as pessoas dizem sobre 

nós, que muitas vezes não são verdade, ampliamos nossa visão do outro, pois passamos a 

questionar se aquilo que acreditamos sobre aquele determinado país ou povo é real, ou apenas 

uma construção social. 

  Amanda (informação verbal) ressalta que o fato de ter outras culturas representadas, 

não somente a sua, é assertivo, 

 

Por exemplo, nesse livro tem a figura do taxi de Nova York, isso é uma coisa que o 

aluno vê em filme e série e ele se identifica com certeza, o carro da polícia do New 

York PD. Então assim é uma coisa de fácil identificação, simplesmente conhecem 

porque assistem, precisam nem viajar pra conhecer. Então, assim, eu acho que o aluno 

se identifica com o material nessa questão da identidade, quando ele reconhece 

elementos ali dele próprio, mas o aluno também gosta de conhecer coisas diferentes. 

Então tem que ter um balanço, não podem ter muitos elementos desconhecidos, 

daquele material que eu disse inicialmente, da cidade de não sei aonde do interior do 

Canadá, é uma distância muito grande, agora o fato de ter o carro da polícia de Nova 

York, não é cultura brasileira, mas é facilmente identificado, porque a cultura 

americana está facilmente presente. O aluno também gosta porque ele transita nesses 

lados e atualmente assim você tem acesso a muita coisa da cultura de fora essa coisa 

global então, tem que ser dosado. Tem que ter elementos daqui também, não acho que 

não tenha que ter nada, você tem que ter coisas do Brasil, né pra você se identificar e 

se reconhecer, mas tem que ser equilibrado dentro da distribuição do material didático. 

(Amanda, professora particular, 54 anos) 

 

 A professora afirma que o aluno gosta de encontrar no MD elementos da cultura de 

fora que são globais, por exemplo, o táxi de NY, o carro de polícia, que são de fácil 

identificação. Então, ao mesmo tempo que o aluno gosta de se ver representado, ele se interessa 

e também se identifica com a cultura do outro. Até porque, em um mesmo país, são muitas 

culturas diferentes e é impossível representar essas microculturas em um livro produzido para 

o mundo todo.  
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 Dessa forma, cabe ao professor o exercício de inserir elementos característicos do 

cotidiano de seus alunos e relacionar com o conteúdo da aula e, ao mesmo tempo, promover o 

debate quanto à multiculturalidade retratada no livro. Sobre isto, a mesma professora 

(informação verbal) afirma 

 

Eles acham que a multiculturalidade no livro didático está sempre relacionada a raça, 

ao negro como tem que ser, por exemplo, aqui tocando o violino, tocando música 

clássica, aí isso já é interculturalidade, interculturalidade tem que tá no livro inteiro, 

acho que eles escorregam muito nesse sentido, deixam a desejar muito, então por 

exemplo, essa garota de uniforme é tipicamente uma inglesa, uma americana que vai 

pras escolas americanas de gravatinha e pra você identificar que essa menina é uma 

estudante, ela teria que estar sentada fazendo alguma coisa numa sala de aula mesmo, 

(...) (Amanda, professora particular, 54 anos) 

 

 Amanda observa que o traço de multiculturalidade no livro está sempre relacionado a 

raça, como por exemplo retratar alguém negro tocando violino. Porém, de acordo com a 

professora, a multiculturalidade deve estar no livro inteiro, o que nem sempre acontece. Ela 

exemplifica falando da imagem de uma estudante uniformizada com gravata. Os alunos não 

usam gravata aqui, portanto ela acredita que poderia haver outros elementos mais claros para 

identificá-la como estudante. 

 Essa falta de transversalidade dos debates no livro exige do professor um olhar mais 

crítico e reflexivo de sua prática para que não acabe reproduzindo um discurso hegemônico. 

Da mesma forma que pensamos sobre contextos locais, é preciso refletir sobre as 

representações de classes, raça e gênero, pensar de que forma as identidades são representadas 

no material. Sergio (informação verbal) afirma que o fato de o aluno se ver representado, 

 

representa que eles vão se conectar com o material de uma forma mais fácil se eles se 

verem no material eles vão se conectar no material de uma forma mais fácil. Então a 

gente tem alguns problemas, não problemas, mas algumas situações dentro dessa 

página que a gente está, ele traz aí sim uma...nas imagens uma certa variedade, mas 

você tem majoritariamente pessoas brancas dentro do material didático. Então 

dependendo do aluno que você esteja trabalhando você tem aqui uma pessoa negra 

fazendo essa representação, mas eu acho que dependendo do aluno, da situação que 

esteja trabalhando, nem todos devam se sentir representados. Aqui a gente tem 

algumas profissões variadas que dá pra reconhecer na imagem né, um gari, polícia e 

talvez taxista, mas acho que falta alguma coisa pra o aluno se identificar e se visualizar 

melhor nessa atividade. Essa falta de visualização pode representar um obstáculo a 

mais na hora de ensinar essa unidade. (Sergio, professor de curso livre, 31 anos) 
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O professor menciona que o livro retrata muito mais pessoas brancas, o que, muitas 

vezes, gera uma falta de identificação por parte do aluno, e que essa falta imagética do livro 

pode ser um obstáculo para o aprendizado do aluno. 

A raça é apontada pelo grupo de estudo “Modernidade/Colonialidade” como elemento 

central da colonialidade. Entendo que a falta de representatividade no livro seja uma marca 

dessas relações sociais desiguais. Ainda que se adicionem mais figuras de pessoas negras nos 

materiais didáticos, não significa que o livro esteja rompendo com a ordem colonial. 

Quando perguntada se a raça/etnia de seus alunos estava sendo representada no LD, 

Yasmin (informação verbal) afirma que 

 

Acho que não, você vê eu falei pra você que eu tenho a maior parte dos alunos são 

negros, e aí só nessa página aí não tem nenhum negro das profissões, nas profissões 

tem até negro, mas eu acho que é profissão corta cabelo, muitos alunos nessa idade já 

tão com a mania de imitar né, então eles comprariam uma ideia que tem a ver com a 

vida deles, mas tem coisas aí do dia a dia. (Yasmin, professora de escola pública, 29 

anos) 

 

A falta de representação de pessoas negras revela certa apatia por parte dos autores em repensar 

a sociedade, porém a representação de negros em empregos subalternos ou de forma 

estereotipada, seria como uma tentativa frustrada de inclusão e mudança social que só reforçam 

os ideais de colonialidade propagados através da história. A isso Walsh (2009) nomeia de 

interculturalidade funcional. 

Sobre a multiculturalidade no material, Sergio (informação verbal) afirma que: 

 

Se for sobre o material tenho várias coisas pra falar, porque ele tem uma série de 

problemas em relação a coisas que são machistas e até um pouco sabe beirando ali ao 

racismo dependendo se olhar direitinho. Não beirando isso, mas essa falta de 

representatividade de pessoas pretas nesse material é muito óbvia, do livro 1 ao 5 você 

tem poucos exemplos, como esse de pessoas pretas na unidade fazendo qualquer 

coisa. Então você não tem uma representatividade que seria pra nossa situação e não 

só nossa situação, mas uma situação até global cara, não adianta você negar, mas esse 

livro está sendo usado na Europa, beleza, mas tem gente preta lá também. Traz pra cá. 

Machismo nesse livro é uma coisa assim, tem coisas que você fica... (Sergio, professor 

de curso livre, 31 anos) 

 

 Sergio revela encontrar vários problemas no livro que beiram o machismo e comenta 

sobre a falta de representatividade de pessoas pretas. Ele coloca que as representações de 

identidades raciais no livro não têm relação com o que estávamos discutindo anteriormente 

sobre o que é global e o que é local, pois existem pessoas negras em qualquer lugar, mas com 
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uma ideologia que baseia o discurso. Ao mesmo tempo, faz uma ligação com outra forma de 

opressão – de gênero –, observando a reprodução de sexismo no livro. 

 A falta de representatividade no MD denuncia o silenciamento de identidades e 

culturas, portanto é preciso: 

 

refletir sobre o lugar da raça nas salas de aula de língua inglesa e assumimos a proposta 

de Bronckart (2007, p. 20) que defende estudar os atores sociais integrados às outras 

áreas do saber, ou seja, desenvolver uma “ciência integrada do humano, centrada na 

dinâmica formadora das práticas de linguagem” (MELO, 2015, 68) 

 

Sendo assim, é possível perceber que o autor do livro faz um esforço para representar a 

interculturalidade, marcando indivíduos socialmente menorizados, porém não há qualquer 

discussão, por exemplo, sobre diferentes salários entre homens e mulheres; ou sobre 

manutenção social, diferentes espaços ocupados por negros, brancos; sobre questões de gênero; 

representatividade em algumas profissões. Walsh (2009) explica a interculturalidade funcional: 

  

Nesse sentido, o reconhecimento e respeito à diversidade cultural se convertem em 

uma nova estratégia de dominação que ofusca e mantém, ao mesmo tempo, a diferença 

colonial através da retórica discursiva do multiculturalismo e sua ferramenta 

conceitual, a interculturalidade “funcional”, entendida de maneira integracionista. 

Essa retórica e ferramenta não apontam para a criação de sociedades mais equitativas 

e igualitárias, mas para o controle do conflito étnico e a conservação da estabilidade 

social, com o fim de impulsionar os imperativos econômicos do modelo neoliberal de 

acumulação capitalista, agora “incluindo” os grupos historicamente excluídos. (p. 16) 

 

Existe uma aparência de multiculturalidade, mas que apenas reforça os macro discursos. 

É importante pensar de que maneira os autores de livros didáticos podem produzir 

materiais que deem o tom da discussão decolonial, e como o professor, com este material em 

mãos, poderia abordar o tema, usando o LD e, ainda assim, desempenhando sua função de 

educador, exercendo a pedagogia decolonial. 

 

5.4. “Fine is fine!”: Entendimentos 
 

Acredito que uma das minhas missões primordiais enquanto professora é tentar mostrar 

aos meus alunos que está tudo bem e não soar como um nativo americano, seja lá o que isso 

significa. Então, está tudo bem dizer “I’m fine”, você não vai parecer bobo ao dizer isso e 

quando a gente entende isso, torna-se mais fácil se lançar na aventura de prender novas línguas. 



 

 

81 

 

Esta consciência aumenta à medida que formamos professores críticos de sua prática e para 

tanto, apresento nesta seção alguns entendimentos de minhas análises. 

Para além de identificar a colonialidade no ensino de inglês, minha pesquisa apresenta 

pistas evidenciadas na fala dos professores que participaram da pesquisa que possam superar a 

ordem hegemônica na sala de aula de inglês. Para melhor identificar as categorias de análise 

identificadas, relacionei em uma tabela os posicionamentos ideológicos levantados, a sua 

contribuição para a colonialidade, e a opção decolonial proposta pelo viés intercultural crítico 

e a pedagogia colonial: 

 

 Posicionamentos 

ideológicos evocados 

Contribuição para a 

colonialidade 

Contestação/problematização 

descolonial e/ou intercultural 

Língua - Língua é gramática; 

- Convergência língua 

estrangeira/língua inglesa. 

- Monoglossia 

- Externaliza e 

homogeneíza a língua; 

- Supervaloriza inglês, 

excluindo outras 

línguas adicionais; 

- A língua materna não 

é bem vista. 

- Língua como discurso; 

- Inglês como língua de 

contato; 

 - Conceito de translinguagem. 

Cultura - Convergência EUA e 

Inglaterra/países que 

falam inglês; 

- Para aprender inglês é 

preciso ir para o cursinho 

ou fazer intercâmbio. 

- Reforça a cultura do 

outro como superior; 

- Falar inglês é parte 

do habitus da classe 

média. 

- Apresentação de outros 

países falantes de inglês como 

primeira e segunda língua; 

- É possível aprender inglês de 

forma não-escolarizada. 

Sociedade - Inglês é fundamental 

para o mercado de 

trabalho; 

- Profissões de mulheres, 

profissões de homens; 

- Maioria de alunos de 

curso de inglês e aula 

particular é branca. 

- Temos que seguir um 

modelo econômico 

neoliberal; 

- Papéis de gênero 

reforçando 

estereótipos; 

- Manutenção da 

ordem hegemônica.  

- Multilinguismo; 

- Professora faz discussão 

sobre profissões da novela e de 

pessoas que os alunos 

conhecem; 

- Quebra associação de corpos 

negros com empregos de baixo 

prestígio. 

 

Ensino-

aprendizagem 

- Aprender é ‘dominar’; 

- O curso livre é o modelo 

para escola; 

- Aprender inglês é como 

estudar português na 

escola. 

- Falar inglês é soar como 

um nativo estadunidense. 

- Exclui alunos que 

não são enquadrados 

como usuários da 

língua por não ter 

‘fluência’; 

- Supervaloriza um 

modelo comercial; 

- Língua como 

estrutura; 

- Reflexão por parte de 

docentes sobre diferenças entre 

curso livre e escola; 

relativização do trabalho em 

curso livre; 

- Desvalorização do saber 

docente; 

- Língua como parte de 

identidades múltiplas; 
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- Hierarquiza sotaques. - Inglês como língua franca. 

Docência - Dar aula é seguir o 

método; 

- Na escola, a língua 

inglesa é uma disciplina 

menor. 

- O professor não tem 

autonomia e exerce 

função de instrutor; 

- O professor ensina 

apenas o básico. 

- Professor como educador 

linguístico; 

- Ensino de modo significativo, 

crítico, cidadão.   

Alunos - Aluno da escola pública 

é desfavorecido; 

- Não é possível aprender 

inglês na escola; 

- Aluno aprende inglês 

por obrigação. 

- O aluno não tem 

motivação para 

aprender; 

- Número crescente de 

cursos sem 

compromisso com a 

educação; 

- A língua inglesa é 

superior às outras. 

- Luta pela valorização do 

ensino público; 

- Aulas co-construídas de 

acordo com a necessidade e 

interesse dos alunos; 

- Aumentar a consciência 

política dos alunos e a 

compreensão do que é 

aprender línguas. 

Material 

didático 

- A representação de 

culturas muito distantes e 

pouco relevantes; 

- Falta de representação 

de culturas e raças 

- Inglês como 

sinônimo de algo 

desconectado com a 

realidade dos alunos; 

- A diversidade 

cultural estereotipada. 

- Professor debate sobre 

estereótipos da nossa cultura e 

faz comparações; 

- Aluno faz trabalho só 

representando profissionais 

negros. 

Tabela 4: Síntese do campo ideológico do ensino de inglês evocado nas entrevistas 

 

A lição selecionada revela uma seletividade com relação às profissões típicas da classe 

média e, ainda, há uma esparsa representação de negros. Quanto ao gênero, vemos imagens de 

homens e mulheres, porém uma reafirmação de estereótipos, como por exemplo, o piloto é um 

homem e a comissária de bordo, mulher. 

