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O Operário em Construção 

Era ele que erguia casas 
Onde antes só havia chão. 
Como um pássaro sem asas 
Ele subia com as casas 
Que lhe brotavam da mão. 
Mas tudo desconhecia 
De sua grande missão: 
Não sabia, por exemplo, 
Que a casa de um homem é um templo 
Um templo sem religião 
Como tampouco sabia 
Que a casa que ele fazia 
Sendo a sua liberdade 
Era a sua escravidão. 

De fato, como podia 
Um operário em construção 
Compreender por que um tijolo 
Valia mais do que um pão? 
Tijolos ele empilhava 
Com pá, cimento e esquadria 
Quanto ao pão, ele o comia... 
Mas fosse comer tijolo! 
E assim o operário ia 
Com suor e com cimento 
Erguendo uma casa aqui 
Adiante um apartamento 
Além uma igreja, à frente 
Um quartel e uma prisão: 
Prisão de que sofreria 
Não fosse, eventualmente 
Um operário em construção. 

Mas ele desconhecia 
Esse fato extraordinário: 
Que o operário faz a coisa 
E a coisa faz o operário. 
De forma que, certo dia 
À mesa, ao cortar o pão 
O operário foi tomado 
De uma súbita emoção 
Ao constatar assombrado 
Que tudo naquela mesa 
- Garrafa, prato, facão -  
Era ele quem os fazia  
Ele, um humilde operário,  
Um operário em construção.  
Olhou em torno: gamela  
Banco, enxerga, caldeirão  
Vidro, parede, janela  
Casa, cidade, nação!  
Tudo, tudo o que existia  
Era ele quem o fazia  

Ele, um humilde operário  
Um operário que sabia  
Exercer a profissão. 

Ah, homens de pensamento  
Não sabereis nunca o quanto  
Aquele humilde operário  
Soube naquele momento!  
Naquela casa vazia  
Que ele mesmo levantara  
Um mundo novo nascia  
De que sequer suspeitava.  
O operário emocionado  
Olhou sua própria mão  
Sua rude mão de operário  
De operário em construção  
E olhando bem para ela  
Teve um segundo a impressão  
De que não havia no mundo  
Coisa que fosse mais bela. 

Foi dentro da compreensão 
Desse instante solitário 
Que, tal sua construção 
Cresceu também o operário. 
Cresceu em alto e profundo 
Em largo e no coração 
E como tudo que cresce 
Ele não cresceu em vão 
Pois além do que sabia 
- Exercer a profissão - 
O operário adquiriu 
Uma nova dimensão: 
A dimensão da poesia. 

E um fato novo se viu 
Que a todos admirava: 
O que o operário dizia 
Outro operário escutava. 

E foi assim que o operário 
Do edifício em construção 
Que sempre dizia sim 
Começou a dizer não. 
E aprendeu a notar coisas 
A que não dava atenção: 

Notou que sua marmita 
Era o prato do patrão 
Que sua cerveja preta 
Era o uísque do patrão 
Que seu macacão de zuarte 
Era o terno do patrão 
Que o casebre onde morava 
Era a mansão do patrão 



 

 

 

 

Que seus dois pés andarilhos 
Eram as rodas do patrão 
Que a dureza do seu dia 
Era a noite do patrão 
Que sua imensa fadiga 
Era amiga do patrão. 

E o operário disse: Não! 
E o operário fez-se forte 
Na sua resolução. 

Como era de se esperar 
As bocas da delação 
Começaram a dizer coisas 
Aos ouvidos do patrão. 
Mas o patrão não queria 
Nenhuma preocupação 
- "Convençam-no" do contrário - 
Disse ele sobre o operário 
E ao dizer isso sorria. 

Dia seguinte, o operário 
Ao sair da construção 
Viu-se súbito cercado 
Dos homens da delação 
E sofreu, por destinado 
Sua primeira agressão. 
Teve seu rosto cuspido 
Teve seu braço quebrado 
Mas quando foi perguntado 
O operário disse: Não! 

Em vão sofrera o operário 
Sua primeira agressão 
Muitas outras se seguiram 
Muitas outras seguirão. 
Porém, por imprescindível 
Ao edifício em construção 
Seu trabalho prosseguia 
E todo o seu sofrimento 
Misturava-se ao cimento 
Da construção que crescia. 

Sentindo que a violência 
Não dobraria o operário 
Um dia tentou o patrão 
Dobrá-lo de modo vário. 
De sorte que o foi levando 
Ao alto da construção 
E num momento de tempo 
Mostrou-lhe toda a região 
E apontando-a ao operário 
Fez-lhe esta declaração: 
- Dar-te-ei todo esse poder 
E a sua satisfação 
Porque a mim me foi entregue 
E dou-o a quem bem quiser. 

Dou-te tempo de lazer 
Dou-te tempo de mulher. 
Portanto, tudo o que vês 
Será teu se me adorares 
E, ainda mais, se abandonares 
O que te faz dizer não. 

Disse, e fitou o operário 
Que olhava e que refletia 
Mas o que via o operário 
O patrão nunca veria. 
O operário via as casas 
E dentro das estruturas 
Via coisas, objetos 
Produtos, manufaturas. 
Via tudo o que fazia 
O lucro do seu patrão 
E em cada coisa que via 
Misteriosamente havia 
A marca de sua mão. 
E o operário disse: Não! 

- Loucura! - gritou o patrão 
Não vês o que te dou eu? 
- Mentira! - disse o operário 
Não podes dar-me o que é meu. 

E um grande silêncio fez-se 
Dentro do seu coração 
Um silêncio de martírios 
Um silêncio de prisão. 
Um silêncio povoado 
De pedidos de perdão 
Um silêncio apavorado 
Com o medo em solidão. 

Um silêncio de torturas 
E gritos de maldição 
Um silêncio de fraturas 
A se arrastarem no chão. 
E o operário ouviu a voz 
De todos os seus irmãos 
Os seus irmãos que morreram 
Por outros que viverão. 
Uma esperança sincera 
Cresceu no seu coração 
E dentro da tarde mansa 
Agigantou-se a razão 
De um homem pobre e esquecido 
Razão porém que fizera 
Em operário construído 
O operário em construção. 
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RESUMO 
 
 

Este trabalho, uma pesquisa qualitativo-interpretativista, investiga a manifestação do 
estado de anomia nas representações de professores e alunos de inglês de escolas 
públicas no interior do estado de São Paulo. A anomia é a expressão de um estado 
do indivíduo que, frente à ausência, conflito, falta de clareza ou não conhecimento 
das normas, regras ou leis do contexto no qual se integra, experimenta um estado 
de vazio ou indeterminação que se manifesta através de diferentes respostas 
individuais de adaptação ou condicionamento. Essas respostas emergem da 
confluência de sua identidade e de suas representações e por fomentarem zonas de 
instabilidade como, por exemplo, incerteza, apatia, rejeição, sentimentos de 
inferioridade, impotência, incapacidade, inconformismo, dentre outras, é um estado 
que pode comprometer o ensino-aprendizagem de inglês. Os resultados desta 
investigação mostraram que no contexto pesquisado, a manifestação da anomia 
instaura uma situação social caracterizada por um estado de exceção de direito e 
de Direito – um estado no qual o direito à educação de todo cidadão, garantido 
constitucionalmente não se perfaz. 
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ABSTRACT 

 
 

This study, a qualitative interpretive research, investigates the manifestation of the 
anomie state in English teachers‘ and students‘ representations within public schools 
in São Paulo state. Anomie is the expression of an individual who, upon the absence, 
conflict, lack of clarity or acknowledgment of norms, rules or laws within the context 
in which he lives, experiences alienation and lack of purpose. This state is 
manifested through different individual responses to adaptation or conditioning. 
Those responses emerge from the confluence of this individual‘s identity and his 
representations. As individuals respond that way, they face states of instabilities such 
as uncertainty, apathy, rejection, inferiority complex, impotence, incapability, 
disbelief, among others, which compromise the English teaching-learning process. 
The results of this investigation show that, within the context studied, the 
manifestation of anomie establishes a social situation characterized by a state of 
exception of right or Law – a state in which the rule law, the right to education of 
every citizen, guaranteed by law, is voided. 
 

 
Key-words: Anomy. Representations. Identity. English language teaching. 
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1 TESSITURAS INICIAIS 
 
 

Desde os primórdios da existência, os seres humanos buscam se socializar e 

interagir entre si. Comunicar-se é imprescindível para que os indivíduos consigam 

expressar seus desejos, sentimentos, opiniões e expectativas. A necessidade 

humana de se comunicar levou o homem a criar sinais, códigos e regras de forma a 

representar o sentido do real e estabelecer a comunicação em suas interações 

sociais. Nesse universo estão os idiomas. Barreiras como a ininteligibilidade e 

distância motivaram a aprendizagem de novas línguas, instrumentos capazes de 

ampliar a capacidade de perceber o mundo pelo contato com outras culturas e 

saberes. Tais propriedades são potencializadas no que tange à língua inglesa, hoje 

idioma universal.  

Nas últimas décadas, a sociedade brasileira tem presenciado transformações 

sociais, políticas e econômicas, que não se implementaram segundo estratégias 

uniformes e pré-estabelecidas. A ausência de regras formais, valores e objetivos 

comuns resultou numa instabilidade que favoreceu a manifestação da anomia, 

condição que, no contexto brasileiro, aparece a partir de fatores como, por exemplo, 

o descrédito nacional resultante do enfraquecimento contínuo dos valores morais, 

tais como a impunidade e a diminuição da eficácia das normas éticas e sociais.  

No contexto educacional, a anomia é resultado da falta de capacidade da 

estrutura social (um corpo coletivo constituído pelo poder público, instituições 

escolares, gestores, corpo docente, discente e comunidade) em disponibilizar os 

meios institucionais1 para se atingir os fins culturais2 na mesma proporção a todos 

os membros da sociedade. A escola – socialmente instituída e aceita como meio 

legítimo para a aprendizagem de inglês (fim cultural) –, ao não atender às 

expectativas da sociedade, coloca seus indivíduos num estado de indeterminação, 

ou seja, num estado em que a discrepância entre os fins e os meios instaura uma 

suscetibilidade de respostas individuais: um estado de anomia.  

                                                
1Meios institucionais são as formas socialmente estabelecidas e aceitas como legítimas pela 

sociedade.  
2Os fins culturais são as metas compartilhadas pela sociedade; neste trabalho, a aprendizagem de 

inglês. 
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Nem positivo, nem negativo, o estado de anomia é uma manifestação que 

nasce da instabilidade social, característica das sociedades contemporâneas em 

constante transformação. A forma como cada indivíduo responde a esse estado é 

que trará consequências sociais, pois as diferentes formas de perceber o mundo, a 

realidade na qual estão inseridos e suas percepções como sujeito social configuram-

se em diferentes representações que, na interação social, são passíveis de 

influenciar e sofrer influência.  

No contexto de ensino da língua inglesa, algumas representações são 

amplamente difundidas, como por exemplo, a de que não é possível aprender inglês 

na escola pública – convicção esta que pode ter a origem atribuída à ineficiência do 

ensino do idioma nessas instituições (ASSIS-PETERSON E COX, 2002; LIMA ET 

AL, 2011). Ainda, a promoção do inglês como ―língua do poder‖ pode ter a intenção 

de persuadir indefinidamente e levar as pessoas a fortalecerem as convicções de 

sua ―propaganda‖. A insatisfação e incorporação de sentimentos de alienação e de 

incerteza decorrentes da falta de propósito podem apontar para a superioridade da 

língua inglesa como o melhor e mais moderno caminho (RAJAGOPALAN, 2003). 

Além desses sentimentos, os estados de não pertencimento, de distanciamento, de 

inferioridade ou de conformidade que caracterizam a anomia podem influenciar o 

ensino-aprendizagem de inglês pela proliferação das representações dos indivíduos 

acerca desse idioma, do fortalecimento das representações já existentes ou da 

produção de novas representações, uma vez que elas se constroem a partir da 

interação social.  

Nesse sentido, a anomia é uma manifestação que resulta de um contexto de 

instabilidade social, política e/ou econômica, contexto esse, a partir do qual 

emergem as representações dos indivíduos. Assim, o objetivo desta pesquisa reside 

na importância de se identificar, por meio das representações dos professores e 

alunos de inglês da escola pública3 de uma região do interior do estado de São 

Paulo, a eventual manifestação do estado de anomia, suas consequências e 

influência no processo de ensino-aprendizagem desse idioma.  

                                                
3A expressão escola pública, neste trabalho, restringe-se ao escopo geográfico pesquisado, conforme 

descrito na seção 3.2.1.   
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Neste trabalho, infiro que o modo como os indivíduos veem e percebem o 

processo de ensino-aprendizagem em que estão inseridos desempenha uma base 

para suas ações subsequentes, constituindo  

 
 

[...] um acervo vivo de verdades individuais ou coletivas, na maioria 
das vezes implícitas, (re)construídas ativamente nas experiências, 
que guiam a ação do indivíduo e podem influenciar a crença de 
outros que estejam ou não inseridos na sala de aula. (SILVA, 2005, 
p.78). 
 
 

Dessa forma, as concepções desses indivíduos podem não somente auxiliar, 

dificultar ou impossibilitar o processo de ensino-aprendizagem como também 

propagar ideologias subsidiárias de classes dominantes. 