 Tais figuras normalizadas e reproduzidas possivelmente contemplam parte da nossa 

sociedade, mas deixam de fora tantos outros que não se encaixam nos moldes apresentados pelo 

livro, e a falta de identificação e semelhança de suas identidades é um dos fatores que segrega 

e torna o ensino da língua distante, desigual, visto pesquisa anteriormente citada 

(NASCIMENTO; WINDLE, 2020). 

Walsh (2009) menciona quatro formas de colonialidade, das quais apenas uma não 

relacionei com minha pesquisa, a cosmogônica.  Não por não ser relevante, mas por se tratar de 

uma dimensão existencialista que perpassa todas as outras e por ser muito mais profunda e 

complexa. Porém, deixo como sugestão para pesquisas posteriores um estudo sobre esse 

aspecto tão caro para a existência humana. 

Abaixo, relaciono os posicionamentos evocados na pesquisa e suas opções decoloniais 

categorizadas de acordo com as três formas de colonialidade mencionadas ao longo do trabalho. 



 

 

83 

 

 

Dimensões 

da 

colonialidade 

Posicionamentos 

ideológicos evocados 

Interculturalidade 

funcional 

Interculturalidade crítica 

Poder 

Sujeitos se sentem 

obrigados a aprender 

inglês por questões 

econômicas, modelo 

de falantes nativos dos 

EUA/Inglaterra, salas 

monoglóssicas, habitus 

da classe média. 

A língua inglesa é superior 

às outras, não há 

manutenção social, a língua 

materna é indesejada, 

reforça a ordem hegemônica. 

Aumentar a consciência 

política dos alunos e a 

compreensão do que é 

aprender línguas para além 

de questões econômicas, 

ambiente multilíngue e 

quebrar associação de 

corpos negros com 

empregos de baixo prestígio. 

Saber 

Não é possível 

aprender inglês na 

escola, então o curso 

livre é o modelo pra 

escola, dar aula é 

seguir o método. Inglês 

é língua estrangeira e 

tal qual estudar 

português, estudar 

inglês é aprender 

gramática. 

Temos que seguir um 

modelo econômico 

neoliberal que exclui alunos 

que não são enquadrados 

como usuários da língua por 

não ter ‘fluência’ e 

supervaloriza sotaques. O 

professor exerce função de 

instrutor e ensina somente a 

língua. 

Reflexão por parte de 

docentes sobre diferenças 

entre curso livre e escola; 

relativização do trabalho em 

curso livre. Língua como 

discurso e parte de 

identidades múltiplas. 

Professor educador 

linguístico que ensina de 

modo significativo, crítico, 

cidadão. 

Ser 

A representação de 

culturas e papéis 

sociais muito distantes 

e estigmatizantes. Para 

aprender inglês é 

preciso ir para o 

cursinho ou fazer 

intercâmbio. 

Inglês como sinônimo de 

algo desconectado com a 

realidade dos alunos, falta de 

identificação. Papéis de 

gênero reforçando 

estereótipos sociais. O aluno 

não tem motivação para 

aprender. 

Professor debate sobre 

estereótipos da nossa 

cultura, traz elementos de 

identificação e autocrítica, 

incentivando a autonomia e 

protagonismo do aluno. 

Tabela 5: Síntese do campo ideológico do ensino de inglês categorizado por dimensões de colonialidade. 

 

Quanto aos professores entrevistados relatando/descrevendo como se utilizariam da 

lição proposta em suas salas de aula, é possível afirmar que demonstram ter um olhar crítico 

sobre a visão de língua e ensino, que vai além de ensinar a língua per si, mas empenhando-se 

em promover, durante as aulas, discussões da agenda pós-colonial. Questões levantadas por 

eles como as identidades sociais, raça, gênero, cultura, o uso da língua materna na aula de língua 

inglesa, o papel do professor, o uso da tecnologia, a autonomia no processo de ensino 

aprendizagem, demonstram uma preocupação em ensinar língua não como forma de 

dominação, mas como um meio de construir pontes. 

De alguma forma, definir uma língua pela sua gramática é dar poder a ela de estratificar 

seus falantes, pois eleva o status daqueles que dominam as regras e relega à margem os que a 

usam à sua maneira, sem observação das normas. É possível perceber isso com o português, é 
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possível perceber o mesmo com o inglês. Porém, o caminho deveria ser inverso; a apropriação 

da língua deveria ser feita pela capacidade de comunicação, ou seja, sou capaz de falar 

português ainda que não saiba as regras, portanto, sou capaz de aprender uma outra língua. 

No entanto, há uma natureza colonizadora arraigada no ensino de língua inglesa que 

norteia práticas e estabelece métodos que acabam reafirmando um sentimento de inadequação 

e incompetência, chamando-a, inclusive, de estrangeira, e dizendo que existem regras pra sua 

aquisição, criando abismos entre culturas e excluindo identidades. 

Como forma de contribuir para o ensino de inglês sob uma perspectiva decolonial no 

Brasil, proponho cinco estratégias mobilizadas pelos participantes da pesquisa para que outros 

profissionais possam assumir uma postura crítica e ativa em sua prática docente. 

 

Estratégia Exemplo(s) 

Identificar e nomear elementos 

ideológicos no ensino de inglês 

As professoras Yasmin e Amanda falam que há muitos 

elementos no ensino da língua que distanciam os alunos da 

mesma, como a representação de culturas distantes e 

desconectadas como a própria nomenclatura de língua 

estrangeira. 

Se posicionar de forma 

crítica/problematizar práticas que 

(re)produzem elementos ideológicos 

A professora Yasmin fala que seu maior desafio é fazer seus 

alunos que se sentem desfavorecidos, pelas condições 

sociais e econômicas, acreditarem que podem aprender.  

Fazer ligações com as desigualdades e 

opressões culturais, sociais, 

econômicas e raciais maiores  

O professor Sergio diz que, ao pensar no tema da aula, não 

se atém ao objetivo linguístico/formal da lição, mas sim, de 

que maneira aquele tema será relevante na vida dos alunos. 

Então, ao se tratar do tema profissões, de que forma isso irá 

pesar em uma perspectiva de futuro. 

Exemplificar práticas de contestação 

por parte de docentes e discentes 

A professora Yasmin conta que um de seus alunos a obrigou 

a comentar o trabalho com profissionais negros. Apesar de a 

professora ter proposto apenas que trouxessem diferentes 

profissões em inglês, o aluno fez questão de fazer recortes 

de profissionais negros em diferentes camadas sociais e que 

comentasse seu trabalho.  

Exemplificar práticas alternativas que 

promovem uma interculturalidade 

horizontal e/ou criticidade 

Todos os três professores, no planejamento de suas aulas 

usando a lição proposta, disseram que adaptariam a lição 

com o intuito de torná-la mais relevante para a realidade de 

seus alunos. 

Tabela 6: Estratégias críticas mobilizadas pelos participantes 

As estratégias descritas acima não esgotam as possibilidades e caminhos que os 

docentes podem tomar em seu lidar diário com seus alunos, mas propõem um ponto de partida 

para um pensar decolonial.   
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6. Conclusão 
 

Como educadores, temos a desafiadora tarefa de ensinar a língua, mas também as 

nuances do discurso, e como nos posicionamos discursivamente na sociedade. Portanto, não me 

dediquei a descobrir uma forma mais rápida de aprender inglês, mas a entender como podemos 

contribuir para uma sociedade que se posiciona diante da iniquidade.  

Para tanto, eu me propus a pesquisar sobre o ensino de inglês no Brasil sob uma 

perspectiva decolonial, relacionei teorias que tratam da pedagogia decolonial, da educação 

linguística, da interculturalidade, assim como conceitos de identidade, cultura, globalização, 

entre outras, que considero fundamentais para o entendimento do panorama do ensino de inglês 

no Brasil. Minha pergunta de pesquisa foi, como o professor se coloca diante da sala de aula de 

língua inglesa para promover um ensino crítico, decolonial e articulado com as identidades de 

seus alunos?  

Em seguida, entrevistei três professores de língua inglesa que demonstravam ter um 

olhar crítico sobre sua prática. Procurei conhecer as perspectivas sobre o contato intercultural 

em sala de aula assim como a olhar do professor sobre o uso de um MD “global”, dentro da 

realidade que estão inseridos. Após a fase de entrevistas, busquei na fala dos professores pistas 

indexicais que apontassem práticas e ideologias linguísticas presentes no ensino de língua 

inglesa. Por fim, apresentei alguns entendimentos das análises feitas. 

Nas análises, observei, na fala dos professores, elementos característicos da 

modernidade nos problemas e dilemas vividos e identificados pelos professores e alunos, tais 

como a visão de língua como estrutura, inglês como mercadoria, invisibilidade da raça branca, 

falta de representatividade de outras raças e culturas, inglês como língua estrangeira (EFL), 

fetiche pela cultura do outro, monoglossia repressiva, reprodução do discurso neoliberal 

multiculturalista por parte dos materiais didáticos. 

Apesar de o ensino de inglês ser amplamente debatido, acredito que ainda temos um 

caminho a percorrer ao encontro de uma perspectiva decolonial do ensino. A globalização é 

uma realidade e está em contínua ampliação, gerando uma sombra de homogeneização, sendo 

imperativa a discussão a respeito da cultura e das identidades culturais. 

Não resta dúvida de que o professor de língua tem um papel fundamental quanto à 

ressignificação do ser e do saber nas estruturas de poder, pois é através do discurso que 

compreendemos a nós e o mundo. Certamente, as discussões levantadas pelos professores 
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demonstram um diálogo que atravessa as fronteiras e ressignifica os sentidos como forma de 

resistência, criando assim, projeções transperiféricas.  

Porém, além de uma luta de resistência contra as injustiças, é também uma luta de 

perseverança e ação, pois é necessária uma mudança ontológica, epistemológica e social. 

Acredito que, através da educação, e da educação linguística, temos o privilégio de influenciar 

pessoas a se tornarem mais tolerantes e reflexivas quanto à realidade que nos cerca, e de poder 

dar voz a tantos quantos foram silenciados através da história.  

Os resultados apresentados apontam caminhos que os professores de inglês buscam em 

sua prática para promover um ensino crítico. Apesar de não termos objetivamente conversado 

sobre o conceito de decolonialismo ou sobre a pedagogia decolonial, os professores evocaram 

seus preceitos em suas falas. 

Acredito que essa perspectiva intercultural crítica revelada pelos professores em suas 

falas tenha relação com o aumento do acesso de camadas populares ao ensino superior. Este 

movimento gera uma maior mobilização de grupos sociais e pesquisas que se propõem a olhar 

para diferentes aspectos da vida social, possivelmente desconhecidos pela classe média. Apesar 

de, em minha pesquisa, não ter me aprofundado sobre a formação de professores, considero ser 

um elemento fundamental para promover uma mudança positiva e sistêmica na educação do 

país. 

Este trabalho se mostra relevante, pois ainda há poucas pesquisas que procuram 

conhecer a perspectiva do professor sobre sua prática, identidades, culturas, articuladas ao livro 

didático. Além disso, desenvolve a relação entre a pedagogia decolonial, as dimensões da 

decolonialidade e a interculturalidade. Esta pesquisa é uma contribuição para o ensino de inglês 

no Brasil, porém existem muitas outras ramificações e contribuições a serem dadas sobre o 

mesmo tema. 

Por fim, destaco o papel imprescindível do educador linguístico e de sua contribuição 

autônoma para o melhor desenvolvimento de um ensino que desafia a ordem hegemônica e 

transgride, desloca e realoca sujeitos e saberes. Agentes que buscam reinventar a ordem social 

atráves do ensino e da linguagem. 
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8. Apêndices 

8.1. Apêndice A: roteiro de entrevista 

Perfil do entrevistado, perfil dos alunos, apropriação do material didático 

• Perfil do entrevistado: 

1. Há quantos anos dá aula de inglês? 

2. Como você aprendeu inglês? 

3. Que tipo de instituição você cursou a Educação Básica? E a faculdade? 

4. Você fez algum curso após a graduação? 

5. O que você considera, pessoalmente, ser o maior desafio de lecionar inglês? 

6. Qual a sua idade? 

7. Qual cor/raça você se define? 

 

• Perfil dos alunos: 

1. Onde você trabalha? 

2. A escola está situada em uma periferia? 

3. Qual a realidade social dos alunos? 

4. Qual é a cor/raça predominante dos alunos? 

5. Os alunos estudam inglês fora da escola? 

6. Qual o nível de inglês dos alunos? 

7. De maneira geral, você acha que eles têm uma atitude positiva ou negativa em relação ao 

aprendizado de inglês? 

8. Qual você acha ser o maior desafio para os alunos, ao aprender inglês? 

 

• Uso do material didático: 

1. Você usa algum material didático nas aulas com os alunos? Se sim, qual a sua relação 

com o livro? E a dos alunos? 

2. Você já abordou o tema “profissões” nas aulas? Como o abordou? 

3. Qual o seu maior desafio ao preparar as aulas? 

4. Após analisar a lição proposta a ser aplicada aos alunos, qual a sua opinião sobre ela? 

De que forma você usaria a lição em aula? Seguiria passo a passo, traria algo 

diferente, selecionaria apenas algumas atividades, ou você acha inviável usar essa 

lição? Comente. 

5. O que você acha que poderia ser o ponto alto da aula? Aquilo que os alunos mais se 

interessariam? E o ponto baixo? 

6. Você acha que as identidades dos alunos estão representadas no material? O que isso 

poderia representar para eles? 

7. Se você pudesse, daria alguma sugestão aos autores para que o livro estivesse mais 

adequado a realidade das salas de aula que você leciona? Se sim, qual? 
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8.2. Apêndice B: unidade do livro didático 
 

O livro escolhido para a presente pesquisa foi o American English File 1 (LATHAM-

KOENIG; OXENDEN, 2013, p. 22, 23, 128, 154), que, atualmente, está em sua terceira edição, 

mas a edição analisada foi a segunda, pois foi o exemplar ao qual tinha acesso quando comecei 

a desenvolver minha pesquisa. É um livro para iniciantes, tendo apenas um nível abaixo desse.  

Conta com 167 páginas, divididas em 12 unidades no total e cada uma possui subunidades, A, 

B, C, além de subunidades sobre o uso do inglês em atividades cotidianas e exercícios de 

revisão. O material conta, também, com algumas seções no fim do livro de banco de 

vocabulário, gramática e pronúncia, script dos áudios, exercícios de escrita e atividades 

comunicativas. 

Abaixo, imagens da lição escolhida para a pesquisa: 

 

  

Figura 1 – American English File, Unidade 3B, páginas 22, 23 
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Figura 2 - American English File, Vocabulary Bank, página 154 

Figura 3 - American English File, Grammar Bank, página 128 

 

Figura 4 - American English File, Grammar Bank, página 129 
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8.3. Apêndice C: Modelo do Termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  - TCLE 

  

Convidamos o (a) Sr (a)_______________________________________________ para participar da Pesquisa  

Contatos transnacionais na periferia sob a responsabilidade do pesquisador Joel Austin Windle a qual pretende 

investigar novas formas de participação cidadã.  Sua participação é voluntária e se dará por meio de participação 
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9. Anexos 
 

Transcrição das entrevistas 

 

 Este primeiro anexo integra a dissertação de mestrado intitulada Pensando em 

descolonizar: experiências sobre apropriação de material didático de inglês em uma 

perspectiva intercultural, cuja principal fonte de material de análise se dá por meio de 

entrevistas com três professores, tendo como tópicos: o perfil do professor, o perfil dos alunos 

e a apropriação do MD. O questionário proposto busca conhecer não somente a abordagem 

dada pelo professor ao tema e ao MD, mas também busca compreender sua trajetória pessoal e 

profissional, para assim traçar uma relação entre suas identidades e o material didático global, 

considerando questões como ideologia linguística e colonialidade. 

As entrevistas foram feitas remotamente, gravadas em áudio e vídeo, e transcritas 

parcialmente para posterior análise. As perguntas descritas no Apêndice I serviram como guia 

para a conversa, porém, o objetivo era promover uma conversa informal. Foram entrevistados 

três professores de inglês, inseridos em diferentes contextos de ensino e que já conheciam o 

MD a ser analisado. 

Na transcrição dos áudios para a escrita, procurou-se preservar ao máximo as 

características do registro oral, porém, foram retificados alguns elementos característicos da 

oralidade como contrações, discrepâncias de concordância, repetição de palavras. 

Após realizadas as entrevistas e a passagem para texto escrito, iniciou-se o primeiro 

passo para a análise dos dados coletados, identificando os temas trazidos pelos professores, bem 

como as ideologias linguísticas, e confrontando com a bibliografia levantada, principalmente à 

luz dos princípios da decolonialidade. 

Para facilitar a análise dos dados obtidos, os professores serão caracterizados por nomes 

fictícios, como se pode observar nas entrevistas que integram este volume. 
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9.1. Anexo 1 – Entrevista – Yasmin Sousa22 

 

Larissa: Há quantos anos você dá aula de inglês? 

Yasmin: Dou aula de inglês desde 2008 e aí isso é uma coisa engraçada porque desde que eu 

entrei na faculdade eu já era professora. Assim, eu trabalhava num curso de inglês e aí, eu já 

me considerava professora e, só depois que eu fui perceber, que eu ainda não era nada, né. 

Então, isso aí já entra no nosso debate.  De fato, eu sou professora desde 2012, né, quando a 

gente teve lá a nossa colação, mas, é desde 2008 que eu dou aula de inglês. 

Larissa: Como que você aprendeu inglês? 

Yasmin: Eu aprendi inglês no curso livre aí comecei a estudar em 2006, entrei na faculdade em 

2008. Eu acho que eu comecei a estudar em 2004, porque eu fiquei 4 anos no curso, foi um 

curso livre né, eu estudei no Fisk e aí, eu acho que o que me fez desenvolver mais é porque eu 

tive a oportunidade de ser monitora desse curso. Assim, o esquema era, se eu ajudasse os 

professores no curso que eles chamam de personalizado, que é um curso assim, é como se fosse 

uma aula particular mas tipo a sala tem 10 alunos, aí o professor, cada um tá em um nível 

diferente, professor está ali meio que mediando a situação, e o professor sozinho não conseguia, 

então o que é que eles faziam, eles convidavam os alunos do curso pra serem auxiliares desses 

professores, então eu era monitora dessa turma, e aí, a cada turma que eu dava monitoria, tinha 

uma porcentagem de desconto na mensalidade, então era interessante pra mim e bem ou mal eu 

tinha mais contato e não só no dia que eu estudava, então eu tinha contato todas as vezes que 

eu estava ali junto com o professor, ajudando o aluno. 

Larissa: Quantos anos você tinha? 

Yasmin: Então nessa época eu devia ter uns 14, 15 anos. Então eu tinha uma experiência já de 

aula antes de 2008, mesmo que eu não tivesse uma turma minha, mas eu tava ali sempre 

ajudando os professores tinha umas regras assim, a gente não podia ensinar gramática. É porque 

assim, eu não era professora, então assim, tinha uma professora. O que acontecia, a gente 

acabava explicando. A pessoa falava assim, “Yasmin”, ou às vezes até falava, “Teacher, o que 

eu faço aqui?”. E a gente falava aqui você faz assim, assim, assim, tudo em inglês, óbvio, “você 

 

22 Entrevista concedida por SOUSA, Yasmin. [nov. 2020]. Entrevistadora: Larissa Cerqueira Cardo Bruto da 

Costa. Niterói, 2020. 1 arquivo .mp3 (51 min.). 
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tem que completar com não sei o que, não sei o que”, “mas como é o não sei o quê?”. E eu 

olhava pro lado e a professora tava ensinando outra pessoa. Aí eu ia lá, sentava: “ó, você lembra, 

que era assim, assim, assim.”. Mas a nossa função era mais assim, o aluno terminou a lição, eu 

tinha que pegar um livro que tinha lá e fazer algumas perguntas pra ele pra ver se ele aprendeu 

aquela matéria, ou tinha que pegar o CD, naquela época tinha CD. 

Larissa: Em que tipo de instituição você cursou a educação básica e, depois, a faculdade? 

Yasmin: Eu estudei a vida toda em instituição privada, né, a escola, né. A faculdade eu estudei 

na UERJ, que é uma instituição pública.  

Larissa: E como que era a questão do ensino de inglês na sua escola. 

Yasmin: Olha, eu comecei a ter essa noção de como era o inglês na escola depois que eu virei 

professora, porque os meus amigos a aula de inglês era aula vaga né, então era aula que me 

interessava eu fazia tudo até ajudava alguns amigos, eu acho que porque na época do ensino 

médio eu já era monitora do curso, então quando a professora entrava em assuntos mais 

complicados “passive voice” e tal então eu tenho noção que na escola a gente chegou a coisas 

bem complexas da gramática, mas a aula de inglês era uma bagunça assim, ninguém queria 

prestar atenção, ninguém fazia nada a professora conversava pra caramba com eles assim eu 

hoje também estou na situação dela eu hoje vejo que é difícil mas eu acho que se fosse só a 

escola eu não ia saber muita coisa não acho que as duas coisas meio que foram que 

complementares. 

Larissa: Você acha que o fato de você ter decidido fazer letras inglês/português tem relação 

com essa relação que você tinha do seu curso de inglês e da monitoria também?  

Yasmin: É eu acho que com certeza, eu acho que quando você chega naquela fase de pensar o 

que você vai fazer, você sempre pensa o que você faz de melhor, aí como eu já tinha essa 

experiência eu pensava assim opa, eu acho que isso eu consigo fazer né e eu vi uma 

oportunidade era uma coisa que principalmente me dava muito prazer era uma coisa que eu 

gostava pra caramba então entre fazer uma coisa assim nada a ver que eu fosse arriscar, eu acho 

que teve muito a ver isso. Por exemplo, eu gostava muito de biologia, mas eu não gostava de 

bicho, eu pensava como eu vou pegar em um pato, aquelas aulas os invertebrados, eu gostava 

da célula sabe, eu gostava do pulmão, eu sabia que não ia ser só isso. 
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Larissa: Porque Henrique é biólogo né, mas não sabe nada de bicho nenhum, aí toda vez eu 

zoo, toda vez aparece um bicho lá em casa eu digo: “Henrique que bicho é esse”, ele diz: “eu 

não sei”, mas você não é biólogo, ele diz: Larissa eu não estudei isso não.” 

Yasmin: Cara, eu não posso ser médica porque eu não gostava de nada de sangue assim, eu não 

vou na biologia, eu gosto de inglês, gosto de português, aí foi. 

Larissa: Depois da graduação você fez mais algum curso? 

Yasmin: Fiz a pós-graduação lá na UERJ de língua inglesa e depois eu fiz o mestrado em 

estudos da linguagem na PUC. 

Larissa: O que você considera pessoalmente o maior desafio em ensinar inglês? 

Yasmin: Olha eu acho que na escola é, não só inglês eu vou falar assim como professora mesmo 

da educação básica ali, eu acho que tem a questão da valorização da educação então eu acho 

que ser professor hoje é muito complicado, porque a gente vê que as próprias famílias pensam 

que a escola é um lugar para outra coisa, para passatempo ou pra ou que nós somos responsáveis 

por tudo né então acaba se aquela pessoa não aprendeu se aquela pessoa não sabe então a culpa 

é sempre do professor. Há uma culpabilização muito grande assim eu acho que se eles 

entenderem que eles são responsáveis até a gente trabalhar isso então assim muitas das vezes 

eu acho que o meu trabalho na escola é até muito maior que ensinar a língua pela língua. Eu 

acho que quando eu trabalhava no curso e ensinava ali língua e o pessoal falava eu tinha mais 

contato com a língua. Na escola eu acabo ensinando mais coisas até pro, olha vocês precisam 

respeitar, vocês precisam fazer isso, olhem pra mim, eu sou um profissional né então eu acho 

que a barreira maior é entender que a gente não tá ali ensinando também só música, ou só né... 

ahhh você sabe o que significa isso? Eu tava jogando vi essa palavra. Né eles entenderem que 

aquilo ali é importante pra vida deles. Olha se eles forem fazer o vestibular se eles forem fazer 

um concurso, se eles forem trabalhar em um outro lugar eu acho que o nosso papel ali na escola 

é despertar esse sentimento que aí vai levar talvez esse aluno para um curso pra um intercambio, 

querer estar em outros espaços. 

Larissa: Não sei se você viu, é a declaração do ministro da educação falando que hoje em dia 

só é professor quem não teve uma opção melhor na vida. Então é isso né, como que você vai 

ensinar respeito para as pessoas se o ministro da educação fala isso né como você quer que seu 
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aluno respeite você se o ministro da educação fala isso né, diz: você não teve outra opção aí 

você virou professor então agora você aguenta né. 

Yasmin: Larissa, eu fiz um técnico na época da escola em formação geral e em administração 

então eu assim podia ter seguido pra essa parte toda de administração, gestão, secretariado, sei 

lá usar inglês que era algo que eu gostava pra parte do negócio enfim, mas eu lembro até pra 

minha tia assim que era a pessoa que na época pagava minha escola e dizia o que você vai 

fazer? Eu vou fazer letras, as pessoas ficavam assim tão decepcionadas, como assim, e assim 

eu nem lembro do que eu fiz nessa formação de administração porque foi um curso, é. Eu tinha 

outra opção. 

Larissa: Claro, e o pior assim, que as pessoas já pensam isso, mas você tem o ministro da 

educação que é o cara da educação que tá junto contigo né, tá pensando ali junto contigo, aí o 

cara da educação, que deveria pô, fazer o trabalho para justamente tirar essa ideia da mente das 

pessoas, é o cara que vem e fala assim: isso aí cara, professor...triste. 

Larissa: Me diz uma coisa, queria saber a sua idade, como se define em relação a sua cor, sua 

raça, qual o seu espaço que você se identifica na sociedade? Como você se descreveria? 

Yasmin:  Eu acho que eu sou uma professora branca eu acho que não posso falar que isso teve 

uma questão até lá na escola que a maioria dos nossos alunos são negros, pardos então toda vez 

que a gente tem que discutir raça eles fazem essas enquetes e perguntam pra gente. Eu lembro 

que numa delas eu disse que eu era parda e aí assim eu levei uma lição assim porque eu tenho 

o cabelo enroladinho, tá até crescendo tal, mas a gente, existem outras coisas que definem a 

gente né nossas escolhas, como a gente se mostra pro mundo e tudo mais. Então hoje eu acho 

que me defino melhor como, me enxergo melhor como alguém branco até porque tenho todos 

os privilégios que me são dados, não posso negar. Tive isso a vida toda né, é, tenho 29 anos, 

hoje sou professora de inglês na rede pública, num CIEP, aqui em São Gonçalo e sou diretora 

adjunta também em uma escola estadual em Niterói. 

Larissa: Você saiu né lá de Seropédica? 

Yasmin: Graças a Deus. 

Larissa: As escolas que você trabalha estão situadas em periferias? 

Yasmin: Sim, o CIEP aqui em São Gonçalo ele fica no laranjal bem perto ali da entrada do 

Jardim Catarina né, eu, é a maior favela urbana da América Latina, eu acho que é, não sei se 
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ainda é. E a outra é no Fonseca Niterói, na zona norte ali bem próximo ali do morro do Bumba, 

Caramujo, então os nossos alunos são desses locais. 

Larissa: Qual a realidade social dos alunos? 

Yasmin: A maioria dos alunos são oriundos de comunidades eu acho que nos dois locais né, eu 

percebo hoje que nem todos Larissa assim tipo, tem muitas dificuldades, porque por exemplo 

lá em Niterói, em São Gonçalo eu vejo que eles são mais carentes, mas por exemplo ali onde 

eu trabalho em Niterói na rua do Detran no Fonseca não sei se você conhece, na Desembargador 

Lima Castro, então a gente uns tantos alunos da comunidade, mas também daqueles prédios ali 

então eu tenho alunos que tem Iphone, com situações melhores até que as nossas, eu tenho aluno 

que passeou até na Disney, entendeu? Mas também, tenho aluno que pega comida do resto do 

supermercado, que teve familiares que morreram na chuva do Bumba, então, não tem mãe 

porque a mãe morreu quando o Bumba caiu, então, assim tem toda essa situação. 

Larissa: Você acha assim que o convívio é tranquilo? De boa? 

Yasmin: É a gente não tem, pelo menos nessa escola que eu tô em São Gonçalo, eu tô há pouco 

tempo né, desde setembro não tive muito convívio como tô tendo esse ano, então não posso 

falar muito assim, mas lá em Niterói que eu estou desde 2014, a gente percebe que eles moram 

nos locais, eles não falam muito da questão da violência, do tráfico, a gente percebe na fala 

algumas gírias, ou eles acabam falando né fulano foi preso, fulano não sei quê, eles tocam no 

assunto, mas eles têm uma boa convivência, não é um local violento, a gente quase não tem 

muitas brigas por conta disso, acho que a gente não tem brigas por conta disso, as brigas são 

por coisas da adolescência e tudo o mais. 

Larissa: E a cor e raça predominante dos alunos? 

Yasmin: A maioria, né dos alunos nos dois locais são negros.  

Larissa: Os alunos de maneira geral estudam inglês fora da escola? 

Yasmin: Acho que de maneira geral não, mas alguns sim, eu não posso dizer que todos assim a 

grande maioria acho que. 

Larissa: Qual o nível de inglês dos alunos? 