A atual realidade da língua inglesa nas escolas públicas – salas superlotadas, 

estrutura física inadequada, carga horária insuficiente, escassez de recursos 

didáticos, baixos salários, investimentos insuficientes para a qualificação e formação 

continuada de professores, dentre outros fatores – configuram um quadro crítico 

(LEFFA, 2001), que é um exemplo dessa discrepância entre os fins culturais (a 

aprendizagem de inglês) e os meios institucionais (as formas de acesso 

disponíveis). Tal circunstância caracteriza um estado de anomia suscetível a 

influências e capaz de influenciar o ensino-aprendizagem. A anomia, nesse 

contexto, pode fortalecer a hegemonia da língua inglesa, favorecer a construção de 

estigmas e preconceitos com relação à aprendizagem do inglês ou promover a 

(re)produção de relações subalternizadoras, hierarquizantes e/ou excludentes.  

Assim, ao investigar a anomia nas representações dos professores e alunos 

de inglês da escola pública, este estudo seguirá a orientação das seguintes 

perguntas: 

 Quais as representações manifestadas pelos participantes sobre o papel 

do ensino de inglês no Brasil e no mundo? 

 Quais os estados anômicos eventualmente subjacentes às 

representações dos participantes? 

 Como os eventuais estados anômicos identificados se manifestam no 

contexto de ensino-aprendizagem de inglês na escola pública?  



 

19 

 

Existe um conjunto de identificações subjacentes às representações do 

indivíduo, ou seja, nas representações da realidade que ele proclama, está impressa 

a sua identidade. Nesse sentido, existe uma relação entre as representações e a 

identidade que, imbricados, afloram em manifestações responsivas do indivíduo 

perante a realidade que vive. Neste trabalho, denomino anomia essa manifestação 

ou resposta individual que nasce da confluência entre representações e identidade. 

Na perspectiva acima descrita, o estudo sobre anomia não encontra registros 

em nenhuma das fontes acadêmicas consultadas, no Brasil ou internacionalmente4, 

fato que justifica a relevância acadêmica para o seu desenvolvimento.  

 Até aqui, apresentei as origens da empreitada desta investigação, suas 

justificativas e seus objetivos. Em sua composição final, este trabalho está 

organizado em sete seções.  

 Na seção 2, apresento o panorama conceitual em que este estudo se insere, 

a saber: os conceitos de identidade, de representações e de anomia. 

 As reflexões sobre identidade estão ancoradas na perspectiva pós-

estruturalista dos estudos culturais de Hall (1992/2005), que problematiza as noções 

de identidade propondo três acepções históricas: a identidade do sujeito do 

Iluminismo, do sujeito sociológico e do sujeito na pós-modernidade.  Aspectos com 

relação à identidade nacional e às relações sociais são discutidos à luz dos 

trabalhos de Hall (1992/2005), Woodward (2000), Rajagopalan (2003; 2005), 

Grigoletto (2001), Moita Lopes (1998, 2002), dentre outros.  

 Abordo o conceito de representações a partir dos estudos sociológicos de 

Moscovici (1961/1978, 1984, 1989) que provêm de sua releitura crítica sobre as 

noções de representação e representação coletiva da teoria funcional de Durkheim 

(1912/1995) e tratam da gênese e do desenvolvimento do conhecimento social. 
                                                
4 Fontes: 

http://www.periodicos.capes.gov.br/ 
http://www.dominiopublico.gov.br 
http://bndigital.bn.br 
http://bdtd.ibict.br/ 
http://www.scielo.org/ 
http://www.base-search.net/ 
http://www.scirus.com/ 
http://ethos.bl.uk/ 
http://www.cipedya.com/ 
http://proxy.furb.br/tede/index.php 
http://www.ndltd.org/ 
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Apresento ainda, os trabalhos sobre representações desenvolvidos na 

Psicossociologia (JODELET, 1989) e na Linguística Aplicada (doravante LA) 

(CELANI E MAGALHÃES, 2002; FREIRE E LESSA, 2003). 

Para ancorar a compreensão de anomia sob a qual se desenvolve este 

trabalho, apresento um panorama cronológico da evolução do conceito e da 

expansão da língua inglesa no mundo e no contexto brasileiro. Tal compreensão, 

embora vinculada à Filosofia e à Sociologia, berços do construto, passa, nesta 

investigação, por uma releitura que se vincula também a aspectos políticos, 

econômicos e sociais pós-modernos que incidem diretamente na Educação, 

particularmente no ensino-aprendizagem de inglês. Assim, apresento a origem do 

vocábulo anomia e o percurso cronológico de utilização do termo, a partir dos 

estudos de Durkheim (1892/1999; 2894/2003; 1897/2000); de Merton (1949/1968; 

1959; 1964) e estudos sociológicos críticos posteriores (COHEN, 1955, 1965, 1966, 

1977; DUBIN, 1959; CLOWARD E LLOYD OHLIN, 1960; BIERSTEDT, 1981; 

AGNEW, 1992, 1997, 2009; AGNEW E WHITE, 1992).  

O filósofo francês Émile Durkheim (1892/1999; 1894/2003; 1897/2000) 

introduz o termo anomia em seus estudos para descrever uma patologia social, cuja 

manifestação ocorre quando as normas sociais são confusas, obscuras ou 

inexistentes, resultando no enfraquecimento da coesão das representações 

coletivas. Para o autor, nas sociedades modernas5, o enfraquecimento da coesão 

social favorece o aparecimento de traços patológicos, como sentimentos de 

descontentamento e frustração, que ocasionam uma ruptura social e moral. Essa 

sociedade em conflito, na qual os indivíduos encontram-se moralmente isolados e 

confusos, condicionam-se socialmente, manifestando diferentes estados 

comportamentais.  

Na Sociologia, Merton (1949/1968; 1959; 1964) assevera que quando a 

estrutura social é incapaz de disponibilizar os meios institucionais para se atingir os 

fins culturais na mesma proporção a todos os membros da sociedade, os indivíduos 

manifestam diferentes respostas individuais de adequação pessoal. O conceito 

                                                
5A sociedade moderna, segundo Durkheim (1892/1999), compreende o período histórico marcado 

pela revolução industrial e a consequente reorganização do trabalho e as inúmeras transformações 
decorrentes dessa época, que causaram impacto no modo de vida e de relação entre os indivíduos.  
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mertoniano de anomia, construído com base na visão de Durkheim (1892/1999), 

concebe tal estado como resultado da não satisfação das aspirações individuais. 

Contudo, para Durkheim, as aspirações individuais estão inscritas na constituição 

inata do homem, que, por desejar sempre mais, precisa ter suas paixões controladas 

por sistemas de normas (religiosas, éticas, morais, dentre outras) para que ocorra 

uma coesão social e, consequentemente, a harmonia entre os indivíduos. Para 

Merton, as aspirações individuais estão inscritas no próprio sistema cultural em que 

o indivíduo está inserido e, por isso, para garantir um contínuo desenvolvimento 

econômico, é preciso que a estrutura social estimule tais aspirações e disponibilize 

formas de alcançá-las. 

Após apresentar e discutir o conceito de anomia nas interfaces da Filosofia e 

da Sociologia – Durkheim (1892/1999; 1894/2003; 1897/2000) e Merton (1949/1968; 

1959; 1964) – descrevo, na sequência, o percurso histórico da formação da 

sociedade brasileira, do período colonial à atualidade, berços dos espaços anômicos 

que favoreceram a manifestação do estado de anomia no Brasil. 

Subsequentemente, o percurso da expansão da língua inglesa no mundo e no Brasil 

é exposto com vias a apontar aspectos do caráter político (CELANI, 1996; 

PENNYCOOK, 1998) e social (MOITA LOPES, 1996) do ensino de inglês e de sua 

posição atual como língua global. (KUMARADIVELU, 2006a). 

Com base no aporte teórico acima descrito, a compreensão de anomia, 

conforme já mencionado anteriormente, uma manifestação individual ou coletiva que 

emerge da confluência entre representações e identidade em resposta a um estado 

de instabilidade, é, na perspectiva deste trabalho, adotada em vias de ancorar a sua 

ideação, ou seja, as possibilidades de ações futuras advindas de suas conclusões. 

Na seção 3, exponho a metodologia de pesquisa utilizada para a 

concretização desta dissertação. Inicialmente justifico sua inserção na LA (MOITA 

LOPES, 2006), detalho a sua natureza qualitativa interpretativista (ERICKSON, 

1986; MOITA LOPES, 1994), o contexto investigado, o perfil dos participantes, os 

instrumentos empregados na geração e coleta de dados, os procedimentos de 

interpretação, as questões éticas e as questões de credibilidade da pesquisa. 

 Na seção 4, interpreto os dados obtidos com base nos conceitos 

apresentados no aporte teórico, conceitos estes que, por serem passíveis de análise 
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na e pela linguagem dos participantes através de seus discursos expressos, 

fomentam a inserção desta pesquisa na LA. Subdividindo em três segmentos, 

apresento, nessa seção, as representações dos participantes acerca do papel do 

inglês no mundo e no Brasil; o estado de anomia manifestado nessas 

representações e discuto a situação social instaurada em decorrência do flagrante 

estado de anomia manifestado no contexto educacional de ensino de inglês; um 

estado de exceção de direito e de Direito – um estado no qual o direito à educação 

de todo cidadão, garantido constitucionalmente6 não se perfaz. 

 Para concluir, disserto sobre as considerações que emergiram durante o 

desenvolvimento desta pesquisa: a necessidade de se conscientizar sobre a 

importância do inglês como atributo essencial à formação integral do aluno como 

cidadão capaz de intervir no mundo como sujeito de direito, participante e 

responsável pelo bem coletivo da sociedade em que se está inserido. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 O artigo 205 da atual Constituição Federal (1988) descreve ser a educação responsabilidade do 

Estado, da família e da sociedade, devendo propiciar ao educando o pleno desenvolvimento 
enquanto pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  
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2 CONJUNTO DE IDENTIFICAÇÕES 
 
 

O ensino de inglês nas escolas públicas brasileiras já é há muito tempo, 

objeto de críticas que, sob diferentes enfoques, dão origem a diversas pesquisas 

que buscam compreender as causas da ineficácia do ensino do idioma nessas 

instituições (MOITA LOPES, 1996; PAIVA, 2005; SIQUEIRA, 2005; BARCELOS E 

ABRAHÃO, 2006; LEFFA, 2001, 2007; LIMA ET AL, 2009), somente para citar 

alguns. 

Por compartilhar dessa preocupação, busquei, neste estudo, refletir sobre a 

manifestação do estado de anomia entre professores e alunos de inglês da escola 

pública do interior do estado de São Paulo, uma vez que, tendo atuado no 

magistério público no interior do estado de São Paulo, nos últimos dez anos que 

precederam esta investigação, observei que, mesmo em condições regulares – 

adequação de estrutura física e curricular, métodos, material didático, professores 

preparados, dentre outras –, a anomia pode comprometer o ensino-aprendizagem 

desse idioma, pois fomenta zonas de instabilidade como, por exemplo, incerteza, 

apatia, rejeição, sentimentos de inferioridade, impotência, incapacidade, 

inconformismo, dentre outras. Dessa forma, investigar essas zonas de instabilidade 

que se manifestam em comportamentos individuais ou coletivos – a anomia – faz-se 

imprescindível para compreender a realidade dos professores e alunos, pois, 

conforme aponta Moscovici (2000/2003, p. 32), a única forma de acesso que temos 

à realidade é por meio das representações que temos dela. 

Segundo Gomes (s/d), as reflexões sobre representações são desenvolvidas 

tanto pelos Estudos Culturais7 quanto pelos estudos da Psicologia Social8. Com 

                                                
7Os Estudos Culturais formam um campo de pesquisa interdisciplinar para estudos na área da 

cultura, com foco nas diferentes culturas e na diversidade dentro de cada uma delas. Pressupõem a 
existência de relações de poder e dominação entre as diferentes culturas e propõem o 
questionamento das mesmas. Têm caráter explicitamente político, não neutro e não imparcial, e 
―pretendem que suas análises funcionem como uma intervenção na vida política e social.‖ (SILVA, 
2002. In: PRAXEDES, 2003). Na agenda temática dos Estudos Culturais estão: gênero e 
sexualidade, identidades nacionais, pós-colonialismo, etnia, cultura popular e seus públicos, 
políticas de identidade, práticas político-estéticas, discurso e textualidade, pós-modernidade, 
multiculturalismo e globalização, dentre outros. Discussões aprofundadas nessas diferentes 
temáticas estão disponíveis em: <http://www.bibvirtuais.ufrj.br/estudosculturais/> 

8A Psicologia Social, por meio do uso sistemático do método científico, estuda o comportamento 
social humano, como os pensamentos, sentimentos e comportamentos dos indivíduos são 
influenciados pela presença - concreta ou imaginada - de outros indivíduos nos diversos contextos 
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diferentes enfoques, as duas áreas ―trabalham com a formação de grupos: as 

identidades sociais e os elementos que lhes servem de ponto de fusão‖ e se 

interconectam no aspecto social de seus objetos de estudo: um conjunto de 

identificações.  

Os Estudos Culturais,  
 
 

[...] sob o foco da identidade e da diferença, dos processos de 
exclusão que lhe são intrínsecos, assumem uma postura política e se 
voltam para processos reivindicatórios, tanto os praticados no 
passado quanto aqueles desenvolvidos a partir de uma defesa do 
direito à manifestação da diferença. [...] Enquanto isso, [...] a 
psicologia [dá] primazia a campos cognitivos, a vetores que nos 
orientam na apreensão ou percepção do mundo [...] [e] a geração de 
condutas, de atitudes demarcadas porque relacionadas a 
determinadas representações sociais. (GOMES, s/d). 