Yasmin: A maioria dos alunos ou não tem contato, por exemplo em São Gonçalo eu fui 

surpreendida com a turma de nono ano, porque assim a escola que eu trabalho em São Gonçalo 
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é uma escola estadual e aí os alunos vêm do município, e aí eu pergunto assim vocês já tiveram 

aula de inglês? Ah, tive aula de espanhol. às vezes são alunos que estão no nono ano e às vezes 

a gente pensa assim está tendo inglês desde o sexto ano, mas isso não é verdade então assim 

dentro de uma mesma turma eu tenho alunos que têm inglês desde o sexto ano e tenho alunos 

que têm inglês desde o primeiro ano porque às vezes estudaram em escolas privadas né até o 

quinto e eu tenho aluno que nunca viu inglês na vida, então assim os que fazem cursos livres 

geralmente são do básico assim, então estão no nível básico. 

Larissa: De maneira geral você acha que eles têm uma atitude positiva ou negativa em relação 

ao aprendizado de inglês? 

Yasmin: Eu acho que isso, Larissa, é muito desconstruído assim ao longo do ano né, eu acho 

que eu tento desconstruir muito, porque a princípio eles é como eu falei, aula de inglês é sempre 

assim, quando teve aula de matemática aí vem aula de inglês, eles dizem: Graças a Deus aula 

de inglês, a gente pode se mexer, é tempo livre, entendeu? Então assim, é complicado, o que eu 

percebo muito é que os piquititinhos, eu tenho uma turma do sexto ano, o sexto ano acham o 

máximo, não sei se é porque eu vou coloco ali o vocabulário, tem as musiquinhas né, tudo novo 

pra eles, agora o ensino médio, tem aula de inglês é mais uma coisa, eles querem aprender 

física, química, se quiserem né, porque a maioria não quer aprender nada mas, eu vou dar 

atenção ao professor de química porque se eu não dominar ao ponto não vou passar, não vou 

conseguir tirar a nota, agora inglês mesmo se eu não prestar atenção eu vou conseguir desenrolar 

talvez na prova, tem a questão das estratégias de leitura então se eu domino bem a estratégia, 

mesmo que eu cague pra professora e a prova vai ser de leitura então talvez eu consiga fazer, 

então acho que a real é essa.   

Larissa: O que você acha que é o maior desafio pros alunos de aprender inglês? Porque não é 

só a questão do interesse né, porque eles estão muito focados nessa questão das disciplinas né. 

O que você acha que é pra eles assim? 

Yasmin: Eu acho que o maior desafio tá dentro dessa crença de que eles não sabem inglês e que 

eles não vão saber inglês na escola. Né, então, muitos falam assim, professora, eu não sei, agora 

né essa coisa do online eu tô colocando os exercícios na plataforma, alguns me respondem. Mas 

professora eu não entendo nada, mas professora, assim, como é, primeiro que na escola ainda é 

chamada de língua estrangeira, né. Esse ano, parou de ser, no sexto ano, pelo menos na grade 

do estado, no sexto ano agora é língua inglesa. Mas nas outras turmas é língua estrangeira. 
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Assim, já tem essa coisa de ser, não é meu né. Eu acho que eles entendem que não é deles. 

Então eles ficam assim, eu não sei, ou essa coisa eu não sei nem português, como é que eu faço 

isso aqui. Professora, eu tô olhando e não tô entendendo nada. Aí a gente fica trabalhando 

aquelas coisas, não precisa entender tudo, você sabe que não precisa. O que eu perguntei? Ah 

você pediu pra quantos anos ele tinha. Então, você não consegue pegar o número que tá ali no 

texto? Então é esse, essa coisa do miudinho. Que eu acho que o desafio é eles passarem isso, 

sabe fazer esse botão virar. Aquele, opa, eu consigo sim, né, fazer eles acreditarem que eles 

podem, porque eles já sabem que eles estão numa escola pública e que eles acham que o inglês 

da escola, assim, que é, primeiro que eles são os desfavorecidos né, na cabecinha deles, eu acho 

que eles já têm isso de que eles são alunos de escola pública e inglês eu vou aprender em outro 

lugar, eles já sabem isso. Que pra aprender inglês é aprender inglês em curso. Né, aprender 

inglês viajando, ou fazendo intercâmbio e essa coisa de não, de a escola ser o lugar pra ele 

passar né e inglês eles precisam pra cumprir o currículo. Então, a gente até tenta, eu falo assim, 

ah, inglês reprova tá, pra eles prestarem atenção. Aí eles ficam, ué, reprovam? Reprova! É uma 

disciplina obrigatória. Já pensou ficar em dependência só em inglês? Que vergonha! Mas que 

horror, é vergonhoso ficar em qualquer outra né, mas pra gente conseguir, aí eles vão pô, aí é 

legal assim ver quando eles começam a fazer os exercícios e ficam, pô, legal essa atividade 

professora, gostei. Né então quando eles vão transpondo as pequenas barreiras, é aquilo que eu 

falei, acho que o nosso papel ali é fazer com que eles acreditem que eles são seres capazes de 

aprender o que eles quiserem, não só o inglês e aí se eles se se relacionarem ali afetivamente 

com a língua, eles vão buscar esse aperfeiçoamento num outro espaço, porque na escola a gente 

acaba não tendo é as condições necessárias pra trabalhar todas as habilidades né é a própria 

comunicação então, quando isso acontece, quando eles começam a perceber assim, ah 

interessante, aí eu começo a ver que eles trazem coisas. Ah eu vi no vídeo, ah eu vi no jogo, ah 

eu, aí começa. 

Larissa: Você acha que eles entendem, que eles enxergam o propósito em aprender inglês? 

Yasmin: Olha eu tenho turmas como eu falei, a turma do sexto ano, eles não veem propósito, 

acho que eles não têm essa maturidade assim de pensar no que eles podem fazer, e tem assim o 

ensino médio que alguns já pensam na coisa do vestibular, então eles já sabem que é necessário, 

o propósito é o vestibular, nunca é o propósito é a língua pela língua, né, aprender inglês porque 

eu quero saber inglês. 
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Larissa: Mas por exemplo você acha que as pessoas teriam a ideia da questão de se comunicar 

com alguém que mora fora que fala outra língua ou talvez o propósito de conseguir ler alguma 

coisa na internet que está em outra língua, ou  jogo até as vezes jogar um jogo que só tem em 

inglês, se bem que hoje tem muita coisa traduzida né, ou assistir um filme, ou ouvir uma música, 

questão do emprego de você conseguir um emprego melhor, você acha que isso passa na cabeça 

deles? 

Yasmin: Sim, pra alguns passa sim, Larissa, não sei porque é como eu falei, pra maioria eu acho 

que não, mas alguns têm essa noção que eu preciso aprender inglês pra ter um emprego melhor, 

essa coisa do emprego é muito assim chamativa, tem uns alunos que vêm no meu privado e 

perguntam: Professora você pode me dar umas dicas de como eu posso aprender mais? Mas 

então assim essa dica de aprender mais eles que escolhem né, eles podiam me dar as dicas de 

como eu posso melhorar a minha aula de como eu posso fazer pra ajudá-los, qual é o site, qual 

é o aplicativo, qual é o. 

Larissa: E aí você acha que essas pessoas que veem esse propósito são mais engajadas né? 

Yasmin: Sim, são as que mais retornam as atividades, fazem com mais cuidado. Porque alguns 

fazem só pra cumprir. São engajados, mas é mais uma questão mesmo da obrigação, porque 

eles são mais dedicados de maneira geral né. 

Larissa: Você usa algum material didático nas aulas? Se sim qual a sua relação com o livro? E 

qual a relação dos alunos com o livro? 

Yasmin: Eu geralmente não uso material didático, eu geralmente preparo meu material, então 

dentro tento buscar algum texto, ou da internet, ou algum texto de um outro material que eu já 

tenha usado, alguma temática ou partir do tema pra gente trabalhar a situação ou até o ponto 

gramatical. O livro didático é uma questão muito esquisita nas escolas, porque por mais que a 

gente receba, Larissa, a gente não tem pra todo mundo. Então assim, ainda tem uma outra coisa, 

quando a escola dá o livro pro aluno. Essa escola que eu trabalho em São Gonçalo deu os livros 

pros alunos. Os alunos às vezes não levam o livro pra aula, então se eu planejar a minha aula 

toda contando com aquele livro, eu posso ter a situação de eles não levarem o livro e eu faço o 

quê na aula. Então eu geralmente planejo a aula sem contar com o livro e aí acabo chegando lá 

e... ahhh, tem uma coisa no livro que eu posso aproveitar, então façam esse exercício do livro. 

Até pra eles terem uma noção ali, dever de casa. 
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Larissa: Mas aí você não deixa o livro na escola não? 

Yasmin: Não porque assim, a escola deu o livro pros alunos. Eu não tive a opção de deixar o 

livro na escola e pegar entendeu, o livro tá com eles. Então, eles esquecem, alguns não levam, 

alguns levam e até ficam sem “ah, professora a gente não vai usar o livro? Eu trouxe esse peso 

todo à toa”. 

Larissa: Você sabe que eu dei aula três meses no estado né, lá no IEPIC. Que eu saí, não 

consegui não. Aí eu era muito nova, hoje em dia eu acho que talvez eu conseguiria, mas eu era 

muito nova, muito inexperiente no sentido assim de vida. E era uma realidade muito diferente 

da minha, eu não consegui, foi um choque cultural muito grande pra mim, assim isso mostra a 

diversidade que existe e a gente ignora.   

Yasmin: Olha eu vou te falar, Larissa, que quando eu comecei a dar aula na escola, eu tentava 

replicar o que fazia no curso né. Então no primeiro ano, era meio doido. Porque assim ah eu 

tenho que usar, primeiro, o livro. Eu tenho que usar o livro. Então eu ficava forçando aquilo do 

livro e o livro não funcionava. E o livro não era bom e eles não liam o livro. E eu falava assim, 

mas tem que ler, tá no texto e eu tinha na minha cabeça aqueles alunos que eu tinha no curso. 

E aí, quando a minha ficha caiu, tipo assim, botei na minha cabeça, os alunos do primeiro ano 

no Ensino Médio não sabem nada. Eu tenho que começar do zero. Aí eu comecei a ensinar o 

verbo to be, o alfabeto, tatata, fazer assim o step by step, sabe. E aí agora eu sei, o que fazer, de 

onde partir.  

Larissa: Você reaprendeu né, isso é muito bacana, reaprendeu a dar aula. 

Yasmin: (...) E assim, cada um tá num nível, um sabe mais, um teve, o outro não sabe nada, o 

outro não sei que, então eu não podia tratar é, só porque o livro dizia que eu tinha que dar é, por 

exemplo no nono ano eu tinha que dar voz passiva, eu não consigo dar voz passiva se o aluno 

não sabe bem o presente. Então assim, entender o que eu podia fazer assim, o meu schedule, 

que eu podia fazer a minha programação e eu era muito guiada pelo livro, então assim, entender 

que que tava na minha mão o que fazer com eles e aí me deu mais liberdade pra fazer as coisas 

que eu gostava de, ahh vamos pensar, hoje a gente só vai discutir o texto, ah o texto é sobre 

isso, e eles falam, mas professora, a aula não é de inglês. É, eu falei, é de inglês, mas pra fazer 

a atividade a gente tem que discutir isso aqui.  
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Larissa: Você acha que quando você passou a deixar de usar o livro pra passar a trazer mais 

atividades, você acha que os temas que você trazia eram semelhantes aos temas do livro? A 

abordagem que você usava era semelhante? 

Yasmin: Então, o que é que eu comecei a fazer no início, eu comecei a aproveitar o que já tinha 

no livro, e tinham textos interessantes no livro que geralmente tem, porque eu sabia que 

sozinhos eles não iam conseguir fazer então como eu falei, se o texto falava sobre a 

globalização, não adiantava ler o texto em inglês ou traduzir o texto que eles tinham que 

entender o que é que era, então a gente ficava a aula toda discutindo o que era globalização os 

aspectos e não sei o que, vocês acham isso interessante e aí eles começavam a interagir em 

português e ai a gente conseguia passar pro ponto gramatical, que era pra ensinar comparativos 

e eles pensavam nos comparativos nos estereótipos, eu lembro que tinha uma lição que a gente 

trabalhava os estereótipos, ah os americanos, os ingleses tomam café, os americanos não sei o 

que, e os brasileiros? Porque no livro não tinha os brasileiros e vocês o que acham? Ah brasileiro 

gosta de samba, brasileiro come feijoada, brasileiro não sei o que, aí então vamos comparar 

quem é mais feliz, quem é mais não sei o que, aí o negócio começava a andar sabe, mas isso 

tava no livro, mas tava no livro assim de outro jeito. 

Larissa: É aí o que que aconteceu, quando eu dava aula no estado os livros eram todos guardados 

no almoxarifado e eu fiquei tão revoltada com isso porque os alunos não recebiam o livro aí eu 

fui lá e disse: “não, os alunos vão receber o livro”. Nem que eu não use o livro mas vão receber 

o livro, o livro tá aí gente aí eles falaram que a professora disse que não precisa porque ela não 

usa o livro não precisa mas tipo assim né, é um direito do aluno ter o livro em casa, se a pessoa 

quiser ler o livro, sei lá estudar o livro, eu fui e mandei o livro pra todo mundo, fui lá no 

almoxarifado catei todos os livros, aqueles livros todos empoeirados levei e dei pra todo mundo. 

Yasmin: Depois eles levavam? 

Larissa: Levavam, vários levavam, mas aí eu não fiquei o suficiente, mas nem todos levavam, 

se eu tivesse continuado provavelmente eu seguiria esse mesmo caminho que você. É porque 

tipo assim o meu incômodo foi de o livro tá lá e eles.  

Yasmin: Que bom que tinha pra todo mundo, porque a escola que eu trabalho em Niterói que 

eu estou na direção, os alunos acabam não levando o livro pra casa porque não tem pra todo 

mundo, então por exemplo se eu tenho uma turma de quatro sextos anos, eu tenho que ter 

quarenta livros, mas eu preciso de oitenta. 
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Larissa: Mas era mais ou menos isso, como ninguém usava aí para as turmas que eu dava, dava. 

Então tem essa questão. Mas enfim é. 

Larissa: Você já abordou o tema profissões nas aulas? Como você abordou? 

Yasmin: Eu acho que já, tantos anos, mas não lembro como, eu lembro que geralmente eu trato 

profissões no oitavo ano. E aí no oitavo ano é sempre assim, eu preciso de um, um, trabalhar 

vocabulário. Na escola, como a gente acaba focando muito na questão gramatical, porque eles 

precisam ter né, o tempo é curto, eles precisam daquilo ali pra passar pra outra série e tal, o 

vocabulário acaba sendo o trabalho, então, assim, ah, um trabalho de pesquisa, vamos pesquisar 

os, as profissões, e aí, teve um que me marcou muito, porque eu lembro que foi um aluno da 

primeira série do ensino médio, isso, quando você falou que você ia trabalhar profissões, eu 

falei eu preciso falar disso com Larissa. Isso é uma coisa que eu não esqueço, se bobear eu devo 

ter esse trabalho guardado. Ele era um menino, é, ele é até passista hoje do Paraíso do Tuiuti, 

que lá os alunos como são ali do Cubango, saem no Cubango, tem a maior história, eles são 

muito ligados a comunidade. E aí ele desfilava e tal e aí eu pedi pra eles fazerem essa pesquisa 

das profissões, e eles levavam assim naquela folhinha de papel almaço, não sei o que, e eu 

olhava assim e ia ticando se eles tinham feito (geralmente era assim, pesquise dez profissões, 

vocês vão colocar a foto da profissão e vão pesquisar e vão colocar a imagem com o nome da 

profissão, eles eram do primeiro ano do ensino médio). E esse menino Larissa, me entregou e 

ficou esperando. E aí eu falei assim “o que que foi Dudu? Eu vou olhar em casa”. “Não, eu 

quero que você olhe agora.”. Aí eu, aí eu abri assim, aí eu fiquei olhando, aí ele “Não viu 

nada?”, aí eu “Não! Você fez as dez, você colocou aqui qual é o nome. Acho que tá aqui, tudo 

bem, você deve teve tirar 3, que é o trabalho”, “Você não reparou que eu só coloquei profissões 

negros fazendo as profissões, então ó, tem o médico negro, tem o dentista negro”. Aí eu fiquei 

assim; “mas porque que eu deveria prestar atenção se era todo mundo negro?”, “não, eu fiz de 

propósito.”. E aí eu achei um máximo, assim, eu levei até pro conselho de classe, assim, como 

que ele, ele era negro, e como que ele, como negro, ele tinha essa necessidade de marcar que o 

médico podia ser negro, de que não sei quem, podia ser negro e aí eu assim achei um máximo, 

porque teve, ele fez o trabalho mesmo. Enquanto qualquer um ia contar qualquer coisa e colocar 

ali, médico, dentista não sei o que e ele teve o trabalho de procurar né, eu decidir que o meu 

trabalho vai ser sobre profissões e profissões de pessoas negras então tinha advogado era negro, 

o médico era negro, a enfermeira era negra e assim aquilo foi o máximo porque ele não colocou 
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pessoas assim que geralmente né não botou empregada, não colocou pedreiro, colocou só 

pessoas né. 

Larissa: Mas agora imagina se ele trouxesse por exemplo outras profissões, como por exemplo 

passista né umas coisas assim que 

Yasmin: Que ou que já é estereotipado também né, já se espera que o passista seja negro 

também. 

Larissa: Mas eu digo assim: porque quando a gente fala em inglês a gente não pensa em 

profissões que são bem nossas né...é exatamente a gente não pensa nessas profissões que pra 

gente são profissões normais né. 

É, você pensa inglês você pensa o que? Advogado... 

Yasmin: A gente não pensa no cara que vende sanduiche na praia, que vende mate, que vende 

picolé. 

Larissa: Que é até uma coisa interessante essa questão do trabalho informal que é extremamente 

forte aqui né e a gente não tem representação disso no livro. 

Yasmin: E assim e ele depois dessa aula a gente fez um trabalho na época de raça e etnia, como 

eles se viam, como eles se viam negros tal, tal, tal, mas foi assim, eu via demonstrando, temos 

que discutir isso não é um trabalho que posso ficar pra mim, ai levei pro conselho de classe: 

Dudu fez um trabalho assim e começaram a falar dele no conselho, e ai começaram a falar 

muito mal dele que ele não queria nada que era um aluno desestimulado só que pra mim pô, um 

cara que faz um trabalho desse não é que ele não pense. 

Larissa: Qual seu maior desafio ao preparar as aulas? (37:38) 

Yasmin: Nesse contexto agora que a gente está vivendo hoje?  

Larissa: De maneira geral, desabafe... 

Yasmin: Eu acho que assim, agora na pandemia, por exemplo, eu falei pra você que eu entrei, 

no CIEP em setembro e quando eu entrei no CIEP eu tava no CIEP numa outra escola aqui na 

água mineral e numa outra escola lá no mutua então assim eram escolas em lugares diferentes 

e tudo mais, esse ano eu consegui ficar só no CIEP então desde fevereiro o mês que a gente 

entrou na pandemia é em março eu não conheci ninguém então assim eu tive que planejar agora 
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meio que as cegas né que acho interessante nesse período a então pro ensino médio estratégias 

de leitura então hoje vão tirar só 10 palavras que são parecidas com português no texto e com 

o fundamental com 6 ano eu tava trabalhando só vocabulário então ah membros da família 

planejar meio sem saber pra quem e na escola acho que quando a gente tá por mais que a gente 

faça um planejamento ele só funciona ali na hora né, você vê aquela turma que responde agora, 

eu posso aprofundar o assunto, isso eu não posso discutir, né, então eu lembro que logo no 

início do ano a gente trabalhou vocabulário de filmes, né. A gente tava trabalhando gênero 

sinopse e a gente começou a discutir vários filmes de Netflix, do Amazon, então teve uma aula 

que eles ficavam me dando, fala ai filmes de romance, filmes de, entrava no filme discutia o 

filme, não sei o que, e ai você vê, naquela turma, o negócio rola, naquela outra, rola nada, então 

o nosso planejamento é um planejamento meio que assim, vai fazendo com eles, vai 

replanejando, como a gente tem algo pronto assim, eu tenho que trabalhar o gênero sinopse 

levei o que é sinopse, vocabulário dos tipos de filme, o que vai acontecer, depois disso né, 

depende muito daquela turma, se não tiver nada, eu vou passar logo pro exercício, né. Eles vão 

ter que tirar do texto coisas do gênero, o que que faz isso ser o gênero? Ah, tem lá dizendo qual 

é o discursivo, agora se não, aí entra na discussão, não sei o que, algo muito assim, feito junto 

também, né. Eu acho que no curso de idiomas também, quando você ta dando aula particular 

acho que é muito assim, por mais que você planeje às vezes tá querendo falar mais sobre 

assunto, toca numa situação aí você... 

Larissa: Após analisar ... dos alunos qual a sua opinião sobre a mesma de que forma você usaria 

isso em aula, você iria passo a passo selecionaria apenas algumas atividades? Ou você acha 

inviável usar essa lição? comente. (41:11) 

Yasmin: Olha eu acho que pensando assim na escola pelo que eu olhei ali, tem coisas que eu 

não conseguiria fazer até por questões de equipamento então, por exemplo, a parte do listening 

eu acho que eu não ia conseguir fazer, que é uma parte interessante ali daquela lição, mas o que 

eu achei legal é que ela vem falando assim he works ou she works, algo assim não sei, não 

lembro mais... 

Larissa: Deixa eu ver aqui, na primeira atividade de vocabulário q e pra ordenar as letras né pra 

formar profissões... 

Yasmin: Eu acho que essa dá pra fazer porque aí tem profissões que são parecidas com 

português né, pensando no meu contexto né, de escola eu tenho ali palavras, eu acho que eles 



 

 

113 

 

conseguiriam fazer. Algumas devem conseguir fazer, uma ou outra não conseguiria, mas aí eu 

podia pedir pra eles consultarem um dicionário, uma coisa assim, essas dariam pra eles fazerem. 

Larissa: Está trabalhando o simple present na lição ta trabalhando 

Yasmin: A questão do there is eu acho que tem o título tem uma das imagens que você me 

mandou deixa eu ver aqui...ali mesmo HisJob, Her Job eu acho que na escola a gente ia entrar 

na discussão do que que é o trabalho deles e o que que é o trabalho delas, tipo essa profissão é 

só pra homens, não sei o que ai eu ia entrar na novela, “vocês estão vendo o que na novela das 

oito? A mulher policial”, “e aí quantas mulheres policiais você conhece?”, “quantos homens 

que cuidam da casa?” né, acho que isso a gente ia debater na escola, isso é uma coisa bem assim 

muito do que a gente já faz, e aí o que eu falo que a aula de inglês não parece que é aula de 

inglês, porque a gente está discutindo coisas da vida, coisas da sociedade enfim, que eu acho 

que são importantíssimas, extrapolam a língua e eu acho que a gente ia entrar nessa questão pra 

gente poder fazer talvez aquela coisa do vocabulário e essa aqui dos uniformes. Com certeza a 

gente ia debater à favor ou contra e o que eu achei legal é que o homem que está usando o 

uniforme né, se isso ai é um uniforme ele tá super bem vestido, né, enquanto as mulheres tão 

ali meio que como subalternas também. Isso ia também entrar numa discussão. Aí esse debate 

do uniforme certamente ia rolar e aí, entendeu, ia ficar aquela coisa do tema, mais um conteúdo 

temático. 

Larissa: Mas algumas coisas que você reparou? 

Yasmin: Eu acho que a pronúncia a gente não ia trabalhar na escola, essa coisa desse speaking 

aí que a gente tem que pegar só o verbo colocar ali eu acho que não ia fazer, porque eu acho 

que ia ser desnecessário pro nosso fim, a gente ficaria muito mais no debate sobre o tema e aí 

deles entenderem por que eles tinham de entender as profissões pra ler esse texto, porque é o 

que eles vão precisar na escola, desse texto pra fazer vestibular, pra fazer as avaliações na 

escola. 

Larissa: No simple present. 

Yasmin: Até pra entrar numa questão o que eles querem ser, o que eles estão pensando pra vida 

como pessoas, “E aí já pensaram no que vocês querem fazer?” e alguns, Larissa, já trabalham. 

Acho que isso é mais significativo pra eles do que eu ficar, acho que eles não entenderiam o 

listening, quer dizer, isso é na minha cabeça, né, às vezes eles até entendiam, devem tá vendo 
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vários filmes no Netflix que eu nem sei. Acho que diferente do curso, acho que na escola eu 

focaria mais na leitura né e focaria muito na discussão desses temas, eu acho que tem mais a 

ver com o que eles podem agregar também pra vida deles assim. 

Larissa: Ponto alto da aula e qual seria o ponto baixo dessa aula? 

Yasmin: Eu acho que nessa aula aí mesmo que tivesse a questões das profissões a coisa do 

uniforme ia ser o ponto alto... 

Larissa: É eles adoram né... 

Yasmin: É o que é o debate da escola, que tem mais relação com a realidade deles não seria um 

debate de língua inglesa só da disciplina, mas que seria assim uma coisa que tem a ver com o 

que eu penso, o que eu acho, enfim, debate, colocar, participar, interagir, esse seria o ponto alto, 

com certeza. O ponto baixo seria a gramática, eu acho porque quando entrasse na regra tipo 

pô...ia ser a parte chata né, então a parte chata é sempre a gramatica.  

Larissa: E as identidades dos alunos estão apresentadas no material? O que isso poderia 

apresentar pra ele? 

Yasmin: Acho que não, você vê eu falei pra você que eu tenho a maior parte dos alunos são 

negros, e aí só nessa página aí não tem nenhum negro das profissões, nas profissões tem até 

negro, mas eu acho que é profissão corta cabelo, muitos alunos nessa idade já tão com a mania 

de imitar né, então eles comprariam uma ideia que tem a ver com a vida deles, mas tem coisas 

aí do dia a dia. Coisa da tecnologia né, não tem nada assim voltado. 

Larissa: Se você pudesse daria alguma sugestão aos autores para que o livro estivesse mais 

adequado a realidade da sala de aula que você leciona? Se sim, qual? 

Yasmin: Eu acho por exemplo a sala de aula que eu leciono uma das críticas maiores essa coisa 

do não português, tem muito livro de inglês que a gente encontra só inglês, eu não sei qual é o 

nível desse livro aí, mas, por exemplo, os meus alunos, às vezes, a explicação da gramática é 

em inglês e aí eles não conseguem desenvolver autonomia, que é  o que alguns manuais dizem 

que eles vão conseguir desenvolver quando tem lá, eu não sei o que tem escrito no English File, 

mas talvez tenha a maioria dos materiais em inglês, falam que o aluno vai desenvolver 

autonomia tal tal tal, e aí dentro da minha realidade, eles são falantes de português e eles só tem 

a minha aula dentro daquela semana de inglês, 1 vez por semana, então só tem aula segunda 

feira 2 tempos de aula,, 1 hora e um pouquinho se eu for fazer deles fazerem o exercício e 
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deixam a gramatica pra casa, seguir as recomendações, enfim, eles não conseguem. Porque os 

comandos são todos iguais, com o tempo eles até conseguem, mas tinha que ser um pouco mais 

mesclado e essa coisa da temática mesmo né, geralmente é mais ligado, como eu falei, eu tinha 

uma atividade do outro livro que era a questão do estereótipo, ahh os americanos fazem assim, 

os ingleses fazem assado e a gente né, e os brasileiros fazem o quê? 

Larissa: E os outros países falantes de língua inglesa? 

Yasmin: Isso eu acho que principalmente isso quando a gente leva pra ensinar países e 

nacionalidades eu peço pra eles pesquisarem, sorteio quais são os países que eles vão falar 

sobre, aí que eles falam assim eles querem falar do Estados Unidos, querem falar da Inglaterra 

e é o que eles tem mais material, mas aí se surpreendem que as outras coisas, são até mais legais, 

tem mais a ver com o que eles sabem, aí desconsideram tudo que a gente está tentando né. 

Larissa: de alguma forma repensar o nosso ensino. 

9.2. Anexo 2 – Entrevista – Sergio Santos23 

 

Larissa: Há quantos anos você dá aula de inglês? 

Sergio: Dou aula de inglês há aproximadamente 12 anos. 

Larissa: Como que você aprendeu inglês? 

Sergio: Na realidade sempre tive inglês como parte da minha vida. Meu pai é tradutor, então 

sempre tive um contato muito grande com o idioma, mas eu aprendi da forma tradicional. Curso 

de inglês de língua estrangeira, durante 4 ou 5 anos e após isso a graduação em Letras. Primeiro 

uma graduação em tradução, depois uma graduação em Letras português/inglês. Então dentro 

dessa graduação e cursos de especialização entre essas coisas eu fui desenvolvendo né a língua 

inglesa como uma ferramenta de trabalho. 

Larissa: Que tipo de instituição você estudou na educação básica e depois na faculdade? 

Sergio: A maior parte do tempo estudei em instituições privadas né, tanto a escola, tanto o meu 

fundamental 1 quanto o meu ensino médio foram feitos em escolas privadas. Eu tive um 

 

23 Entrevista concedida por SANTOS, Sergio. [abr. 2021]. Entrevistadora: Larissa Cerqueira Cardo Bruto da 

Costa. Niterói, 2020. 1 arquivo .mp3 (37 min.). 
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pequeno período de 1 ano em escola pública no instituto técnico, mas na sua grande parte foi 

educação privada e depois fui pra universidade pública né, na UFF. 

Larissa: O que você considera pessoalmente ser o maior desafio de lecionar inglês?  

Sergio: Bom pra mim, fazer o aluno ultrapassar aquela resistência inicial de aceitar que existe 

outra língua além da sua, outros padrões, outras normas, outros recursos que ele pode utilizar. 