 
 

Neste trabalho, infiro que as diferentes variáveis circunscritas na realidade 

constrangem os indivíduos a diferentes respostas. Em tais respostas, estão 

impressas as representações da realidade por eles proclamadas e o modo como 

eles se percebem no meio em que estão inseridos. Essa resposta individual é, pois, 

uma manifestação que surge da confluência entre suas representações e identidade.  

Conceituada nesta dissertação como anomia, a reflexão sobre essa 

manifestação responsiva demandou um diálogo com as áreas nas quais os 

construtos ―representações‖ e ―identidade‖ se inscrevem – a Psicologia Social e os 

Estudos Culturais. Ambas as áreas, ao focalizarem um conjunto de identificações e 

os compreenderem como resultado de uma multiplicidade de interações, retroações 

e reorganizações dos saberes sociais e culturais do indivíduo, oferecem o respaldo 

necessário para a investigação da anomia, haja vista ser esse, um estado que 

subjaz a esse conjunto de identificações. 

Nos próximos segmentos desta seção, exploro os conceitos de identidade e 

representações, tendo em vista a dimensionalidade temática que esta pesquisa 

pretende envolver – a identidade e as representações como integrantes de um 

conjunto de identificações do qual emerge o estado de anomia. 
                                                                                                                                                   

sociais em que está inserido. Para aprofundamento no tema, várias publicações sobre as diferentes 
áreas de interesse da Psicologia Social estão disponibilizadas em: 
<http://www.gepsocial.com.br/geps> 

http://www.gepsocial.com.br/geps%3e
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2.1 O Conceito de identidade sob a perspectiva dos estudos culturais 

 

 Neste trabalho, o conceito de identidade situa reflexões que o compreendem 

como uma construção social: um processo incompleto de construção no qual o 

indivíduo, em todo momento no cotidiano de sua vida social, está apropriando-se, 

descartando-se, fragmentando-se, descentrando-se e deslocando-se de si mesmo e 

de seu lugar no mundo social. Tal compreensão fundamenta-se na visão de autores 

que advogam ter a identidade um caráter multidimensional e dinâmico, cujas 

reflexões demandam abordagens que reconheçam perspectivas de crise, haja vista 

que, da convivência de múltiplas identidades, num mesmo espaço, emergem 

movimentos de adaptação e definição em relação a identidades diferentes, que 

geram conflitos. (HALL, 1992/2005, 1997; CUCHE, 1999; BAUMAN, 1998, 2005; 

WOODWARD, 2000), dentre outros. 

 Fundamentalmente, as reflexões sobre identidade neste estudo estão 

ancoradas na perspectiva pós-estruturalista dos estudos culturais de Hall 

(1992/2005), que problematiza as questões de identidade, propondo três acepções 

históricas: a identidade do sujeito do Iluminismo, do sujeito sociológico e do sujeito 

na pós-modernidade. 

 O sujeito do Iluminismo é 
 
 

[...] um individuo totalmente centrado, unificado, dotado das 
capacidades de razão de consciência e de ação, cujo ―centro‖ 
consistia num núcleo interior, que emergia pela primeira vez quando 
um sujeito nascia e com e se desenvolvia ainda que permanecendo 
essencialmente o mesmo – contínuo ou ‗idêntico‘ a ele – ao longo da 
existência do individuo. O centro essencial do eu era a identidade da 
pessoa. (HALL, 1992/2005, p. 10-11). 

 
 
 O período de consolidação da sociedade moderna-burguesa-liberal se 

materializou no sujeito soberano ou iluminista (HALL, 1992/2005, p. 25).  O sujeito 

do Iluminismo se autorrepresentava como acima e independente da sociedade – 

uma perspectiva essencialista de origem Iluminista, cuja característica individualista 

e unificada encerrava, de forma autônoma e independente, a identidade nela 

mesma. Na perspectiva essencialista, o sujeito – pessoa humana centrada, unificada 
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e dotada de capacidade racional – é concebido como um indivíduo que possui um 

núcleo interior, ou seja, uma substância essencial que nasce, se desenvolve e 

conforma sua identidade.  A sociedade, na perspectiva essencialista, é 

compreendida como um aglomerado de sujeitos livres, com autonomia e capacidade 

para direcionar e significar suas vidas. 

 Hall (1992/2005) aponta que as primeiras décadas do século XX marcaram 

um período de transição caracterizado pela massificação da produção. Das 

sociedades, mais complexas, emergia uma concepção de sujeito, visto como 

localizado e definido pelo papel desempenhado por ele no interior da estrutura 

social. Nesse contexto, surge o sujeito sociológico (HALL, 1992/2005, p. 30), cuja 

identidade, apesar de unificada, não se fechava mais em sua própria constituição e 

sofria influência de outros significados, sendo concebida como resultado de sua 

interatividade com a sociedade através de uma relação de subordinação 

sujeito/interior & sociedade/exterior. Nas palavras de Hall (1992/2005, p. 11), o 

sujeito sociológico ―ainda tem um núcleo ou essência interior que é o ‗eu real‘, mas 

este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais 

‗exteriores‘ e as identidades que esses mundos oferecem‖. O autor aponta que o 

contexto conflituoso em que vivia o sujeito sociológico, caracterizado pelas 

oposições ao sujeito do Iluminismo, especialmente pela percepção de perda de sua 

autonomia, suscitou novas formas de pensamento das quais emergiram a noção 

pós-moderna de identidade.  

 A partir da segunda metade do século XX, a velocidade acelerada e a 

eficiência singular na produção e disponibilização de novas tecnologias de 

informação e comunicação e a reestruturação do capitalismo introduziram uma nova 

configuração social que refletiu em mudanças nas mais diversas áreas de atividade 

humana – a globalização. Tais mudanças ocasionam impactos que se evidenciam 

no comportamento, estilo de conduta, costumes, tendências e atitudes das 

populações mundiais que manifestam diferentes formas de aceitação, rejeição, 

adaptação e convívio com o novo de acordo com suas reais necessidades e 

interesses.  

 Segundo Hall (1992/2005, p. 87), a globalização causou  
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[...] um efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma 
variedade de possibilidades e novas posições de identificação, e 
tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais 
e diversas; menos fixas, unificadas ou trans-históricas. 
 
 

A identidade do sujeito pós-moderno formou-se a partir da relação do 

indivíduo e sua cultura, num contexto demarcado sócio-historicamente, 

caracterizando-se de forma múltipla, descentrada, fragmentada, deslocada (HALL, 

1992/2005), veloz e muitas vezes contraditória. A noção de identificação cede 

espaço para uma ―celebração móvel‖, ou seja, o sujeito não é mais portador de uma 

identidade que o identifica como um ―eu‖, e sim toma para si diferentes identidades, 

nas diferentes circunstâncias, contextos e sistemas culturais nos quais se integra. 

(HALL, 1992/2005, p. 13). 

Na perspectiva da análise historicizada apresentada por Hall, a identidade do 

sujeito pós-moderno encontra-se fragmentada em decorrência das mudanças 

estruturais da sociedade advindas especialmente do processo de globalização. Num 

contexto de expressivas transformações no campo da organização da produção 

econômica, desestabilização das condições de trabalho e reordenação 

desterritorializada do sistema capitalista, as diversas identidades culturais como 

gênero, classe, sexualidade, etnia e nacionalidade não estão mais referenciadas em 

bases sociais sólidas e fixas como estavam para o sujeito sociológico. Tal 

circunstância provoca uma instabilidade para a qual, muitas vezes, é atribuído o 

termo ―crise de identidade‖.  

Hall (1992/2005), contudo, afirma que as identidades não estão em crise, mas 

sim, passando por um processo de ―descentração‖ do sujeito da modernidade e 

formação do sujeito na pós-modernidade9. Para o autor, essa ―descentração‖ está 

                                                
9 Existe uma extensa variedade de abordagens, em diferentes áreas, na bibliografia acerca do tema 

modernidade & pós-modernidade (HALL, 1992/2005; MAFFESOLI, 1997; BAUMAN, 1998, 1999, 
2000, 2003, 2005; CASTELLS 1999; SANTOS, 2005, entre outros). Neste trabalho, as menções aos 
termos modernidade e pós-modernidade ancoram-se na visão de Hall (1992/2005). Para o autor, o 
sujeito da modernidade remonta ao modernismo e tem como base filosófica o Iluminismo, para o 
qual a concepção da pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado de 
razão, de consciência e de ação, cujo ―centro‖ consiste num núcleo interior teria contribuído para a 
sua formação. O sujeito pós-moderno, ao considerar a complexidade da sociedade moderna 
(desenvolvimento e aprimoramento da ciência, da vida urbana e as consequentes exigências na 
vida política, cultural e de consumo) e ter consciência de que seu núcleo interior não é autônomo e 
autossuficiente, forma-se na relação com outras pessoas, que mediam para si, os valores, 
sentimentos e símbolos culturais. 
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ligada a um processo de modificação da compreensão do sujeito sociológico, 

influenciado por pensamentos de estudiosos como Marx – os homens não fazem a 

sua história, mas atuam historicamente a partir das condições que lhe são 

disponibilizadas; Freud – a identidade é formada por meio dos processos do 

inconsciente, numa lógica que desconstrói o sujeito racional cartesiano; Saussure – 

o indivíduo não é autor das próprias afirmações que faz: ele se expressa no interior 

das regras da língua pré-existentes a ele; Foucault – que propõe uma ideia de 

―poder disciplinar‖, cujo objetivo é manter sob controle as vidas dos sujeitos pela 

aplicação desse poder; e do impacto do movimento feminista que revolucionou um 

conjunto de valores e ―politizou a subjetividade, a identidade e o processo de 

identificação‖. (HALL, 1992/2005, p. 45). 

 

2 .1 .1  Iden t i dade  nac iona l  na  pós- modern idade  

 

 Conforme discutido até aqui, as identidades passam por um processo de 

constantes transformações em decorrência das formas através das quais o indivíduo 

é interpelado pelos sistemas sociais nos quais está inserido (HALL, 1992/2005). 

Nesse processo de caráter relacional, a identidade do sujeito fica suscetível a 

múltiplos deslocamentos identitários e, de acordo com as diferentes circunstâncias 

do contexto que está inserido, resultam na (trans)formação em outras identidades. A 

esse fenômeno, Hall denomina identidade cultural da pós-modernidade: identidades 

heterogêneas, plurais e multifacetadas, muitas vezes contraditórias, que se 

perpassam mutuamente num processo também mútuo de manutenção e exclusão. 

 Woodward, (2000, pp. 10-40) ao se referir a esse caráter relacional da 

identidade, aponta que ―a construção da identidade é tanto simbólica quanto social‖. 

Marcada por símbolos que a diferenciam e fomentam uma exclusão, a identidade é, 

na perspectiva da autora, um conceito intrinsecamente marcado pela diferença, ou 

seja, depende da diferença estabelecida por meio de sistemas classificatórios. ―Um 

sistema classificatório aplica um princípio de diferença a uma população de uma 

forma tal que seja capaz de dividi-la em ao menos dois grupos opostos – nós / eles... 

eu / outro.‖ Esses sistemas, que classificam o mundo com base em oposições são 
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descritos por Woodward, na perspectiva dos estudos de Durkheim, nos quais a 

acepção ―é por meio da organização e da ordenação das coisas de acordo com 

sistemas classificatórios que o significado é produzido‖ (DURKHEIM apud 

WOODWARD, 2000, p. 40) leva a autora a afirmar que ―se quisermos compreender 

os significados partilhados que caracterizam os diferentes aspectos da vida social, 

temos que examinar como eles são classificados simbolicamente‖ (WOODWARD, 

2000, p. 40). Na concepção da autora, a identidade é vista através dos olhos do 

outro, ou seja, aquilo que um indivíduo é determina-se por aquilo que o outro 

indivíduo não é, num processo que associa o indivíduo às coisas que ele usa e 

possui, à religião que professa, aos lugares que frequenta etc. Nessa perspectiva, a 

língua também é vista como um símbolo ou um pertence.  

 O advento da globalização e o consequente estreitamento das relações 

internacionais configuraram a necessidade de uma língua comum de forma a 

favorecer o encontro entre os indivíduos de diferentes partes do mundo. Conforme 

será discutido mais amplamente na seção 4 deste trabalho, circunstâncias 

históricas, políticas, econômicas e sociais levaram o inglês a ser a língua utilizada 

para esse fim. Emerge, a partir desse contexto, a acepção que para se pertencer e 

participar do cenário internacional contemporâneo é preciso falar a língua inglesa. 

Nesse sentido, Rajagopalan (2005, p. 149) aponta: 

 
 

Estima-se que perto de 1,5 bilhão de pessoas no mundo – isto é ¼ 
da população mundial – já possui algum conhecimento da língua 
inglesa e/ou se encontra em situação de lidar com ela no seu dia-a-
dia. Acrescente-se a isso o fato ainda mais impressionante de que 
algo em torno de 80 a 90% da divulgação do conhecimento científico 
ocorre em inglês. Ou seja, quem se recusa a adquirir um 
conhecimento mínimo da língua inglesa corre o perigo de perder o 
bonde da história. 

 
 
 A essa inegável proporção tomada pela língua inglesa a que se refere 

Rajagopalan e a consequente necessidade de aprendizagem do idioma como forma 

de pertencimento ao contexto contemporâneo mundial subjazem a questões que 

envolvem a identidade do aprendiz de língua estrangeira e envolvem 

simultaneamente as línguas do aluno, a língua estrangeira e a identidade nacional. 