Então, essa questão de quebrar a ideia do aluno que ele vai achar sempre que vai ter algo 

equivalente com o português pro inglês ele vai sempre conseguir fazer essa ponte que acaba 

resultando naquela tradução ao pé da letra que a gente tem na maior parte dos alunos. Então é 

mostrar pro aluno que ele não está só aprendendo outro idioma, mas outra cultura, então tentar 

quebrar essa ideia de sim vai ter uma palavra “X” em português logicamente vou ter a palavra 

“X” em inglês, e não é bem assim, então uma vez que eles entendam isso, eu acho que a aula 

se torna bem mais funcional a aula se torna bem mais dinâmica. Então acredito que este seja 

um dos maiores desafios pra mim. 

Larissa: Ainda sobre você, eu queria que você falasse sua idade e qual a cor/raça que você se 

define? 

Sergio: Eu tenho 31 anos eu sou negro e é. 

Larissa: Onde que você trabalha atualmente? 

Sergio: Trabalho no Prolem, na Cultura Inglesa, também dou aula particular, presto serviços 

pra uma empresa de consultoria educacional chamada Troica, onde eu dou aula de inglês 

também dentro de um projeto da L’Oreal. O nome é L’Oreafro, bem específico, ele tem um 

recorte racial, todos os alunos são negros, professores são negros então a ideia do projeto é ter 

uma sala de aula que fale não somente de inglês, mas de questões raciais que fazem parte do 

cotidiano dos alunos e consequentemente dos professores também.  

Larissa: Alguma dessas escolas, desses cursos e desses lugares que você trabalha está situado 

numa periferia? Qual é a realidade social dos seus alunos? 

Sergio: Não. Eu atualmente não trabalho em nenhum lugar que esteja situado numa periferia 

ou próximo a periferia, eu trabalho na Cultura Inglesa, em São Gonçalo, é, então, tem sim 

alunos que moram em situação próximo a periferias, mas a Cultura Inglesa, por se tratar de um 

curso de elite, você tem aí um recorte social muito claro em relação a condição financeira dos 

alunos que assistem as aulas. Eu realmente nesse momento da minha vida não estou trabalhando 



 

 

117 

 

em nenhum lugar com pessoas que tenham essa proximidade de uma situação de periferia ou 

que morem na periferia, tanto no Prolem, também meus alunos são na maior parte adultos e 

pelo que sei deles, moram nos arredores de Niterói ou no Rio de Janeiro, e tem uma condição 

financeira razoável a ponto de não morar em um lugar como você mencionou. 

Larissa: Qual a cor/raça predominante dos alunos?  

Sergio: Tirando o projeto da L’Oreal que são exclusivamente negros, a maior parte dos meus 

alunos são brancos. 

Larissa: Você não está trabalhando em nenhuma escola né? Só está trabalhando em curso de 

inglês. 

Sergio: Isso. Atualmente só isso. 

Larissa: Porque a outra pergunta é se os alunos que estudam na escola estudam inglês fora, mas 

aí não cabe. Qual o nível de inglês dos alunos de maneira geral? Como você tem muitos níveis, 

é difícil avaliar. O que você diria? 

Sergio: Eu acho que a maior parte dos alunos se encaixa, de acordo com o quadro comum 

europeu, estariam nesse atual momento que eu tenho, fazendo uma média dos meus alunos eu 

diria que a maior parte que eu tenho se encontram no B1. São capazes de expressar opinião 

simples e entender comandos um pouco mais complexas. Estão nessa categoria do B1. Claro, 

tem turmas de iniciantes também, mas a maior parte estão nessa categoria que é algo como um 

intermediário, pré-intermediário. 

Larissa: De maneira geral você acha que eles têm uma atitude positiva em relação ao inglês? 

Sergio: Acredito que sim, grande parte tenha. Principalmente quando a gente, bom... Sim, por 

se tratar de adultos que sabem o que querem, então eles estão dispostos a aprender e sabem a 

necessidade de ter aquele idioma, apesar de estar ali por um objetivo mais profissional do que 

pessoal, eles entendem isso, e isso já muda um pouco a atitude deles em relação ao aprendizado 

do idioma. Basicamente sim, acredito que tenham uma boa atitude em relação. 

Larissa: Qual você acha ser o maior desafio para os alunos aprenderem inglês? Eu perguntei né 

aquilo que você considerava o maior desafio de ensinar e qual você acha que é o maior desafio 

deles em aprender?  
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Sergio: Quando você diz o maior desafio você diz em relação a qualquer tipo de problema ou 

competências? 

Larissa: De aquisição de língua né...tipo assim: Ahhh, não consigo aprender esse negócio! 

Sergio: Cara, eu acho pessoalmente, acho que é a questão da compreensão oral, se parar pela 

competência eu acho que a compreensão oral é uma parada que pega. Eles querem entender e 

isso gera uma frustação muito grande quando não entendem o que está sendo dito e eles 

conseguem até falar, conseguem formular frase, mas sempre chegam falando: “Teacher, eu não 

estou conseguindo ver o filme, não consigo assistir, não consigo entender o áudio. Não consigo 

entender o que meu colega tá falando”. Então a compreensão oral é uma coisa que martela 

muito na cabeça do aluno. Então eu acho que esse é um desafio. Acho que é um problema muito 

grande pra galera aprender. Porque exige prática e eles sempre falam: “Pô, mas você está 

ouvindo as paradas em casa?”, aí eles: “Não”. Ai também vocês estão de sacanagem né. Então 

exige uma prática e tal. Então basicamente eu diria que o maior problema seria esse. 

Larissa: Você acha que existe uma barreira cultural? Uma questão assim meio que psicológica 

por trás? Ou não necessariamente? 

Sergio: Acho que sim. Acho que sim, tem uma coisa psicológica e tem a ver com ansiedade 

sabe, porque ele tá ali e ele tá ouvindo e se ele não entende uma palavra ele trava porque ele 

quer entender aquela palavra e o áudio continua acontecendo a conversa continua acontecendo 

a conversa já tá ali e ele ainda tá preso aqui então sabe, ainda não tem aquela de passar por 

cima. Eu não entendi essa palavra depois eu volto, vou pegar o contexto. Então tem a ver com 

a ansiedade do querer saber tudo. Querer saber palavra por palavra do que tá acontecendo e isso 

acaba deixando ele bem preso. Eu acho que sim. Tem algo do psicológico, aí que acho que dá 

pra trabalhar. 

Larissa: Você falou uma questão da cultura né, de aprender o contexto, não traduzir literalmente 

e, às vezes, essa questão da barreira cultural, porque pra gente chegou a tradição de ensino de 

inglês no Brasil de uma forma bem americanizada ou, o que seria o oposto disso, o inglês 

britânico. Então, as vezes é difícil do aluno se encaixar né, entrar nessa caixinha do inglês dos 

Estados Unidos ou inglês da Inglaterra e talvez isso também crie uma barreira né, um 

afastamento.  
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Sergio: Enfim, essa questão da pronúncia né do falar, do encaixar o inglês. Eu preciso soar mais 

americano, eu preciso soar mais britânico, senão eu não vou estar certo, é sempre uma questão 

do aluno querer tá, a fluência está diretamente associada ao falar corretamente. A gente sabe 

que não, não é exatamente isso, a gente sabe que é uma questão comunicativa é uma questão 

social, então tem diversos elementos que a gente tenta fazer o aluno entender ao longo das 

nossas aulas para ter uma abordagem um pouco mais humana, acredito, da aula e tentar fugir 

desse estruturalismo que veio de anos e anos de curso e, principalmente, quando você tem aluno 

adulto. Ele aprendeu o português de uma certa forma, ele aprendeu a escrever de uma certa 

forma, e as vezes é difícil mostrar pra ele que não vai ser por lista de verbo que ele vai aprender 

inglês sabe, é uma outra questão. Então, tem um chão pra percorrer aí. Então é bem divertido 

esse desafio. 

Larissa: Falando da questão do livro didático. Você usa algum material didático nas aulas com 

os alunos?  

Sergio: Sim. 

Larissa: Qual é a sua relação com o livro? Você como professor, qual é assim a sua...de que 

forma você enxerga o livro e de que forma você acha que os alunos usam o livro de que forma? 

Sergio: Depende muito do material né. A gente sabe que existe diversos métodos e diversos 

tipos de material, mas eu gosto de livro didático porque ele ajuda o aluno a ter uma ideia da 

evolução dele, ajuda a ter um registro da evolução dele, aqui você aprendeu isso, aprendeu isso 

e tal, mas como professor eu acredito que ele funcione mais como um recurso. Ele não é algo 

que eu tenha que seguir necessariamente. Ele está ali pra me ajudar então eu posso utilizar o 

livro didático como um todo ou eu posso usá-lo como um recurso da minha aula, então eu não 

preciso fazer da minha aula, eu não gosto de enxergar a minha aula como um negócio que vai 

pegar o livro didático e destrinchar o livro didático. Eu gosto de ter o livro didático como um 

recurso e parte da minha aula, como elemento da minha aula. Obviamente eu acho que a gente 

sabe disso n precisa falar que a gente tá cansado, a gente trabalha pra caramba, preparar aula é 

uma coisa cansativa e nem sempre a gente consegue montar uma aula que Ó! O livro didático 

está aqui em segundo plano e eu tô trazendo vídeo e tal e tal, enfim nem sempre dá, mas às 

vezes ele funciona pra gente como um suporte pra gente, caso a gente esteja em um momento 

que a gente precisa dar uma...não tem como, aí o livro didático está ali, pra me ajuda a guiar a 

minha aula. Eu posso fazer uma aula toda em cima do livro didático. 
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Larissa: É legal como um trilho né de treinamento, assim algo pra você se guiar, porque tem 

um cronograma de estudo né, você tem que ter uma linha né de raciocínio né, você escolheu 

esse livro você segue esse livro vai seguir aquela...se não fica um negócio meio complexo. 

Sergio: Nossa fica louco. Fica perdido, um dia você tá dando o simple present e o aluno pergunta 

uma parada aí você, “essa dúvida que você tem está relacionada com uma parada nada a ver”, 

então se você não tiver o livro didático, você vai ter que dar essa aula, aí você vai costurando 

uma aula em cima da outra. 

Larissa: você pode até explicar, mas assim você diz cara, não se preocupa porque você vai ver 

isso...nesse momento então te dá um norte, um cronograma pra cada pessoa. Você já abordou 

o tema profissões nas aulas? 

Sergio: Já.  

Larissa: Como você abordou? Se lembra... 

Sergio: Abordagem do tema profissões, depende muito do público. Se você tem um público 

adulto a vantagem do tema profissões é que você pode puxar deles o que eles fazem naquele 

momento e aí eu gosto de sempre ir perguntando e mostrar a estrutura de uma pergunta básica: 

“What do you do? And you? And you?” Então, agora que você entendeu vai perguntando ao 

colega e quem não souber pode perguntar ao professor. Então primeiro eu faço um 

levantamento do que eles têm, fazem ali, e aí apresento mais vocabulário, e essas outras 

profissões aqui. Deem uma olhada nessas outras profissões aqui. Normalmente é interessante 

você relacionar aula de profissões com alguma coisa que eles queiram fazer ou alguma coisa 

que eles gostariam de fazer que aí já dá pra trazer no passado. Mas normalmente dá pra fazer, 

dá pra encaixar uma aula de profissões com diversas coisas. Então normalmente é isso, se for 

com uma turma de adultos eu gosto de puxar deles. Se for uma turma de adolescentes ou 

crianças que ainda não está inserida no mercado de trabalho, eu acho interessante você 

perguntar o que eles conhecem o que eles, já de pessoas de casa, isso é pai, mãe, tio, que 

profissões eles têm...o que vocês gostariam de fazer, então dá pra puxar um link aí de um 

possível futuro, então o que vocês fazem, então depende muito da faixa etária do aluno. 

Larissa: Qual você considera o maior desafio ao ter que dar uma aula? Considere que você vai 

ter que dar uma aula de profissões? Qual o maior desafio pra ser uma aula show? 
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Sergio: Eu acho que é conseguir primeiro equilibrar né a apresentação de vocabulário com a 

prática. Então, assim não adianta nada eu dar uma aula de profissões e transformar em uma aula 

expositiva, então, é o maior desafio seria criar um contexto dentro desse tema para que os alunos 

possam criar, de fato praticar esse tema. O objetivo da aula vai ser o que? O objetivo da aula é 

que os alunos saibam profissões? Tá, mas isso é muito raso. É um objetivo aqui, mas é um 

objetivo muito raso. Sair da aula sabendo profissões é muito raso, eu entrego uma lista pra eles, 

faço um bingo e entrego um desafio. Mas o que é que eles podem fazer com essas profissões, 

então de repente sabe traçar um objetivo da aula que ao final da minha aula meus alunos saberão 

dizer o que eles gostariam de ser quando crescer, ou perguntar o que eles vão, quais as 

características do emprego que eles têm. Então, tentar fazer a aula com um objetivo que seja de 

fato útil, não simplesmente destacar vocabulário, mas algo que eles vão usar socialmente né. 

Larissa: Pra isso eu acho que é extremamente importante né, fazendo um link na sua resposta 

né, você pensar quem são os seus alunos né. 

Sergio: Sim com certeza né. Preciso conhecer a turma, ter aquela noção do que eu posso levar 

e do que eu não posso levar. É essencial que você entenda com quem você está falando. 

Larissa: Tem vários contextos diferentes né, talvez com o que você trabalhe no Prolem não vai 

funcionar com seu aluno particular né. Esse é o desafio né. Saber adequar ao seu público, 

conseguir fazer aquilo que vai colar com aquele público 

Sergio: Sim, exatamente. Tem que adequar a realidade do aluno né. Claro que isso também não 

quer dizer que a gente vai se limitar a certas coisas, a gente pode instigar pra aumentar esse 

interesse né. Eu realmente não trabalho com nenhum aluno em situação de escola que talvez 

com uma questão social mais delicada, mas no passado eu trabalhava numa escola particular 

dentro de uma comunidade. Então era interessante, porque você tinha aliás pessoas daquela 

comunidade. Então eu trabalhei com fundamental 1 e fundamental 2. Então a galera daquela 

comunidade, o sacrifício que faziam pra colocar o filho numa escola particular, então era a 

mesma galera dali e alguns iam pra escola pública e outros pra escola particular então os temas 

eram um pouco mais delicados ali, então era uma construção social mais delicada então tinha 

que tomar cuidado, você não traria alguns elementos esperando o óbvio, todo mundo vai saber 

o que que é um processo aqui de trabalhar nessa área ou que essa área se quer existe, então acho 

que é o que você falou. Conhecer o público é bastante importante pra você saber o que você vai 

levar pra sua aula ter um sentido. 
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Larissa: Então, vou compartilhar a tela pra te mostrar o livro. Tá aberto? Essa lição aqui Work 

and play. Aí tem essa lição aqui do vocabulário né, a gramática que ele apresenta é simple 

present então, que ela pergunta né...A lição começa com vocabulário parecido com o que você 

falou né, perguntando a profissão deles...tem o listening, grammar e pronunciation...reading 

falando de uniformes. Sobre essa lição. Após analisar a lição proposta, qual sua opinião da 

mesma? De que forma você usaria especificamente essa lição em aula? Você seguiria o passo 

a passo que o livro propõe, você traria alguma coisa diferente ou selecionaria algumas 

atividades? Ou de repente você não selecionaria essa lição? Você pegaria o tema profissões, o 

simple present traria algo novo?   