Conforme aponta Grigoletto (2001, p. 138),  
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[...] o próprio processo de aprendizagem de uma língua estrangeira 
propicia o estranhamento, já que o contato com a nova língua e 
cultura causa o retorno do olhar sobre si mesmo e sobre sua cultura. 
Esse movimento de retorno instaura o espaço da diferença, 
significando que a própria representação de si é afetada pela 
comparação com o outro. 
 
 

 Assim como a língua, a identidade nacional é uma construção simbólica e 

social, algo com a qual os indivíduos nascem, mas que é transformada no interior 

das representações (RAJAGOPALAN, 2003, p. 48). No ensino-aprendizagem de 

uma língua estrangeira, a identidade nacional – referenciada pela língua falada em 

seu território e os demais elementos que lhe compõem – em face do novo modelo, 

reconfigura-se, numa tomada de posição. Conforme observa Rajagopalan (2003, p. 

93), quando se aprende uma língua estrangeira, as apreensões não se limitam aos 

códigos de um instrumento de comunicação, pois, muito mais que isso, a língua é 

―uma das principais marcas de identidade de uma nação‖.  

 Nessa perspectiva, o indivíduo inserido num contexto de ensino-

aprendizagem de língua estrangeira imputa a si mesmo uma nova identidade, sem 

que, contudo, desconsidere a ―dele‖, instaurando um processo de 

autoquestionamento e autoanálise que resulta na formação de uma nova identidade 

(HALL, 1992/2005). Esse processo se dá através de uma tomada de posição do 

indivíduo dentro de um contexto social específico, segundo as relações de poder 

vigentes nesse contexto. Assim, a identidade nacional não é um construto que possa 

ser definido dentro de parâmetros delimitados, pois sua constituição abarca toda a 

história, cultura e tradição de um povo. (HALL, 1992/2005; WOODWARD, 2000; 

RAJAGOPALAN, 2003). 

 

2 .1 .2  A i den t i dade  no  â mbi to  das  re l ações  soc ia i s  

 

Considerados no âmbito de suas relações sociais, os indivíduos, ao mesmo 

tempo em que são seres únicos e integrantes de um todo, são também 

multifacetados, plurais e inacabados, pois, continuamente, estão se construindo em 

suas práticas discursivas nos diferentes contextos sociais nos quais estão inseridos. 
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(MOITA LOPES, 1998). Nesse contexto, os indivíduos se constituem na percepção e 

representação do outro sobre eles mesmos (MOITA LOPES, 2002) – na forma pela 

qual se percebem dentro da sociedade em que vivem, como entendem sua relação 

com o mundo e na forma como se posicionam nas diferentes relações sociais em 

que se engajam. As pessoas agem no mundo pela linguagem, construindo 

significados na relação com os demais participantes do discurso e assim, tomam 

consciência de si próprias e revisitam, transformam e constroem e reconstroem suas 

identidades.  

Bakhtin (1929/1995) assevera que a construção do discurso se dá com o 

discurso do outro, numa relação recíproca e indissociável. Essa relação constitui um 

processo sócio-histórico de construção e reconstrução, que se revela nos 

significados das palavras e que se configura como um elemento de ligação entre o 

pensamento e a linguagem (VYGOTSKY, 1934/2003), entre mim e os outros, o que 

a faz passível de assumir diferentes significados de acordo com o contexto em que é 

enunciada e de acordo com o sentido que lhe é dado. Nessa perspectiva, a visão de 

identidade está imbricada ao sujeito, à língua e ao coletivo, pois a fala é construída a 

partir do discurso do outro (RAJAGOPALAN, 1998). É a partir desse conflito entre os 

discursos e, não pontualmente, a partir de um ser isolado e dissociado de um mundo 

social, cultural e histórico, que os significados são construídos reciprocamente.  

No contexto educacional – também um contexto social – a construção das 

identidades acontece por meio das relações dialógicas entre as pessoas da 

comunidade escolar, na interação entre si e com o meio. Os indivíduos reiteram ou 

negociam concepções pessoais e sociais a respeito de si próprios e dos outros, 

construindo e reconstruindo suas identidades num processo de contínuo 

desenvolvimento. Essa permanente instabilidade e volatilidade é o que define a 

identidade do sujeito pós-moderno. (RAJAGOPALAN, 2003). 

 
 

[A] identidade está profundamente envolvida no processo de 
representação. [...] [A] modelagem e a remodelagem de relações [...] 
no interior de diferentes sistemas de representação tem efeitos 
profundos sobre a forma como as identidades são localizadas e 
representadas. (HALL, 1992/2005, p. 71). 
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 Sendo o objetivo deste trabalho capturar o estado que subjaz a esses 

sistemas de representação, a  anomia, prossigo apresentando no próximo 

segmento, a noção de representação sobre a qual este estudo se desenvolveu. 

 

2.2 O Conceito de representações 

 

Com origem na Sociologia, o conceito de representação foi apresentado, pela 

primeira vez, nos estudos de Durkheim (1912/1995), que buscavam explicar 

racionalmente a realidade coletiva de um grupo social: seus conhecimentos, crenças 

e sentimentos. Tomando como objeto de estudo os ―fatos sociais‖ por considerá-los 

como ―coisas‖, Durkheim firmou a sociologia como ciência. Para embasar a sua tese 

de que os fatos sociais são ―coisas‖ externas à natureza e ao indivíduo e, portanto, 

não pertencem a áreas de investigação, como as Ciências Naturais e a Psicologia, 

Durkheim propôs os seguintes argumentos:  

 Os fatos sociais precedem ao indivíduo, existindo fora de suas 

consciências individuais – são anteriores e exteriores ao indivíduo; 

 os fatos sociais se impõe independentemente da vontade individual - são 

coercitivos; 

 os fatos sociais são comuns a todos os membros do grupo – são gerais e 

coletivos. 

Assim embasado, Durkheim proclama os fatos sociais como um objeto 

independente dos fatos individuais e os diferencia do objeto da Psicologia. Nessa 

perspectiva, o estudo sobre as manifestações da consciência coletiva é incumbência 

da Sociologia, enquanto cabe à Psicologia o estudo das manifestações da 

consciência individual. Delineado o contorno que diferencia as duas ciências – 

Sociologia e Psicologia – Durkheim (1895/1987, p. 26) apresenta o conceito de 

representações coletivas como sendo  

 
 

[...] a maneira pela qual o grupo se enxerga a si mesmo nas relações 
com os objetos que o afetam. Ora, o grupo está constituído de 
maneira diferente do indivíduo, e as coisas que o afetam são de 
outra natureza, representações que não exprimem nem os mesmos 
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sujeitos, nem os mesmos objetos, não poderiam depender das 
mesmas causas.  
 
  

 Várias décadas mais tarde, o conceito de ―representações coletivas‖, 

juntamente com a Teoria Funcional de Durkheim (1912/1995), passou por uma 

releitura crítica por Moscovici (JODELET, 1989), que via na noção durkheimiana 

uma visão estática e dicotômica da relação entre sujeito e sociedade, na qual os 

sentimentos, pensamentos e ações dos indivíduos seriam determinados pela 

sociedade. Para Durkheim (1912/1995), as representações constroem-se pela 

associação (soma) das experiências pessoais (representações individuais) à 

herança coletiva transmitida pelos antepassados, como a sabedoria e a ciência 

acumulada pelos anos, ou seja, aquilo que, ao nascer, o indivíduo já encontra 

formado na realidade. De forma divergente, Moscovici (1961/1878) entende que, 

nessa ―transmissão hereditária‖ de saberes, o indivíduo desempenha papel ativo e 

autônomo: ele participa do processo de construção da sociedade ao mesmo tempo e 

da mesma forma que é criado por ela. Assim, Moscovici, ancorado na argumentação 

de Cadol (apud MOSCOVICI, 1961/1978, p. 62), ao entender que as representações 

se constroem na inter-relação entre o individual e o social em processos de trocas 

de interações, e não apenas por substratos individuais ou de grupos, substitui em 

seus estudos, o termo durkheimiano ―representações coletivas‖ por ―representações 

sociais‖ e o define como   

 
 

[...] um sistema de valores, idéias e práticas, com uma dupla função: 
primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas 
orientar-se em seu mundo material e social e controlá-lo; e em 
segundo lugar, possibilitar que a comunicação seja possível entre os 
membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código para 
nomear e classificar, sem ambigüidade, os vários aspectos de seu 
mundo e da sua história individual e social. (MOSCOVICI, 
1961/1978, p. 21). 

 
 

Ao considerar a relação essencial entre os indivíduos e a sociedade – a 

interdependência, interação e a influência entre as pessoas e o meio em que vive – 

Moscovici (1961/1978) insere o termo ―representações sociais‖ na Psicologia Social. 

Contrapondo-se à corrente científica do behaviorismo em voga na época, baseada 
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na relação estímulo-resposta, cujo conhecimento produzido não considerava a 

subjetividade e dissociava-se do contexto sócio-histórico-cultural do indivíduo, 

Moscovici (2000/2003, p. 43) afirma que, 

 
 

Quando estudamos representações sociais nós estudamos o ser 
humano, enquanto ele faz pergunta e procura respostas ou pensa e 
não enquanto ele processa informação, ou se comporta. Mais 
precisamente, enquanto seu objetivo não é comportar-se, mas 
compreender. 

 
 
Assim, o autor estabelece as bases da Psicossociologia10, nas quais 

considera, juntamente com o saber sociológico, os processos subjetivos e cognitivos 

que participam da apropriação da realidade pelo sujeito. Nesse processo de 

apropriação da realidade estão o universo consensual – cotidiano – e o universo 

reificado – científico. As representações sociais encontram-se no universo 

consensual (MOSCOVICI, 2001). Os seres humanos são seres pensantes, capazes 

de produzir conhecimentos originais por eles mesmos, ―[...] eles reproduzem e em 

contrapartida são reproduzidos.‖ (MOSCOVICI, 2000/2003, p. 45). 

Desde a inserção do conceito de representações à Psicossociologia, diversas 

contribuições de pesquisadores de diferentes áreas foram apresentadas para o 

desenvolvimento e enriquecimento do conceito proposto por Moscovici (1961/1978). 

Nesta dissertação – cujo foco nas representações de professores e alunos sobre o 

papel do inglês tem como objetivo identificar as possíveis manifestações do estado 

de anomia – privilegio os estudos da Sociologia e da Psicossociologia (MOSCOVICI, 

1961/1978, JODELET, 1989) – haja vista que as representações envolvem fatores 

psicológicos, sociais, culturais, políticos e ideológicos – e estudos da LA (CELANI E 

MAGALHÃES, 2002; FREIRE E LESSA, 2003) – uma vez que as representações 

subjazem à negociação de significados e são mediadas pela linguagem. 

                                                
10Psicossociologia: estudo psicológico dos fatos sociais, essa disciplina científica tem como objeto de 

pesquisa, reflexão e análise, as condutas concretas dos indivíduos, grupos, organizações e 
comunidades, no quadro da vida cotidiana. A especificidade da Psicossociologia frente à Psicologia 
Social se refletiu na ênfase à concretude: enquanto a Psicologia Social dedicou-se ao estudo de 
sujeitos abstratos, dissociados de seu papel social real de sujeitos concretos, a psicossociologia 
interessou-se pelo estudo de sujeitos em situações cotidianas, em grupos, organizações e 
comunidades. (LÉVY ET AL, 2001, p. 9). 
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 Na Psicossociologia, Jodelet (1989) propõe estudos que, apesar de 

assentirem sobre a importância das representações nos estudos sobre o 

pensamento coletivo – visão durkheimiana –, proclamam sobre a importância de se 

articular elementos afetivos, mentais e sociais nos estudos das representações, uma 

vez que a construção destas na vida social das pessoas decorre da necessidade 

dos indivíduos em identificar e solucionar problemas, saber dominar o meio e se 

comportar, envolvendo, portanto, tanto os aspectos cognitivos como os aspectos 

sociais.  Nas palavras de Jodelet (1989, pp. 21-22), as representações são 

 
 

[...] sistemas de referência que nos permitem interpretar a nossa 
realidade e inclusive dar um sentido ao ―inesperado‖; categorias que 
servem para classificar as circunstâncias, os fenômenos e os 
indivíduos com os quais mantemos relação. [É uma] forma de 
conhecimento; socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo 
prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a 
um conjunto social. Igualmente designada como saber de senso 
comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento 
é diferenciada, entre outras, do conhecimento científico. Entretanto, é 
tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto este devido à sua 
importância na vida social e à elucidação possibilitadora dos 
processos cognitivos e das interações sociais.   
 
 

Na LA, Freire e Lessa (2003) concebem a realidade como algo construído 

discursivamente e coletivamente pelos indivíduos em suas relações consigo 

mesmos e com os outros em contextos situados sócio-histórico-culturalmente. As 

autoras também chamam a atenção para a importância da escolha lexical no 

reconhecimento do repertório de um indivíduo – expressão de suas representações 

– e para a possibilidade de um indivíduo pertencer concomitantemente a diferentes 

grupos sociais com características e representações específicas. Nessa perspectiva, 

as autoras descrevem representações como  

 
 

[...] maneiras socialmente construídas de perceber, configurar, 
negociar, significar, compartilhar e/ou redimensionar fenômenos, 
mediadas pela linguagem e veiculadas por escolhas lexicais e/ou 
simbólicas expressivas que dão margem ao reconhecimento de um 
repertório que identifica o indivíduo e sua relação sócio-histórica com 
o meio, com o outro e consigo mesmo. (FREIRE E LESSA, 2003, p. 
174). 
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 Celani e Magalhães (2002) descrevem representações como teorias implícitas 

acerca do mundo físico, das normas e valores sociais, bem como as expectativas 

dos agentes sobre si mesmos. Sempre vinculadas a questões políticas, ideológicas 

e teóricas, as representações se configuram nos diferentes campos da vida do 

indivíduo – pessoal, social, profissional, entre outros – e implicam nas questões que 

envolvem valores e axiomas daqueles que detêm o poder. É nesse aspecto que o 

construto teórico dessas autoras mais contribui com este trabalho, visto que o 

estado de anomia pode se manifestar a partir de representações estabelecidas em 

contextos hierárquicos, subalterinizadores ou excludentes. 