Sergio: Eu acho, como falei pra você, eu usaria algumas atividades dessa, algumas partes dessa 

lição né, a questão do vocabulário é útil né porque está ali, a questão do listening é útil porque 

me dá a possibilidade de ouvir, mas acredito que seja relacionado ao tema também 

obviamente... Acredito que usaria algumas coisas, mas não sei se usaria essa lição inteira porque 

eu acho que ela dá uma quebrada meio estranha no tema. Acho que começa com o tema aí cai 

no simple present com uma outra situação que parece falar um pouco mais de rotina do que 

profissão em si e volta pra um Reading relacionado a uniforme, então não sei se eu utilizaria 

essa segunda parte dessa forma. Talvez tentasse fazer algo um pouco diferente. Adaptaria pra 

focar mais em profissão.  

Larissa: O que você acha que poderia ser o ponto alto da aula? 

Sergio: Dentro da unidade ou da aula que eu daria? 

Larissa: Da aula que você daria. De certa forma usando essa unidade 

Sergio: humm. Eu acho que seria uma boa usar esse questionário que eles têm aqui como uma 

forma de entrevista, transformar esse questionário numa apresentação da outra pessoa. Então o 

aluno ele vai fazer essas perguntas pro colega e após isso ele transforma essa apresentação, essa 

entrevista numa pequena apresentação. Fulano trabalha on the street, she Works in a ... Então 

seria algo como entreviste. A gente trabalharia algumas funções de entrevista, função de Note 

Taking porque precisa além de preencher esse questionário tem algumas anotações e depois ele 

transformaria isso numa possível apresentação, eu acho que essa seria uma atividade oral 

interessante poderia começar em duplas e depois expandindo. Faz em duplas, depois junta duas 

duplas e formaria um quarteto e apresentaria pro colega e o colega faz perguntas e aí vai 

crescendo até a gente conseguir englobar boa parte da turma ou até a turma inteira.  
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Larissa: Você acha que pensando nos seus alunos, você acha que a identidade dos seus alunos 

está representada nesse material? O que você acha que isso representaria pra eles? O fato de 

estarem representados ou não estarem representados neste material? 

Sergio: Isso representa que eles vão se conectar com o material de uma forma mais fácil se eles 

se verem no material eles vão se conectar no material de uma forma mais fácil. Então a gente 

tem alguns problemas, não problemas, mas algumas situações dentro dessa página que a gente 

está, ele traz aí sim uma...nas imagens uma certa variedade, mas você tem majoritariamente 

pessoas brancas dentro do material didático. Então dependendo do aluno que você esteja 

trabalhando você tem aqui uma pessoa negra fazendo essa representação, mas eu acho que 

dependendo do aluno, da situação que esteja trabalhando, nem todos devam se sentir 

representados. Aqui a gente tem algumas profissões variadas que dá pra reconhecer na imagem 

né, um gari, polícia e talvez taxista, mas acho que falta alguma coisa pra o aluno se identificar 

e se visualizar melhor nessa atividade. Essa falta de visualização pode representar um obstáculo 

a mais na hora de ensinar essa unidade. 

Larissa: Então se você pudesse dar alguma sugestão para os autores do livro para que estivesse 

mais adequado a realidade das salas que você ensina. Então imagina que você vai dar uma 

consultoria para o escritor do livro e quer adaptar para que suas aulas sejam melhores. Me diga 

o que posso melhorar... 

Sergio: No topo da minha fortuna...o autor desse livro tem muito dinheiro...Então,  

Larissa: É um livro global né e a gente tá aqui São Gonçalo, Niterói e Rio de janeiro. O negócio 

tá rodando no mundo. 

Sergio: Ficou rico fazendo material didático. Bem bacana, Não sei sinceramente...Eu acho que 

se eu fosse mudar alguma coisa alguma dica eu acho que eu diria pra reduzir um pouco essa 

unidade eu acho que, em relação elas são muito longas, então você pode fazer como professor, 

a gente sempre faz um recorte, então o material poderia vir assim um pouco mais objetivo e ai 

trazer essa aula de uma maneira mais objetiva seria melhor pra esse material do American 

English File porque você acelera, dá um ritmo pra aula um pouco mais comunicativo, um pouco 

mais voltado pro speaking, voltado pra fala porque eu acho que tem muita coisa que dá pra tirar 

desse livro e estou respondendo essa pergunta sem saber exatamente se foi isso que você 

preguntou. Estou confuso aqui. 
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Larissa: A ideia é essa...imagina que você tivesse um livro didático que você não precisasse 

adaptar e que ele já viesse perfeito pra sua aula, pensando na sua realidade porque tem isso né, 

o livro ideal pra você não seria ideal pra mim porque temos turmas diferentes, alunos diferentes, 

mas assim se existisse essa customização assim ao ponto de você usar o livro né... 

Sergio: Eu acho que seria um material... Apenas essa lição? Se for sobre o material tenho várias 

coisas pra falar, porque ele tem uma série de problemas em relação a coisas que são machistas 

e até um pouco sabe beirando ali a o racismo dependendo se olhar direitinho. Não beirando 

isso, mas essa falta de representatividade de pessoas pretas nesse material é muito óbvia, do 

livro 1 ao 5 você tem poucos exemplos, como esse de pessoas pretas na unidade fazendo 

qualquer coisa. Então você não tem uma representatividade que seria pra nossa situação e não 

só nossa situação, mas uma situação até global cara, não adianta você negar, mas esse livro está 

sendo usado na Europa, beleza, mas tem gente preta lá também. Traz pra cá. Machismo nesse 

livro é uma coisa assim, tem coisas que você fica... 

Larissa: Você viu que na edição nova eles tirarão, eles mudaram, mas o triste é que eles 

mudaram aquela lição pra mim é a pior aquela do carro...nossa. Só que eles mudaram, eles 

deixaram a mulher parece que chega e fala é esse que eu quero é esse que eu vou comprar. Eles 

reafirmam o estereótipo. A diferença é que ela se coloca, mas o estereotipo continua. Tá lá.  

Sergio: Gente vocês não se ligaram que o problema tá aqui.  

Larissa: Eles quiseram fazer o politicamente correto, mas da pior forma. 

Sergio: Era só tirar aquela unidade...Da pra ensinar cor de outra forma. Não precisa daquilo. 

Quando eu tava preparando a aula nesse novo material eu olhei e disse você tá de sacanagem 

de deixar isso de novo. Vou ter que passar por isso mais uma vez. Cortei a parada toda. 

 

9.3. Anexo 3 - Entrevista – Amanda Silva24 

 

Larissa: Há quantos anos você dá aula de inglês? 

 

24 Entrevista concedida por SILVA, Amanda. [abr. 2021]. Entrevistadora: Larissa Cerqueira Cardo Bruto da 

Costa. Niterói, 2020. 1 arquivo .mp3 (33 min.).  
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Amanda: Dou aula há 25 anos de inglês. 

Larissa: Como que você aprendeu inglês? 

Amanda: Eu aprendi inglês em um curso de inglês, eu era uma aluna de uma escola pública 

municipal e aí eu fui selecionada pelo fato de eu ter passado com nota “A” na escola. Eu e outro 

aluno fomos selecionados para estudar inglês em um curso privado então eu comecei com 8 

anos quando ganhei essa bolsa e com 12 anos eu terminei o curso. Um curso pequeno não era 

nenhum curso famoso enfim, mas que me ajudou muito a dar apoio na escola. Enfim, eu já 

gostava de inglês e foi assim que começou. 

Larissa: Que tipo de instituição você estudou na educação básica e depois na faculdade? 

Amanda: Eu sempre estudei em escolas públicas. Estudei na educação básica no ensino 

fundamental numa escola municipal até o nono ano e depois o ensino médio eu estudei no 

colégio Pedro II. Na universidade eu fiz a graduação na UERJ e depois eu fiz a especialização 

e mestrado na UFF. 

Larissa: O que você considera pessoalmente ser o maior desafio de lecionar inglês? 

Amanda: Um dos maiores desafios é você lidar primeiramente com os diferentes níveis de 

alunos né. O Brasil é um país muito irregular em termos de nivelamento de inglês então pro 

professor o desafio é você lidar com alunos que não tem nenhuma base da língua inglesa né, 

não tiveram a oportunidade de fazer um curso de inglês que vê a necessidade do mercado de 

trabalho de investir nessa área, então muitos chegam a fase adulta sem realmente ter feito 

nenhum curso de inglês outros abandonaram então eu acho que o inglês é muito irregular aqui 

no Brasil e o inglês também é pouco em termos de uso de forma mais, eu diria, não há muita 

proximidade da língua inglesa, o Brasil, eu acho, um pouco resistente, eu não sei se porque a 

gente fala somente o português na América Latina, acho que existe muito preconceito ainda em 

relação a língua inglesa, então as pessoas tem uma resistência. O que eu quero dizer, é que me 

parece que as pessoas, a maioria delas, estuda por obrigação. Isso atrapalha um pouco o 

desenvolvimento do aluno né, ele perde um pouco do prazer, encara muito como obrigação, 

então isso tá alinhado com o que eu disse anteriormente, eles chegam na idade adulta com 

obrigação de estudar inglês porque não fizeram lá atrás, porque não tinham dinheiro, não 

trabalhavam e os pais não tinham condições e hoje, se veem numa situação de o mercado de 
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trabalho, ele exige isso de alguma forma, mesmo que ele não use inglês, o mercado de trabalho 

exige, então isso tira um pouco do prazer da aprendizagem. 

Larissa: Qual a sua idade e qual cor e raça que você se define? 

Amanda: Tenho 54 anos e me considero de raça branca, eu não gosto muito da palavra raça eu 

acho que é muito marcado. Todos nós no Brasil somos mestiços, aliás a humanidade ela é toda 

mestiça, mas enfim já que existe essa denominação, eu posso dizer que sou branca, mas é meio 

complicado isso você definir. 

Larissa: Onde você ensina inglês? 

Amanda: Eu tenho uma grande experiência como professora né. Atuei em vários seguimentos 

dos mais variados possíveis e atualmente eu só trabalho com alunos particulares.  

Larissa: Em relação aos alunos que você trabalha. Qual a realidade social? 

Amanda: Atualmente esses alunos tem uma condição e a maior parte deles é adulta. Eles têm 

condições de pagar as aulas, muitos deles trabalham e pagam suas aulas, enfim pagam as suas 

aulas e, nível social, classe média, de pessoas que trabalham e precisam investir na formação 

profissional deles, enfim, classe média. 

Larissa: Qual a cor/raça predominante dos alunos? 

Amanda: Brancos, a maioria. Aliás não tenho nenhum aluno negro. Nunca tive aluno particular 

negro. Nunca tive. Só em escola municipal. Porque minha experiência com escola é bastante 

variada, trabalhei no município por 8 anos, trabalhei com 2 matrículas, trabalhei na Petrobrás 

por 5 anos, na Sul américa também, trabalhando com adultos, na Petrobrás eu tinha um aluno 

negro e não tinha mais nenhum outro lá, era até Carlos o nome dele, eu me lembro. Só ele. Eu 

tinha várias turmas. Eu já tive por exemplo, no curso da UERJ, no NEL, é um curso de extensão, 

é esses cursos que a universidade pública tem, e lá eu tinha alunos da baixada fluminense, 

alunos mestiços, negros e pardos eu tinha lá na UERJ, e não era um curso muito barato não. Já 

foi, mas não era barato. Você via que eram alunos que trabalhavam. Ai eu já tive alunos assim, 

agora cursos de inglês de criança eu já tive um aluno negro. A maioria sempre é branco. Mas 

eu já tive em curso particular de inglês numa turma de 10 alunos, tinha 1 aluno negro. A maioria 

é branco. São poucos realmente. 

Larissa: Qual o nível de inglês dos alunos? 
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Amanda: Nível “fossilizado” intermediário, pré intermediário, aquele nível que precisa 

desenferrujar o ensino de inglês. Verdadeiros fósseis ambulantes.  

Larissa: De maneira geral, você acha que os alunos tem uma atitude positiva? Qual a atitude 

deles em relação ao aprendizado de inglês?  

Amanda: O que eu percebo é aquilo que eu falei. A grande maioria adulta ou jovem aprende 

por obrigação. Claro que existe pessoas que amam o inglês, eu por exemplo quando aprendi 

inglês eu adorava inglês, adorava qualquer língua, tinha realmente uma habilidade. Eu me 

identificava. Porque eu gostava muito de música, era aficionada por música enfim, música 

estrangeira me levou ao inglês e eu acabei... era tudo um prazer pra mim, eu percebo alguns 

alunos que tem essa habilidade e que gostam muito, mas são pouquíssimos, a grande maioria 

faz por obrigação, agora eles gostam da aula enfim, mas fazem porque tem que fazer. 

Larissa: Qual você acha que é o maior desafio pros alunos aprenderem? 

Amanda: O grande desafio é eles não terem contato pra falarem inglês. A grande reclamação 

dos alunos é a falta da prática oral. Eles comentam sempre que eu leio bem, eu entendo, eu vejo 

filmes, entendo muitas palavras, se eu tiver que ler algum texto, eu identifico ali o que eu tô 

lendo, mas não ter a oportunidade, acho que isso prejudica muito o ensino do inglês no Brasil. 

Como eu disse anteriormente, existe esse distanciamento do contato com a língua inglesa. A 

gente não tem fronteiras que usam o inglês por exemplo a grande extensão de fronteiras que o 

Brasil tem, então ele tá longe geograficamente falando digamos assim dos países que falam 

inglês e isso cria uma barreira porque a gente não tem muito o uso do inglês. A não ser que a 

pessoa tenha na empresa no trabalho dela e seja obrigada a usar no dia a dia dela. Muito e muitas 

empresas inclusive, exigem que o, na entrevista, que a pessoa tenha o domínio do inglês e que, 

na verdade, na função dela, ela vai usar pouco, e hoje com a tecnologia piorou ainda mais, tem 

o google translator, tem as transcrições ali que você se comunica com alguém de fora, e o 

proprio texto já é traduzido para qualquer outra língua, o áudio enfim, tem essas coisas, mas é, 

eu acho que o grande desafio deles é essa insegurança de não conseguir falar e ter que pagar 

eternamente o curso de inglês pra fazer exatamente isso. 

Larissa: Sobre o livro didático. Você usa algum material didático com os alunos? Qual é a sua 

relação com o livro? E dos alunos com o livro? 
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Amanda: Eu gosto de usar livros didáticos. Alguns alunos eu preparo material próprio porque 

se ele tem uma necessidade muito específica, ele vai fazer uma entrevista de trabalho em poucos 

dias ou, enfim. Isso acontece muito. Aí procura o professor para ter aquelas aulas relâmpago 

pra determinado objetivo, aí, claro, eu não vou usar o livro, mas se o aluno quiser fazer um 

estudo a longo prazo, aí, eu gosto de usar o livro didático sim, acho que é uma ótima ferramenta 

para o professor, eu acho que ele direciona o conteúdo, você tem os recursos do próprio livro 

que, facilita o trabalho do professor, né. Você tem maiores recursos pro professor e pro aluno 

também. Então eu gosto de usar. 

Larissa: Qual a relação do aluno com o livro didático? 

Amanda: Eu acho que o aluno gosta de ter o livro didático porque ali ele acompanha o 

desenvolvimento das aulas, ali ele tem uma ideia real, física ali, concreta de como tá o 

andamento das aulas dele, e o aluno tem uma necessidade da prática escrita, ele gosta de fazer 

exercícios, gosta de ter alguma coisa fora daquele horário que você tava com ele. Assim, o fato 

do livro ter assim alguns exercícios, ele ter áudios que ele possa escutar depois, ou ler um text 

script atrás do livro que ele possa acompanhar o que ele escutou e ler enfim, eu acho o aluno 

ele gosta do livro. Agora, claro que, eu acho também que o aluno se identifica com alguns 

materiais e outros não. Tenho uma experiência pessoal, eu trabalhei com um livro global de uso 

do inglês numa universidade conhecida aqui do RJ que eu até fiz minha especialização, que o 

livro era assim, culturalmente pesado, um livro com muitos elementos que os alunos não se 

identificavam. Enfim, as pessoas que estavam ali sendo ilustradas no livro eram pessoas assim 

totalmente de um outro universo, de cidades que assim, até eu mesma tinha dificuldade de 

entender. Cidades pequenas do Canadá, por exemplo que eram mencionadas num determinado 

tipo de rotina, aquilo atrapalhava muito a aula, quando o livro o aluno não se identifica com o 

material, aquilo realmente dificulta muito a aprendizagem dele. Acho que o aluno gosta de um 

livro que tenha bastante material para ele consultar, aluno gosta disso, consultar e ter exercícios 

também, ele gosta. Também que tenha recursos tecnológicos de áudio e vídeo, que tenham 

coisas que ele possa de forma autônoma usar e de forma clara, bem claro, visualmente claro, 

pedagogicamente claro, tudo isso tá dentro do material didático, não adianta você ter um livro 

com elementos claros, mas que sejam com uma qualidade ruim em termos de conteúdo. Tem 

que ser tudo equilibrado, a parte gráfica do livro, design do livro, conteúdo do livro nos 

materiais extras que o livro oferece, acho que o aluno busca isso, busca tudo isso, consegue 

identificar tudo isso durante as aulas. 
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Larissa: Você já abordou o tem profissões? Como que você aborda o tema profissões nas suas 

aulas? 

Amanda: Sim. Esse é um tema que a gente aborda, tanto vocabulário, como já faz ali uma 

ambientação pra faculdade, falando um pouco da rotina do aluno, assim eu procuro usar as 

profissões que são mais ligadas a realidade dos alunos que ele consegue identificar de forma 

mais fácil, profissões que até o nome consegue identificar, que seja parecido com o português, 

mas depende, do contexto do aluno da profissão por exemplo se ele for um adulto eu vou 

relacionar profissões que possam estar relacionadas a profissão dele. Se o aluno não trabalha é 

um estudante, aí eu procuro trabalhar profissões dos familiares dele, sempre parto da realidade 

do aluno para poder trabalhar o vocabulário e nunca o contrário. 

Larissa: Qual o seu maior desafio ao preparar as aulas? Para ter uma aula bacana? De maneira 

geral. Se você tivesse preparado a aula de profissões. 

Amanda: O meu maior desafio...Eu acho que eu não teria desafio a partir do momento que eu 

selecionasse o material, eu acho esse tema é um tema fácil...  

Larissa: Seria a seleção de materiais por exemplo? Mesmo que tivesse material didático? 

Amanda: Acho que seria se eu tivesse que buscar material? Eu mesma tivesse que elaborar o 

material sem nenhum material didático? 

Larissa: Mesmo que você tivesse material didático, tipo assim, às vezes a aula ela funciona, é 

legal, os alunos gostam, e às vezes a aula é meio caída, não cola muito. Qual você acha que 

seria o desafio para fazer uma aula legal?  

Amanda: Agora pedagogicamente falando em termos de... 

Larissa: É de tudo, de os alunos curtirem, de você atingir seu objetivo. 

Amanda: Eu acho que é primeiro é o que eu falei, você conhecendo o seu aluno você sabe dos 

gostos dele da rotina dele, então assim por exemplo, se eu tenho um aluno que gosta muito de 

música por exemplo, ou curte, sei lá, bandas ou curte... enfim, eu vou procurar trabalhar esse 

universo. Se eu tenho um aluno no ramo específico de hospital, que lida com médicos, 

fisioterapeutas, eu vou trabalhar assim, nem sempre se ah... eu for usar o livro didático, eu vou 

encontrar isso tudo no livro didático, a realidade é essa, se você for usar o livro. Se eu tiver que 

preparar o meu material isso eu encontraria um material fácil, agora profissões, pra ela se tornar 
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interessante, é o tema naturalmente interessante. Os alunos gostam desse tema, que é um tema 

fácil e estimula a conversação deles. Não teria muito desafio. 

Larissa: Você viu a lição proposta pra ser usada com os alunos. Qual sua opinião sobre a lição, 

de que forma usaria em aula, seguiria passo a passo ou você não usaria tudo, traria algo diferente 

e você selecionaria apenas algumas atividades? Ou você não utilizaria aquela lição e traria algo 

totalmente novo? 

Amanda: Ok. Você vai projetar a tela da lição aí? 

Larissa: ok.  

Amanda: Eu acho essas tarefas de letras embaralhadas de Vocabulary de Jobs, eu faria de outra 

forma, porque às vezes perde um pouco de tempo, aluno tá meio cansado, são muitas opções, 

cinco né, porque até o aluno identificar cada uma delas. Se bem que tem a primeira letra de 

cada um pra ajudar. Talvez eu não fizesse, eu faria como uma prática de gramática lá no 

finalzinho pra fechar a aula pra fazer eles saírem já sabendo com conhecimento do vocabulário 

eles fariam só pra praticar, enfim eu começaria com um listening, mas faria uma ambientação, 

por exemplo, faria uma pequena conversação, faria umas perguntas chave. Porque agora eu não 

vou preparar aula né. Eu faria umas perguntas chave sobre profissão... enfim, dependendo do 

aluno eu partiria pro listening, já fazendo umas perguntas alinhadas com esse aí, porque eu não 

escutei o áudio sobre a Tania perguntando sobre o emprego do marido e da mulher né. Eu faria 

já apresentando pronome possessivo, falando seu pai ou sua mãe, qual trabalho dela ou trabalho 

dele. Alguma coisa desse tipo. Partiria pro listening e deixaria vocabulário pro final. Agora 

sobre a questão da profissão do que cada um deles faz, colocando ela como modelo, e ele como 

jogador de futebol, eu acho que isso ai é aquele estereotipo... enfim, é legal porque a garotada 

gosta de entretenimento, gosta de falar de artistas e você até pode depois explorar um pouco, 

qual jogador é casado com quem? Qual é casado com uma super modelo? Acho que isso aí é 

um contexto de entretenimento, acho que as pessoas gostam, legal, apesar de ser meio 

estereótipo, dá pra estimular legal uma conversação de alguma forma depois desse listening, de 

ter trabalhado com os alunos. Eu achei adequado. Agora, você quer que eu analise a lição 

inteira? 

Larissa: Você pode só pincelar eu acho que eu usaria ou seguiria essa ordem. Não teria 

necessidade de trazer algo novo ou sim traria algo novo. Como você já falou que no início você 
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faria algo novo não faria igual. De modo geral você usaria parte da lição e traria alguns 

elementos novos. Talvez usaria grande parte da lição. 

Amanda: Sobre essa questão do uniforme essa figura da estudante acho que está bastante 

distanciada da realidade brasileira porque a gente não usa uniforme com gravata então não teria 

como colocar um brasileiro ai de uniforme. Eles procuram de certa forma sempre trazer um 

pouquinho do pé da realidade deles lá de fora né. Esse é o problema do uso global. Por mais 

que eles tentem trazer essa ideia globalizada pro material didático é sempre a mesma coisa. Eles 

acham que a multiculturalidade no livro didático está sempre relacionada a raça, ao negro como 

tem que ser, por exemplo, aqui tocando o violino, tocando música clássica, aí isso já é 

interculturalidade, interculturalidade tem que tá no livro inteiro, acho que eles escorregam 

muito nesse sentido, deixam a desejar muito, então por exemplo, essa garota de uniforme é 

tipicamente uma inglesa, uma americana que vai pras escolas americanas de gravatinha e pra 

você identificar que essa menina é uma estudante, ela teria que estar sentada fazendo alguma 

coisa numa sala de aula mesmo, com esse uniforme ai tem 2 erros do design mesmo que deixa 

confuso o aluno não consegue identificar, a não ser que ele leia o texto ali embaixo, entendeu. 

Enfim, eu acho que essa questão intercultural é muito pontual pra mim, vai além disso, de 

colocar o negro tocando o violino eu acho que sobre essa questão de profissões no final da aula 

eu faria o speaking entre os alunos, por exemplo, para explorar esse lado das profissões, por 

exemplo, hoje em dia, será que a maior parte das mulheres pilotam avião? Será que a maioria 

ou minoria? Será que tem ou não? Ou será que são comissárias de bordo? Os negros são músicos 

clássicos? Você já foi a algum concerto que você tivesse visto um negro tocando música 

clássica?  Enfim, você pode fazer esse tipo de debate o livro não apresenta, mas se você quiser 

trazer essa perspectiva multicultural, o professor tem que fazer um esforço pra complementar o 

livro. 

Larissa: O que você acha que poderia ser o ponto alto dessa aula? O que você destacaria o 

momento que os alunos iam curtir mais? Um que eles pensariam tomara que acabe logo? 

Amanda: Se fosse a minha aula específica eu acho que esse debate das profissões de homens e 

mulheres acho que seria um ponto alto. Talvez essa atividade “for and against”, o uniforme, 

também alguns alunos que usassem uniforme talvez fossem se identificar: “não, mas eu não 

gosto de uniforme”, “eu sinto muito calor”, “às vezes eu tenho que ir com meia” ou “tenho que 

ir com sapato alto e machuco meu pé”. Enfim, acho que dependendo do tipo de grupo ou do 
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aluno que esteja abordando, esse poderia ser um ponto interessante. Eu acho que o ponto 

interessante de uma aula é sempre o ponto em que o aluno se identifica com a aula, ele pode 

dizer alguma coisa daquilo. Se ele não se identifica, fatalmente a aula não vai ser interessante. 

Larissa: Você acha que as identidades pensando nos seus alunos que você tem hoje e pensando 

na sua trajetória, já que você trabalhou em diferentes áreas ensinando inglês. Você acha que as 

identidades dos alunos estão representadas no material? O que isso representa? Como isso se 

relaciona com o ato de ensinar e aprender inglês? 

Amanda: Assim eu acho que o aluno só vai se identificar se identificar mesmo se no material 

tiver muitos elementos da cultura brasileira mesmo, acho que isso assim não adianta, a gente 

tem identidade cultural, com a nossa própria cultura, isso fala muito alto, é muito forte por isso 

que os materiais didáticos da escola pública, eles são diferenciados por isso, porque eles tem 

um peso muito grande, um apelo muito grande pra cultura brasileira, dos alunos brasileiros né, 

agora o aluno também tem esse conhecimento da cultura de fora né. Por exemplo, nesse livro 

tem a figura do taxi de Nova York, isso é uma coisa que o aluno vê em filme e série e ele se 

identifica com certeza, o carro da polícia do New York PD. Então assim é uma coisa de fácil 

identificação, simplesmente conhecem porque assistem, precisam nem viajar pra conhecer. 

Então, assim, eu acho que o aluno se identifica com o material nessa questão da identidade, 

quando ele reconhece elementos ali dele próprio, mas o aluno também gosta de conhecer coisas 

diferentes. Então tem que ter um balanço, não podem ter muitos elementos desconhecidos, 

daquele material que eu disse inicialmente, da cidade de não sei aonde do interior do Canadá, 

é uma distância muito grande, agora o fato de ter o carro da polícia de Nova York, não é cultura 

brasileira, mas é facilmente identificado, porque a cultura americana está facilmente presente. 

O aluno também gosta porque ele transita nesses lados e atualmente assim você tem acesso a 

muita coisa da cultura de fora essa coisa global então, tem que ser dosado. Tem que ter 

elementos daqui também, não acho que não tenha que ter nada, você tem que ter coisas do 

Brasil, né pra você se identificar e se reconhecer, mas tem que ser equilibrado dentro da 

distribuição do material didático. 

Larissa: Até porque não existe uma cultura brasileira né... 

Amanda: Pois é o país... imagine você ali colocar, por exemplo, o calçadão de Copacabana. 

Quem é do RJ vai se identificar, mas quem é do Nordeste, você até linca o Brasil, mas e as 
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belezas do nordeste, comidas, aí tem uma infinidade de coisas, então é difícil um livro didático 

fazer esse panorama, é muito complexo, muito difícil né. 

Larissa: Se você pudesse, vamos supor que você está cara a cara com o escritor do livro e você 

pudesse dar 1 sugestão aos autores para adequar esse livro a realidade das salas de aula que 

você leciona. O que que você falaria? 

Amanda: Eu acho se fosse pra adaptar ao meu aluno, eu acho que esse tema, as figuras, eu achei 

um pouco, não achei muito adultas, assim achei muito, não sei porque, até que tem flight 

attendant ali, outras profissões, mas eu, é difícil, eu não sei. Deixa eu pensar como eu 

responderia, essa pergunta é difícil. Eu acho que eu não diria nada não, Larissa. Sabe porque eu 

acho que ele usou um painel bem grande, com várias profissões, aquelas figurinhas pequenas, 

assim tá diversificando. Não tem como abarcar tudo, eu acho que eu colocaria um debate como 

eu falei anteriormente, acrescentaria uma atividade mais que você trabalhasse a questão das 

profissões na atualidade, já que tá trabalhando pronome possessivo fazendo essa dualidade Her 

He She Him, acho que poderia trabalhar isso. 

Larissa: De trazer a interculturalidade para o debate né. 

Amanda: Final da aula pra fechar a aula não que eu fizesse isso o tempo todo, mas que eu 

acrescentasse isso como uma atividade mais crítica um momento mais crítico a respeito da 

lição, que o aluno pudesse trazer um posicionamento já que tem a tarefa “for and against” já 

promove um debate, então você pode acrescentar mais alguma coisa, não usar o termo uniforme 

usar, por exemplo, as diferentes profissões. 