 Dessa forma, por compartilhar a visão de Freire e Lessa (2003, p. 170) acerca 

da definição de representações, de Celani e Magalhães (2002), de que o 

―entendimento de uma representação implica [...] o entendimento de toda a intricada 

conjuntura que lhe serve de origem e lhe dá sustentação‖; referencio-me, neste 

trabalho, na compreensão de que as representações são uma 

 
 

[...] cadeia de significações, construídas nas constantes negociações 
entre os participantes da interação e as significações, as 
expectativas, as intenções, os valores e as crenças referentes a: a) 
teorias do mundo físico; b) normas, valores e símbolos do mundo 
social; c) expectativas do agente sobre si mesmo como ator em um 
contexto particular.  (CELANI E MAGALHÃES, 2002, p.321). 

 
 
 Com base nesse conceito, busco identificar as representações dos 

participantes acerca do papel do inglês, conforme descrito na seção 1. Ressalto,  

que as representações identificadas não constituirão um produto generalizável, 

delimitável e definitivo, mas conclusões pontuais específicas deste processo 

investigativo. Como todo fenômeno social, as representações aqui identificadas 

podem sofrer transformações ao longo do tempo, pois são constantemente 

ressignificadas pelo ser humano em seu processo de atribuir significado ao mundo.   

 Nesta seção, dedicada a fundamentar teoricamente o processo de 

investigação deste trabalho, discorri, nos segmentos iniciais, sobre os construtos 

identidade e representações, elementos esses que, sendo parte do conjunto de 

identificações do indivíduo, relacionam-se imbricados e afloram em manifestações 

individuais, a anomia, conceito que trato no próximo segmento. 
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2.3 Anomia 

 

Usado em diversas áreas, ao vocábulo anomia subjazem diferentes matizes 

que o termo enseja. Esta seção não pretende esgotar o tema, mas, a partir da 

discussão das diferentes nuances do conceito, desenvolve-se em via de apresentar 

a compreensão de anomia sobre a qual se fundamenta este trabalho. 

Com esse intuito, divido esta seção em cinco segmentos, apresentando, 

primeiramente, as raízes do vocábulo e descrevendo o percurso histórico de seu 

desenvolvimento até a utilização na Sociologia, por Durkheim (1892/1999; 

1894/2003), que, em seus estudos sobre suicídio, deu proeminência ao termo. 

Subsequentemente, discorro sobre a noção de anomia presente na teoria de Robert 

King Merton (1949/1968) – uma releitura dos estudos de Durkheim e apresento 

como os estudos sobre anomia evoluíram  desde então.  

A partir desse aporte teórico, traço um panorama histórico da sociedade 

brasileira, desde sua formação, no período colonial, passando pelo império, 

proclamação da república até os dias atuais. Esse panorama embasa as discussões 

posteriores sobre os espaços anômicos vivenciados pelo povo brasileiro e a 

vulnerabilidade dessa condição para a manifestação da anomia. 

 

2 .3 .1  Ano mia :  as  ra í zes  do  vocábu lo  

 

Ausência de leis ou organização; falta de clareza de normas; atitude 

resultante do não compartilhamento de normas ou regras; crise paradigmática; 

estado de sem-lei ou estado de exceção de Direito; tipo de afasia caracterizado pela 

incapacidade de nomear objetos ou reconhecer nomes escritos ou falados de 

objetos conhecidos; molusco marinho com casca áspera irregular etc.11 

                                                
11 Definições adaptadas dos dicionários on-line: 

http://www.priberam.pt/DLPO/default.aspx?pal=anomia 
https://sites.google.com/site/dicionarioenciclopedico/anomia 
http://oxforddictionaries.com/definition/anomia?region=us&q=anomia. 
http://www.vocabulary.com/dictionary/anomia 
http://www.vocabulary.com/dictionary/es/ostra%20de%20perro 
http://www.lexic.us/definition-of/Anomia 
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Apesar da diversidade de atribuições, o vocábulo anomia, que carrega em 

seu bojo um sentido comum – a ausência – tem sua origem no grego anomos (―a‖ = 

ausência ou inexistência e ―omos‖ = normas ou leis). Suas primeiras inscrições 

remontam do século V a.C., nos escritos sofistas da Antiga Grécia, que utilizam o 

termo para descrever os comportamentos antissociais dos indivíduos e os conflitos 

civis manifestados em decorrência da ausência, desintegração ou fragmentação de 

normas e leis. (WESTERN, 2010).  

Posteriormente, em oposição ao relativismo moral sofista, Platão (428/427 a.C. 

- 347 a.C.) desenvolve uma concepção de comunidade perfeita – a autarcia – e 

utiliza o termo anomia como um estado indesejável que resulta em injustiça, 

anarquia e desordem. (ORRÙ, 1987). 

Segundo Orrù (1987), por volta do século III a.C., a palavra anomia foi utilizada 

como um termo geral na tradução de aproximadamente vinte palavras hebraicas do 

Velho Testamento, cujos significados correspondem a conceitos como maldade, 

pecado e iniquidade. Com registros inexpressivos na Idade Média, o vocábulo 

anomia ressurge nos discursos legais e religiosos na Inglaterra, no século XVI, tendo 

como marco os estudos de Lambarde, em 1591, que utilizou o termo para designar 

situações de desordem, dúvida e incerteza sobre tudo. 

O conceito de anomia tornou-se proeminente na Sociologia, por meio do 

estudos do filósofo e sociólogo Durkheim (1892/1999; 1894/2003; 1897/2000). 

Entretanto, apesar da inscrição desse conceito na sociologia ser frequentemente 

atribuída a Durkheim, seu marco encontra-se nas publicações de 1885 e 1886 do 

também filósofo francês Jean-Marie Guyau, respectivamente em Esquisse d’une 

Morale sans Obligation ni Sanction e L’Irréligion de l’Avenir : Étude Sociologique . 

(ORRÙ, 1987). Segundo Orrù (1987), Durkheim ampliou o conceito de anomia de 

Guyau, numa releitura de suas obras. Ainda que ambos os estudiosos 

reconhecessem a anomia como um estado de cunho moral e religioso decorrente 

das transformações vivenciadas pela sociedade moderna, Guyau a considerou um 

desafio dos tempos modernos – uma qualidade distintiva resultante do aumento da 

autonomia e da individualização da moralidade e regras advindo da industrialização 

da vida social do século XIX e Durkheim a considerou como uma doença social 

moderna – uma ameaça à ordem social e o declínio da moralidade. 
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2.3 .2  Teor i a  da  ano mia  de  Émi l e  Du rkhe im 

 

O conceito de anomia constitui um tema recorrente nos estudos de Durkheim, 

que, em busca de respostas aos conflitos advindos da sociedade industrial do século 

XIX, advoga a imprescindibilidade de compreender a sociedade enquanto 

organização: um sistema (todo) constituído por subsistemas (as partes) que se 

afetam mutuamente através de ligações e vínculos que ele denominou solidariedade 

social e explicou com base em seus conceitos de consciência individual e 

consciência coletiva. (DURKHEIM, 1892/1999; 1894/2003).  

Para Durkheim, a consciência individual diz respeito às características 

específicas da consciência do indivíduo, por meio da qual cada um rege suas 

escolhas e decisões. A consciência coletiva diz respeito à consciência comum de um 

grupo social, ou seja, decorre do concurso (e não da soma) de várias consciências 

individuais (partes) que contribuem com o todo. Nesse sentido, a consciência 

individual está relacionada à personalidade de cada indivíduo, enquanto a 

consciência coletiva está relacionada aos valores morais comuns de um grupo social 

e transmitida de geração em geração através da educação – em todos os âmbitos – 

no decurso da vida social.  

Nas palavras de Durkheim (1892/1999, p. 347), 
 
 

[...] em cada uma de nossas consciências há duas consciências: 
uma, que é conhecida por todo o nosso grupo e que, por isso, não se 
confunde com a nossa, mas sim com a sociedade que vive e atua 
em nós; a outra, que reflete somente o que temos de pessoal e de 
distinto, e que faz de nós um indivíduo. Há aqui duas forças 
contrárias, uma centrípeta e outra centrífuga, que não podem crescer 
ao mesmo tempo. 

 
 

Na perspectiva proposta por Durkheim, a solidariedade social se perfaz pela 

consciência coletiva, uma vez que esta é o elemento através do qual a coesão entre 

as pessoas se estabelece. Contudo, essa solidariedade varia de acordo com o grau 

de modernidade ou complexidade de cada sociedade, podendo apresentar-se de 

duas formas: a solidariedade mecânica – semelhança –  e a solidariedade orgânica 

– cooperação. 
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Numa sociedade de solidariedade mecânica, característica das sociedades 

pré-capitalistas, os indivíduos se identificam pela família, religião, costumes ou 

tradições, orientando-se por imperativos que advêm da consciência coletiva. Os 

valores, desejos e aspirações do indivíduo estão referenciados na coletividade num 

vínculo de pertencimento. Esse vínculo  – tradições, nação, família, religião etc. – 

está em todas as consciências do grupo de indivíduos que não se diferenciam, ou 

seja, não se percebem com características peculiares que os destaquem em suas 

personalidades. A coesão acontece devido ao comportamento involuntário, 

automático e consensual do indivíduo que, impelido por um sentimento de 

pertencimento e de semelhança, age conforme aquilo que entende ser esperado 

dele, numa repetição de ―seguimentos similares e homogêneos sem nenhuma 

relação entre si.‖ (SELL, 2002, p. 73). 

Numa sociedade de solidariedade orgânica, característica das sociedades 

capitalistas, os indivíduos não se assemelham, são mais autônomos e a sua 

consciência individual é mais livre. Cada um desempenha uma função e possui 

interesses próprios. O encontro desses interesses acontece pela necessidade de 

troca de serviços, dando origem a vínculos que resultam em novas organizações 

sociais. Fundamentada na diversidade, a solidariedade orgânica, assim como os 

órgãos de um ser vivo, gera uma relação de interdependência entre elementos 

diferentes e necessários que garante a coesão. Essa coesão implica numa divisão 

de trabalho, pois ao cumprir sua função, cada indivíduo – as partes – assegura o 

funcionamento da sociedade – o todo. Nessa perspectiva, de que tudo na sociedade 

está interligado numa relação de interdependência, qualquer alteração irá afetar a 

sociedade como um todo, gerando rupturas, conflitos e consequentemente, o mau 

funcionamento.   

Em Da Divisão do Trabalho Social, publicação baseada em sua tese de 

doutoramento, Durkheim (1892/1999) explica como a divisão de trabalho, com suas 

especializações e tarefas, pode afetar a vida pessoal dos indivíduos e da sociedade 

como um todo (APPELROUTH E EDLES, 2007, p. 102). Para Durkheim, a 

sociedade moderna – pós-capitalismo e, portanto, uma sociedade orgânica, com 

divisão de trabalho que, à semelhança do organismo vivo possibilita o 

funcionamento da sociedade – ocasiona uma mudança moral na coesão interna do 

grupo social. A crescente divisão social de trabalho fez surgir uma diversidade de 
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novas funções e produtos que demandaram especialização. Visto que a 

especialização é propensa a causar o isolamento pessoal do indivíduo ou do 

indivíduo no grupo – o individualismo – estes ficam suscetíveis à debilitação e 

enfraquecimento de seus sentimentos morais de solidariedade coletiva, o que, 

consequentemente, resulta num desvio de comportamento. A esse desvio de 

comportamento, que decorre do conflito entre o indivíduo e a sociedade – das partes 

com o todo – Durkheim (1892/1999) denominou anomia.  

A anomia é, pois, segundo a teoria durkheimiana, um estado que emerge da 

falta de solidariedade social, ou seja, da falta de coesão social. Durkheim conclui 

que, diferentemente da sociedade mecânica – na qual a coesão social se perfaz 

com base nos valores tradicionais familiares, religiosos ou sociais compartilhados –, 

na sociedade orgânica, a coesão social se perfaz com base em normas de conduta 

que estabelecem direitos e deveres aos indivíduos e se materializam em normas 

jurídicas, o Direito. Uma norma que, em princípio, é moral tende a tornar-se jurídica 

nas sociedades modernas, pois estas demandam regras de cooperação entre 

aqueles que participam do trabalho coletivo.  

Dessa forma, da própria sociedade surgem normas que, uma vez aceitas, 

reconhecidas, padronizadas e sancionadas assumem o papel de manter a 

organização do grupo e satisfazer as demandas e necessidades dos indivíduos. 

Esses procedimentos – instituídos pelos indivíduos integrantes de um grupo social – 

constituem a ―instituição social‖ (DURKHEIM, 1892/1999), cujo papel é proteger os 

indivíduos. Na ausência dessa ―proteção‖, os indivíduos desorientados, 

experienciam estados de ―desespero‖ causados por estados de prostração, 

indignação, incerteza,  apatia, desordem, perturbação, extenuação, tensão, 

deslocamento, debilitação, enfraquecimento e esgotamento. Essa ausência de 

normas que faz os indivíduos se perderem na urbe, Durkheim denomina estado de 

anomia.  

Associando a anomia ao colapso das estruturas normativas tradicionais, em 

via de investigar a nova divisão de trabalho que acompanhava a Revolução 

Industrial numa perspectiva sociológica, Durkheim publica As Regras do Método 

Sociológico (1894/2003), um manifesto no qual propõe uma teoria do fato social.  

Para tanto, Durkheim (1894/2003, p. 28) chama a atenção para o fato de que é 
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―preciso [...] considerar os fenômenos sociais em si mesmos, separados dos sujeitos 

conscientes que os concebem; é preciso estudá-los de fora, como coisas exteriores, 

pois é nessa qualidade que eles se apresentam a nós.‖  

Assim, define como objeto de estudo da Sociologia o fato social, 

considerando-o como ―coisa‖ que não vem da natureza como nas ciências naturais, 

nem do indivíduo, como na Psicologia.  

O fato social é, pois,  

 
 

[...] toda maneira de fazer, fixado ou não, suscetível de exercer sobre 
o indivíduo uma coerção exterior; ou ainda, toda maneira de fazer 
que é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo 
tempo, possui uma existência própria, independente de suas 
manifestações individuais (DURKHEIM, 1894/2003, p. 13). 

 
 

Ainda, o fato social é, segundo Durkheim (1894/2003), um organismo vivo no 

qual cada órgão cumpre sua função: as partes – os fatos sociais – existem em 

função do todo – a sociedade. (SELL, 2002, p. 136). 

A noção de organismo embasou a proposta de uma metodologia funcionalista 

na investigação dos fenômenos sociais que, considerados ―coisas‖, desvinculam-se 

enquanto objeto de estudo das influências de fatos subjetivos e individuais 

(DURKHEIM, 1894/2003). Essa proposta de investigação garante a neutralidade e a 

imparcialidade previstas no pensamento positivista e, consequentemente, o 

reconhecimento da Sociologia como ciência, cujo papel era identificar as ocorrências 

repetitivas e relevantes para a compreensão do funcionamento da sociedade: os 

fatos sociais. 

Ao comparar a sociedade com um organismo vivo que pode se apresentar em 

dois estados, o normal e o patológico, Durkheim (1894/2003) ampara cientificamente 

os dois conceitos por ele propostos: os fenômenos sociais normais seriam aqueles 

com uma ocorrência regular na sociedade e os fenômenos patológicos seriam 

aqueles raros e que constituem exceção. Nesse contexto, a anomia, cuja ocorrência 

regular é manifestada no comportamento dos indivíduos por estados de ―desespero‖ 

é explicada com base nas três características do fato social propostas por Durkheim: 

a coercitividade, a exterioridade e a generalidade. 
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 Coercitividade – os padrões culturais do grupo que os indivíduos integram 

possui uma força que pressiona os indivíduos a agir segundo orientações 

e comportamentos sociais estabelecidos; 

 Exterioridade – os padrões culturais são exteriores aos indivíduos, 

independentes de suas vontades e consciências; 

 Generalidade - os fatos sociais não estão associados a um indivíduo, mas 

à coletividade; são comuns a todos. 

Assim sendo, a anomia caracteriza-se como um fato social, pois está 

presente na sociedade; é exterior ao indivíduo – não pertence a ele e acontece 

independentemente de sua vontade; e o pressiona a posicionar-se dentro do todo 

social diante da coerção sofrida pelos padrões culturais estabelecidos. 

Os estudos de Durkheim sobre anomia tiveram origem em sua preocupação 

com a alta incidência do número de suicídios na Europa, no final do século XIX. 

Conhecido como o mal do século, as causas do suicídio eram corriqueiramente 

atribuídas a doenças psíquicas, raça, etnia, situação geográfica, clima, dentre outras 

(SABADEIL, 2002). Em 1897, Durkheim publica O Suicídio (1897/2000), um estudo 

de caso que inscreveu o autor como um dos primeiros a utilizar métodos 

quantitativos em pesquisas na área de criminologia, servindo de referência às 

monografias na área de Sociologia. Durkheim considerou o suicídio como um fato 

social (uma coisa), cujas causas, sempre sociais, não se restringem às questões 

puramente pessoais e ocasionais como decepções amorosas, descontentamentos, 

contrariedades ou motivos pessoais especificamente alegados e sim, variam 

conforme fatores como o meio social, a religião, dentre outros (ALLAN, K. 2005).  

Nas palavras de Durkheim (1897/2000, p. 506),  

 
 

[...] assim como o suicídio não decorre das dificuldades que o 
homem possa ter para viver, o meio de deter seu avanço não é 
tornar a luta menos dura e a vida mais fácil. Se hoje as pessoas se 
matam mais do que outrora, não é porque para nos manter devamos 
fazer esforços mais dolorosos nem porque nossas necessidades 
legítimas sejam menos satisfeitas; é porque já não sabemos até 
onde vão as necessidades legitimas e não percebemos mais o 
sentido de nossos esforços. 
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Buscando investigar as variáveis sociais que concorriam para tal incidência, 

Durkheim percebe que ―é nos grandes centros industriais que os crimes e os 

suicídios são mais numerosos [...]‖ (DURKHEIM, 1892/1999, p. 15). Concluiu que os 

conflitos, fragmentações e desorientações da sociedade moderna seriam 

manifestações de um estado de anomia que, diante da ausência ou indiferença do 

Estado, família ou religião no controle moral da sociedade, alcançavam níveis 

pessoais de intolerância tão extremos, que culminavam no suicídio.  

Embora faça distinção entre os conceitos de anomia em Da Divisão do 

Trabalho Social e em O Suicídio, nos quais se refere consecutivamente a um estado 

patológico da economia e a um estado patológico mental de indivíduos não 

regulados pela sociedade (DOWNES & ROCK, 1988), Durkheim assevera que a 

anomia, enquanto patologia social, só pode ser ―curada‖ se tratada pela força do 

coletivo, especialmente pela educação, numa relação mútua com a sociedade na 

qual está inserida. A educação deve se reformar de modo a suprir as necessidades 

sociais do indivíduo, colaborando para que ele se sinta parte de um todo social, que 

compartilha de solidariedade de forma orgânica – intrínseco e interdependente das 

demais partes – e não de uma forma simplesmente mecânica. Contudo, a educação 

―só pode se reformar quando a própria sociedade se reforma. Para isso, é preciso 

atingir em suas causas o mal de que ela sofre.‖ (DURKHEIM, 1897/2000, p. 488). 

 

2 .3 .3  A Teor i a  da  ano mia  de  Rober t  K ing  Mer ton :  u ma re l e i tu ra  de  

Durke i m  

 

Em 1938, Robert King Merton, sociólogo americano, publicou o ensaio Social 

Structure and Anomie (MERTON, 1938). Com base nos estudos de Durkheim sobre 

anomia, aos quais havia se dedicado durante o seu período acadêmico na 

Universidade de Harvard, o ensaio, publicado no periódico American Sociological 

Review  (WESTERN, 2010), discutia e analisava os efeitos sociais da crise 

econômica  americana, iniciada em 1929 com a quebra da Bolsa em Nova York – A 

Grande Depressão. Merton apresenta, nesse ensaio, uma distinção inicial entre a 

estrutura social e a estrutura cultural de toda sociedade que constituiu  "o ponto de 

partida teórico da teoria da anomia social‖ (HASSEMER, 2005, p. 79).  
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Posteriormente, revisto e expandido, o ensaio  reelaborado foi transformado na 

publicação Social structure and anomie: Revisions and extensions. (MERTON, 

1949/1968). 

Numa releitura derivada do funcionalismo durkheimiano, Merton desenvolveu 

o conceito de anomia num novo viés, baseando-se em hipóteses sociológicas sobre 

a natureza humana, que pressupunham que as necessidades, expectativas e 

desejos humanos são basicamente o produto de um processo de socialização 

cultural (ORCUTT, 1983). De acordo com Merton (1949/1968), em todo contexto 

sociocultural existem metas culturais, isto é, valores socioculturais que orientam a 

vida dos indivíduos em sociedade. Para alcançá-las, os indivíduos dispõem de 

recursos institucionalizados pela sociedade, ou seja, meios que o grupo social 

legitima de acordo com suas normas e valores. Quando esses meios não são 

suficientes, não estão disponíveis ou ao alcance de todos, ocorre um desequilíbrio 

entre as metas socioculturais a serem atingidas e os meios socialmente legítimos 

para atingi-las. Em busca de seus objetivos, os indivíduos, situados em diferentes 

posições na estrutura social, desenvolvem comportamentos desviantes contrários 

aos interesses sociais. A esse comportamento desviante, fruto do insucesso em 

concretizar o projeto de vida prescrito pela sociedade, mas não possibilitado por ela, 

Merton denominou anomia.  

Apresentada em seu artigo de 1938, a Teoria da Anomia foi ainda 

considerada por Merton, em seus aspectos psicossociais. Essa extensão constituiu 

a segunda parte do artigo, denominada Strain Theory – Teoria da Tensão ou 

Pressão – que estuda como a pressão gerada pela sociedade pode influenciar os 

comportamentos individuais de seus integrantes. Nessa perspectiva, diferentemente 

da visão durkheimiana, na qual a anomia corresponde à crise de valores ou regras 

decorrentes de circunstâncias sociais, para Merton a anomia/tensão é o estado de 

vazio manifestado pelo indivíduo em face de uma sociedade que não lhe 

disponibiliza os meiosnecessários para satisfazer as expectativas socioculturais. É 

uma tomada de posição que o sociólogo denominou modos de adaptação ou 

condicionamento e classificou em cinco formas distintas: conformidade, inovação, 

ritualismo, retraimento e rebelião (MERTON, 1949/1968).  



 

46 

 

O quadro a seguir, adaptado por Orcut (1983) ilustra esses tipos de 

adaptação propostas por Merton (1949/1968).  Em suas legendas, o sinal + indica 

que há aceitação ou acesso às metas instituídas pela sociedade. O sinal – indica 

que o indivíduo rejeita os meios socialmente legítimos de alcançar suas metas ou 

esses meios não estão acessíveis ou disponíveis. O sinal - / + indica que os 

indivíduos rejeitam as metas socialmente instituídas, assim como os meios o 

objetivos para atingi-los e os substitui. 

Quadro 1 - Tipologia de Merton para as adaptações individuais frente às coerções sociais 

TIPOS DE 
ADAPTAÇÃO 

METAS 
CULTURALMENTE 
DEFINIDAS PELA 

SOCIEDADE 

MEIOS SOCIALMENTE 
LEGÍTIMOS PARA A 
BUSCA DAS METAS 

CONFORMIDADE + + 

INOVAÇÃO + - 

RITUALISMO - + 

RETRAIMENTO - - 

REBELIÃO -  + -  + 

+    aceitação das metas / acesso aos meios 
-     rejeição das metas / falta de acesso aos meios 
+ -  rejeição e substituição das metas e dos meios 

Fonte: Merton (1949/1968), adaptado por Orcutt (1983). 
 
 

 Conformidade: tipo de adaptação característico da maioria dos indivíduos 

da sociedade, inclusive aqueles que não dispõem ou não têm fácil acesso 

aos meios e aos objetivos. Para atingir as suas metas culturais, na maior 

parte do tempo, os indivíduos agem em conformidade com os meios 

estabelecidos socialmente. Esse tipo de comportamento não conduz a 

condutas desviantes, sendo geralmente resultado de um condicionamento 

social que o grupo ao qual o indivíduo pertence, exerce sobre ele, desde 

a infância, especialmente a família, cujos valores são baseados em 

princípios; 

 Inovação: modo de adaptação no qual o indivíduo está de acordo com as 

metas sociais, mas ao entender que os meios para alcançar seus 

objetivos são insuficientes, indisponíveis ou não estão ao seu alcance, ele 

rejeita as normas socialmente estabelecidas. É o modo de conduta mais 
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associado ao comportamento criminoso, à delinquência, às faltas 

disciplinares e ao não cumprimento de normas e regras éticas, morais e 

de conduta. Buscando vencer a qualquer preço, a conduta dos indivíduos 

representa  

 
 

[...] o triunfo da inteligência amoral sobre o fracasso que a ética 
prescreve, quando os canais da mobilidade vertical são fechados ou 
estreitados, numa sociedade que atribui alto prêmio ao êxito 
econômico e ascensão social para todos os seus membros. 
(MERTON, 1938, p. 218- 219). 
 

 Ritualismo: comportamento característico em indivíduos que, ao 

entenderem as metas culturais dominantes como inatingíveis pela 

dificuldade de alcançá-las através de meios legítimos ou pela suposição 

de fracasso, tornam-se indiferentes e abdicam de seus objetivos, 

apegando-se ao cumprimento das normas como um valor absoluto e 

imutável que lhes outorgam realização pessoal. Esse tipo de 

comportamento não está associado a nenhum tipo de conduta desviante 

específica e sim, a comportamentos neuróticos desviantes; 

 Retraimento: Também denominado retrocesso, é um modo de adaptação 

minoritário no qual os indivíduos não se identificam nem com os valores 

nem com as regras sociais. Comportam-se com indiferença no próprio 

ambiente em que vivem, rejeitando e considerando as metas culturais 

irrelevantes e inúteis o que, consequentemente, justifica a total 

inobservância às regras sociais. Associado a desvios de conduta, 

especialmente aqueles envolvendo o uso de drogas ilegais, ocorre 

quando  

 
 
o sistema competitivo é mantido, mas o indivíduo frustrado [...] é 
excluído do sistema [...]. O conflito é resolvido, porque se 
abandonam os elementos conflituais: os fins e os meios. A fuga é 
completa, o conflito é eliminado, e o indivíduo é assocializado. 
(MERTON, 1938, p. 227). 

 
 

 Rebeldia: Conduta de indivíduos que se opõem às metas e aos meios 

socialmente instituídos para atingi-las porque entendem que são elevados 
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e/ou insuficientes. Por desejarem uma nova estrutura social, esse tipo de 

adaptação leva a desvios que podem ser negativos – como crimes contra 

a ordem pública – e positivos – os indivíduos usam o ativismo social e 

político com objetivo de justiça social e igualdade em substituição à meta 

de riqueza pessoal, negando sua lealdade a um sistema cultural e social 

que consideram  injusto e buscando reconstruir a sociedade, por meio de 

um novo conjunto de objetivos e fórmulas (COHEN, 1966). 

Quando considera a anomia como um modo de adaptação, Merton 

(1949/1968) deixa claro o papel da cultura como elemento determinante nas metas 

dos indivíduos. Mais do que uma manifestação decorrente da excessiva divisão de 

trabalho (DURKHEIM, 1892/1999; 1894/2003; 1897/2000), para Merton, a anomia é 

o resultado do desequilíbrio entre a cultura e a divisão de trabalho.  

Apesar de reconhecer a contribuição do sistema na produção das condutas 

que ocasionam a anomia, Merton baseia-se na existência de um equilíbrio social 

(SABADEIL, 2002), no qual as regras e metas socialmente estabelecidas são 

consideradas seguras. Nessa perspectiva, a análise da anomia limita-se a classificar 

as diferentes formas de comportamento dos indivíduos, considerando apenas suas 

escolhas pessoais, sem ocupar-se da complexidade das orientações culturais. 

(MARRA, 1991 apud SABADEIL, 2002).  

Essa limitação de análise é reconhecida pelo próprio autor, que afirmou que 

os seus estudos não examinavam os processos psicológicos e sociais que ligam a 

estrutura social aos modos de adaptação dos indivíduos, mas, contudo, não os 

negavam. (MERTON, 1949/1968). Em 1959, Merton também afirma que seus 

esforços em distinguir as pressões sociais das vulnerabilidades sociais ainda se 

mostravam inexpressivos. Assim, em 1964, o sociólogo publica Anomie, anomia, 

and social interaction: Contexts of deviant behavior, estudo no qual ele faz uma 

distinção entre as palavras ―anomia‖ – a situação do indivíduo desviante – e 

―anomie‖ – a situação de uma sociedade pela inexistência (ou ausência) de coesão 

social. Nesse estudo, Merton ocupa-se em observar a relação entre as 

manifestações anômicas individuais e o grau de ―anomie‖ da sociedade (AGNEW E 

PASSAS, 1997). Conclui que a anomia anuncia ou resulta de uma mudança, ou 

seja, faz reagir ou reage em face de uma mudança, sendo que a sociedade possui 
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clara orientação em relação a seus valores e regras no momento da manifestação 

(SABADEIL, 2002). 

 

2 .3 .4  A e vo lução  dos  es t udos  sobre  a  ano mia  

 

A Teoria da anomia sofreu releituras e reformulações desde o século XIX, 

quando foi originalmente proposta por Durkheim (1892/1999) como um fenômeno 

essencialmente social e não patológico que se manifesta quando ocorre a 

fragmentação ou o enfraquecimento da consciência coletiva. A partir da ideia original 

de Durkheim, Robert Merton (1938) apresentou a Teoria da Anomia/Tensões, na 

qual propõe uma explicação ao fenômeno com base no contexto norte-americano de 

crimes. Em tal contexto, a anomia seria um caminho alternativo que o indivíduo 

busca quando os padrões de sucesso e realização pessoal não estão em 

consonância com os meios legítimos de realização – a família, a escola, o trabalho. 

Ao considerar que os indivíduos não conseguem alcançar suas metas devido a 

atitudes externas a ele – a sociedade e a as instituições – Merton não pondera a 

ação humana enquanto interação social, destituindo do sujeito, a autonomia de 

decidir suas atitudes segundo sua própria consciência e valores (COHEN, 1966), 

Ainda, Merton considera que os meios legítimos através dos quais os indivíduos 

buscam alcançar suas metas são mais escassos que os meios ilegítimos 

(CLOWARD E LLOYD OHLIN, 1960).  

Tal posicionamento teórico, especialmente criticado nos estudo de Cohen 

(1966) e Cloward e Lloyd (1960), foi revisto e reelaborado por Merton (1964) que, 

nas versões modificadas de seu artigo original de 1938, Social Structure and 

Anomie, o levou ―a reconhecer a importância da interação social, pelo que introduziu 

o conceito de vulnerabilidade diferencial para analisar a anomia‖ e as variáveis ―de 

índole subcultural e as que remetem para as oportunidades ilegítimas‖ em seu 

modelo analítico. (LISBOA, 2008, p. 36). 

 A Teoria mertoniana da Anomia/Tensão teve vários seguidores, 

particularmente estudiosos da área de criminologia (CLOWARD, 1959; COHEN, 

1955, 1965, 1966, 1977; DUBIN, 1959; CLOWARD E LLOYD OHLIN, 1960; 

AGNEW, 1992, 1997, 2009; AGNEW E WHITE, 1992, entre outros), que buscavam 
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explicação para desvios de comportamento cujas justificativas não encontravam 

respaldo nas teorizações de Merton que apontavam a aquisição de bens materiais 

como causa das condutas desviantes. Nesse contexto, proliferaram estudos 

relacionados à posição social do indivíduo, como etnia, raça, sexo, profissão, dentre 

outros que, de acordo com os propósitos a que se prestavam, foram reformulando 

ou generalizando as concepções subjacentes à Teoria da Anomia de Merton (1938). 

Para Lisboa (2008, p. 35), o potencial explicativo da teoria da anomia, apesar 

de suas limitações esclarecedoras, fez com que esta fosse conduzida à categoria de 

teoria geral da criminalidade e teoria geral dos comportamentos desviantes. Dessa 

forma, a integração dos significados atribuídos ao termo anomia levam a um sentido 

geral, ou seja, uma ―síntese‖ das diferentes utilizações do conceito (CAVALIERI, 

2000, p. 189): desvio de comportamento que resulta da falta de um referencial de 

conduta decorrente da ausência de leis, do conflito de regras, normas ou 

determinações ou da desordem pessoal, movida pela falta de critérios ou clareza. 

O panorama cronológico dos estudos sobre anomia apresentados até aqui, 

neste trabalho, nas diferentes áreas em que esse construto é utilizado, demonstram 

que, depois da compreensão proposta por Durkheim, diversos autores têm abordado 

o termo com variações quanto ao seu exato entendimento. Cavalieri Filho (2000), 

referenciando-se em Robert Bierstedt (1981), afirma que o conceito tem sido 

empregado na literatura com três significados distintos: desorganização pessoal, 

conflito de normas e ausência de normas. 

A necessidade de contextualizar a compreensão de anomia em que esta 

dissertação se fundamenta demandou que uma definição fosse elaborada, haja vista 

a não filiação imparcial às compreensões de anomia disponíveis na literatura e à 

inexistência de registros sobre anomia em estudos na área da Educação, mais 

especificamente no ensino de língua estrangeira, conforme anteriormente 

mencionado na seção 1 deste trabalho. Assim, com base no aporte teórico 

apresentado, defino anomia como sendo a expressão de um estado do indivíduo 

que, frente à ausência, conflito, falta de clareza ou não conhecimento das normas, 

regras ou leis do contexto no qual se integra, experimenta um estado de vazio ou 

indeterminação que se manifesta através de diferentes respostas individuais de 
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adaptação ou condicionamento, que emergem da confluência de sua identidade e 

suas representações. Sob essa compreensão, desenvolvo o próximo segmento. 

 

2 .3 .5  O po vo  b ras i l e i ro  en t re  a  s oc iedade  e m que  se  fez  e  a  

soc iedade  na  qua l  se  espe lha :  u m espa ço  (anô mi co?)  d e  

con t ínuo  ( re ) i n te i ra r  

 

A anomia é uma manifestação comum em países em desenvolvimento ou em 

populações que passaram por um processo de civilização predatória. (BASTOS, 

1996). Quer pela arbitrariedade dos colonizadores ou pela instabilidade provocada 

pelas contínuas transformações das nações em desenvolvimento, a falta de clareza 

ou ausência de regras pode resultar numa perda de referências que leva os 

indivíduos a buscarem formas próprias de adaptação, de acordo com seus 

interesses, possibilidades e capacidade.  

O Brasil viveu um processo de colonização predatória, cuja trajetória abrigou 

circunstâncias que favoreceram a manifestação do estado de anomia. Bastos (1996) 

aponta três momentos distintos dessas circunstâncias:  

 O momento em que as diferenças entre colonizador e colonizado são 

apresentadas; 

 o momento em que essas diferenças são valorizadas a favor do 

colonizador; 

 o momento em que essas diferenças se estabelecem como verdades 

absolutas e eternas. 

Na perspectiva apresentada por Bastos (1996), a anomia é um estado 

apreensível em todos os momentos da história brasileira: desde a colônia, passando 

pelo império, república, até os dias atuais. 

No período colonial, a sociedade brasileira tem origem após a posse do 

território pelos portugueses. A exploração predatória do pau-brasil na região 

litorânea durante três décadas denota o desinteresse inicial dos portugueses em 

povoar o território. Contudo, a constatação da riqueza do solo e do clima brasileiros 
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e a iminente extinção do pau-brasil levaram os colonizadores a trazer de Portugal as 

primeiras mudas de cana-de-açúcar. A demanda de uma estrutura organizacional 

para a cultura de cana-de-açúcar levou à criação das capitanias hereditárias e os 

primeiros latifúndios, bem como às primeiras tentativas de mão-de-obra escrava – os 

índios. A falta de adaptabilidade dos índios à lavoura deu início ao tráfico de 

escravos. Desse contexto centralizador, latifundiário, burocrata e escravocrata surge 

a sociedade colonial brasileira.  

A formação cultural brasileira, entendida aqui na perspectiva de Furtado 

(1999) como uma totalidade em processo que une as diferentes dimensões da vida 

social, teve origem nesse período, quando, em contato com as condições da colônia, 

as tradições da metrópole portuguesa buscavam formas de adaptação num contexto 

que integrava brancos, índios e negros. A cultura brasileira, nesse contexto, 

constituiu-se como algo diferente de sua matriz europeia, num hibridismo que, 

contudo, não equivale a uma união de heranças culturais, e sim a uma relação de 

dominação (FERNANDES, 1972; FREYRE, 2005) imersa num conflito de culturas 

que se manifestavam em sentimentos de impotência, incapacidade e descrença e 

rompiam com valores pessoais.  

Conforme aponta Moita Lopes (1996, pp. 47-49), o colonialismo tem como 

ideologia  

 
 

[...] estabelecer a superioridade do colonizador e as conseqüentes 
inferioridade e dependência do colonizado. A metrópole é imposta 
com terra dos deuses – o país modelo – onde tudo funciona e onde 
tudo dá certo. Tal imposição faz com que a superioridade do 
colonizador e a dependência e inferioridade do colonizado sejam 
mantidas. Daí decorrem as atitudes de paternalismo, etnocentrismo e 
racismo dos colonizadores que vão levar à alienação do colonizado. 
[...]. Tão grande é o poder da ideologia imperialista, que acaba 
convencendo o colonizado de sua natureza preguiçosa e não-
inteligente, ou seja, sua inferioridade. [...] Este processo de 
identificação com o "outro", o colonizador, ou melhor, com a sua 
superioridade, vai levar o colonizado à imitação do colonizador em 
todos os níveis. 

 
 

Esse processo de colonização predatória, no qual a população local foi 

submetida a ocupar posições inferiores em relação aos portugueses, foi 

determinante para a construção dos estereótipos que formavam a identidade cultural 
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e a imagem que se tinha dos povos desenvolvidos, refletindo nas atitudes 

colonizadas, latentes entre a cultura brasileira. (MOITA LOPES, 1996, p. 38). 

Com a vinda da corte portuguesa ao Brasil e a abertura dos portos em 1808, 

rompe-se o pacto colonial12, fechando um período no qual ―gestou-se [...] um estilo 

cultural que, sendo português em seus temas dominantes, incorpora não apenas 

motivos locais, mas toda uma gama de valores das culturas originais dos povos 

dominados.‖ (FURTADO, 1999, p. 60). Nesse novo momento histórico, a elite 

brasileira – portugueses e descendentes – enviava seus filhos para estudar em 

Portugal ou na França, Centro da Cultura Mundial. Ao retornarem ao Brasil, essa 

elite que valorizava a cultura francesa e sofria grande influência de seus padrões 

culturais, trazia comportamentos que se chocavam com a cultura local. Sob tantos 

contrastes e num relacionamento com base no poder e no autoritarismo, o povo 

local gradualmente experimenta e assimila sentimentos de incapacidade, 

inferioridade e impotência. Esses sentimentos também podem ser explicados a partir 

do racismo científico, uma leitura evolucionista da espécie humana em voga na 

época, que  

 
 

[...] sustentava a existência de uma hierarquia racial, onde o branco 
europeu estava no cimo e os extra-europeus na base, sendo, por 
isso mesmo, incapazes de alcançar sozinhos os estágios 
civilizatórios mais elevados. Ainda, a miscigenação deveria ser vista 
em termos negativos, já que as misturas raciais produziam híbridos 
degenerados. (RISÉRIO, 2007, p. 44). 

 
 

Conforme Risério (2007, p. 43), essa ideia ganhou força no pensamento de 

Silva Lisboa, ou seja, trazer para cá ―gente livre e de extração européia‖ (LISBOA, 

ano apud RISÉRIO, 2007, p. 43), e no pensamento de José Bonifácio que 

expressava que  

 
 

[...] uma nação só poderia se realizar como tal ao se construir como 
uma unidade, um todo homogêneo. [...].  Assim, a construção da 

                                                
12 Pacto colonial era um sistema pelo qual, os países da Europa que tinham posse de colônias na 

América, mantinham o monopólio da importação exportação de matérias primas e bens de 
consumo. O Brasil, por ser colônia portuguesa, além de submeter-se a esse monopólio, também 
devia obediência política a Portugal, seguindo às leis da metrópole ou outras, adaptadas à colônia. 
Para aprofundamento sobre o assunto, consultar Furtado (1999). 
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unidade nacional brasileira – tarefa que se impôs com urgência 
depois da proclamação de nossa independência em 1822 – tinha de 
passar pela superação de um obstáculo formidável: a existência de 
negros escravizados e de grupos indígenas em nossa sociedade e 
em nossa extensão territorial. Era necessário incorporar esses 
contingentes populacionais à nação. Fazê-los brasileiros. Para isso, 
Bonifácio via dois caminhos: Um deles era a supressão gradual do 
regime escravista. O outro era a miscigenação – a adoção de um 
elenco de medidas que incentivassem casamentos inter-raciais, com 
vistas a um progressivo clareamento da população. 

 
 

Nesse cenário de mestiços enfraquecidos e degenerados, a valorização de 

elementos externos e homogêneos ficou favorecida. Essa valorização irá, mais 

tarde, refletir-se no imaginário do brasileiro, especialmente em relação ao inglês e 

aos falantes desse idioma. 

Desde o fim do pacto colonial, quando Portugal, que há muito dependia 

economicamente da Inglaterra, perde o definitivamente o monopólio do comércio 

brasileiro, o surgimento de concepções sobre a superioridade inglesa entre a cultura 

local brasileira fica favorecido. Quando da proclamação da República, em 1889, os 

Estados Unidos – falantes da língua inglesa – foram o primeiro país fora da América 

do Sul a reconhecer a Brasil como uma nova nação republicana.  

Esse novo capítulo da história brasileira, a Independência, embora constitua 

um marco histórico que sinaliza o fim do imperialismo, não leva para as ―páginas da 

história" o seu espírito, assim como este, não foi levado por seu avesso, o 

colonialismo. (RAJAGOPALAN, 2009, p. 58). Chamando a atenção para a disputa 

de poder que subjaz às relações internacionais – ―uma luta de foice onde se salva 

apenas quem tem maior ‗poder de barganha‘" – Rajagopalan menciona o discurso 

do crítico literário e comentarista político Edward Said, proferido em 1993, durante 

uma Conferência na Universidade de York, em Toronto, Canadá. Afirmando que a 

nação dos Estados Unidos foi fundada como "um estado soberano que se expandiria 

em população, território e aumento de poder" – um imperium –, o conferencista 

acusa os Estados Unidos de "persistir em suas pretensões imperialistas" através de 

um discurso camuflado de altruísmo (RAJAGOPALAN, 2009, p. 58).  

Tal ―altruísmo‖ norte-americano já se evidencia mesmo antes da 

independência do Brasil quando, no início da década de 1820, os Estados Unidos se 

declaram através da Doutrina Monroe, como protetores dos países latino-
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americanos frente à ameaça da conquista dos trópicos pelos nazistas.  A Doutrina 

Monroe, cujas diretrizes de autonomia e soberania política continental hasteavam a 

bandeira com o lema ―América para os americanos‖ expressavam que as nações da 

América não poderiam ser recolonizadas nem sofrer interferência da Europa nos 

negócios estabelecidos entre elas. Nas palavras de Torres (1913, s.p.), os Estados 

Unidos, a partir de  

 
 

[...] uma posição simplesmente defensiva, começam a prometer seu 
apoio prático, uma espécie de cooperação eficiente para a 
manutenção da paz e para a conservação da ordem, na vida íntima 
das repúblicas americanas. Este apoio, este ―socorro‖, esta 
animação, pouco importa o nome que se lhe dê, apresentava duas 
faces, visivelmente antagônicas, sob a forma de uma solidariedade 
com as aspirações e os interesses dos povos de origem latina; de 
um lado, o esforço para a conservação da paz internacional; de 
outro, todas as dúvidas e todas as incertezas e desconfianças que 
podem surgir desta estranha medida de segurança em relação ―à 
ordem‖ das outras nações. 

 
 

No decorrer do século XIX e início do século XX, a inspiração altruísta e 

progressista da Doutrina Monroe passou a ser utilizada como justificativa para uma 

diversidade de intervenções dos Estados Unidos em nações do continente 

americano. Transformada num pretexto ideológico e político para assegurar os 

interesses dos Estados Unidos, a doutrina feria a imagem norte-americana na 

comunidade internacional, levando os Estados Unidos a repensarem a sua política 

internacional. Assim, em 1932, o então eleito presidente norte-americano Franklin D. 

Roosevelt, entendendo que atrair a simpatia pelo estilo de vida norte-americano 

seria uma estratégia mais segura e eficaz do que a ameaça aberta de intervenção 

bélica (TOTA, 2000) criou a Política de Boa Vizinhança, que absorvia a Doutrina 

Monroe, opondo-se às imposições de domínio pela intervenção militar e sinalizava 

para relações diplomáticas mais amigáveis para alcançar seus objetivos junto aos 

países latino-americanos.  

Com o objetivo de ―operacionalizar a mudança da imagem que as repúblicas 

latino-americanas haviam conformado dos Estados Unidos, a partir de um histórico 

de conflitos, intervencionismos e isolamento econômico de suas políticas para a 

América Latina‖ (ZAGNI, 2008, p. 68), é criado o Office of the Coordinator of Inter-
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American Affairs (OCIAA), cuja denominação foi modificada em 1940 para Office of 

Inter-American Affairs (OIAA). Sob a direção do milionário norte-americano Nelson 

Rockefeller – proprietário da Standard Oil e ―encarnação do Tio Sam‖ – esse órgão 

governamental – ―uma verdadeira fábrica de ideologia‖ visava atrair olhares para os 

valores liberais democráticos estadunidenses (TOTA, 2000) através da promoção do 

intercâmbio cultural entre os Estados Unidos e os demais países do continente 

americano. A OIAA, constituída por quatro divisões – comunicações, relações 

culturais, saúde e comercial/financeira – promoviam por meio de acordos com 

instituições culturais norte-americanas, apresentações, exposições, festivais 

artístico-culturais latino-americanos em território estadunidense e distribuição de 

bolsas de estudo. 

Sob a égide da solidariedade e do altruísmo, organizações internacionais 

passaram a ―ajudar‖ nações em desenvolvimento, disseminando ideais, valores, 

produtos e a língua inglesa entre o povo, o governo e as instituições da América 

Latina (MOURA, 1984), num ―estreitar laços‖ que gradualmente levava à introjeção 

de valores de consumo referenciados no modelo de sociedade ideal e desenvolvida. 

Essa introjeção, manifestada em atitudes colonizadas, não surgiu do nada (MOITA 

LOPES, 1996, p. 38): sua origem pode ser apontada em diversas circunstâncias do 

contexto histórico, político e social das nações latino-americanas desde os anos 20, 

através da crescente influência das ações do OIAA no contexto de implementação 

da Política de Boa Vizinhança que veiculavam estereótipos do estilo de vida norte-

americano –, o American way of life – como forma de construir ―uma identidade 

única na qual coubessem latino-americanos e estadunidenses, no esforço defensivo 

para a guerra que se anunciava.‖ (ZAGNI, 2008, p. 67). 

A estratégia de ―persuadir a América a cerrar fileiras‖ com as forças norte-

americanas ―em ações defensivas contra a ameaça alemã‖; convencer os latino-

americanos que os Estados Unidos têm ―a resposta para as questões econômicas e 

militares [...] e acima de tudo convencer todos os latino-americanos de que a Política 

de Boa Vizinhança não era um expediente temporário, mas sim uma atitude sincera 

e permanente‖ (RESTON apud TOTA, 2000, p. 186) concretiza-se em vários 

âmbitos. Era necessário enfrentar a difusão da cultura alemã e a influência da 

propaganda nazista, cujo objetivo, naquele momento, objetivava enfraquecer as 

relações dos Estados Unidos com os países do continente americano. Em 1936, é 
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aprovada, em Buenos Aires, durante a Conferência Pan-americana para 

manutenção da Paz , a Convenção para Promoção das Relações Culturais Inter -

americanas, cujas orientações apontavam para o fortalecimento de laços culturais e 

cooperação internacional entre os Estados Unidos e demais países da América a 

partir do intercâmbio de pessoas (CUMMINGS, 2003). 

No contexo brasileiro, no âmbito intelectual, foram concedidas bolsas de 

estudo em diversas áreas de conhecimento para aprimoramento e especialização de 

estudantes latino-americanos em universidades norte-americanas. Também foram 

criados programas de intercâmbio para funcionários dos correios e funcionários 

ligados à aviação, radiodifusão e serviços de proteção ao índio. Ainda, foram criados 

centros de ensino de língua portuguesa em algumas universidades americanas e um 

centro de estudo para difusão da cultura brasileira entre os alunos na Universidade 

de Nebraska. (PEDREIRA, 2008). 

Em solo brasileiro, foram concedidas bolsas de incentivo à pesquisa para os 

estudantes norte-americanos, cujos focos eram essencialmente os costumes e 

língua portuguesa. A Fundação Rockefeller13 financiou pesquisas em diversas áreas 

e influenciou acadêmicos, intelectuais e cientistas atuantes em São Paulo na 

adaptação da USP ao padrão acadêmico-científico estadunidense (MARINHO, 

2001). Em uma missão transnacional nos países da América Latina, quando a 

Fundação Rockefeller chegou ao Brasil em 1915, encontrou a Faculdade de 

Medicina e Cirurgia de São Paulo14, instituição recém-criada em 1891,  que reunia 

as condições ideais e estrutura compatível com os padrões de excelência em que se 

pautavam a Fundação e que, segundo o ponto de vista desta, poderiam servir como 

referência para a América Latina. (MARINHO, 2005). O interesse da Fundação 

Rockefeller na saúde pública, constituia, segundo Marinho, um foco privilegiado em 

sua agenda, haja vista a experiência dos Estados Unidos com a epidemia de 

doenças infecciosas no início do século, só recentemente controlada. O temor da 
                                                
13Fundação Rockefeller – Criada em 1913 nos Estados Unidos da América, a fundação declara-se 

como associação beneficente, não-governamental que, através de ações subsidiadas com recursos 
próprios, tem como missão a promoção,o estímulo à saúde pública, ao ensino e à pesquisa e à 
filantropia no exterior, em especial, em países subdesenvolvidos.(Base Arch, Fundação Oswaldo 
Cruz. BR RJCOC RO. Disponível em: <http://icaatom.coc.fiocruz.br/index.php/fundacao-rockefeller-
fundo-2;isad> 

14 A Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, criada em 1891 passou a ser denominada 
Faculdade de Medicina em 1934, foi incorporada pela Universidade de São Paulo (USP). 
(MARINHO, 2005, p. 63). 
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reinfestação do território norte-americano através da expansão comercial pelo resto 

do continente demandava ―que tal expansão fosse acompanhada pela 

correspondente ―missão civilizatória‖ no sentido de ―educar‖ os vizinhos incultos.‖ 

(MARINHO, 2005). 

Em missão no Brasil, a junta internacional de saúde da Rockefeller elaborou 

um relatório de trabalho sobre a situação da saúde pública no país. Escrito por um 

integrante da junta, Wickliffe Rose, o relatório que, apesar de ter tido propósitos não 

relacionados ao desta dissertação, traz, em seu conteúdo, uma caracterização 

peculiar do povo e da cultura brasileira que vem ao encontro daquilo que tem se 

tentado discutir até aqui: como a representação identitária do brasileiro foi construída 

ao longo da história e como ele manifesta seu comportamento em face dessas 

representações.Considerando que o relatório mencionado é um documento 

relativamente recente, é possível inferir que as representações do estrangeiro sobre 

o Brasil, já nos anos 1920, ainda mantinham traços semelhantes às representações 

do estrangeiro sobre o povo brasileiro do período colonial. A partir da interação com 

esse contexto no qual o povo brasileiro era subjugado, menosprezado e inferiorizado 

– terreno fértil para a manifestação da anomia – os indivíduos construíam suas 

identidades e a sociedade brasileira. 

Segue-se um excerto do relatório da Junta Internacional de Saúde da 

Fundação Rockefeller: (apud MANGUINHOS, 1994, pp. 120-122, grifos meus). 

 
 

O Brasil Nordeste [...] foi colonizado por um tipo parasita de 
portugueses. [...] Presentemente a população se compõe de 
negros incapazes, brancos parasitas de origem portuguesa e 
uma grande porcentagem de seus descendentes híbridos, com 
traços aqui e ali de características indígenas. Uma exceção a essa 
situação geral é o Ceará. O estado foi colonizado originalmente por 
um pequeno grupo dos tipos mais intrépidos de Pernambuco. Estes 
se uniram a uma tribo indígena nativa particularmente viril e 
desenvolveram uma população nativa resistente. Em condições 
extremamente duras, com fome e seca periódicas, tais populações 
permaneceram no estado e são hoje uma raça enérgica e 
autoconfiante. 
O Brasil Sul, começando no Estado de São Paulo, foi colonizado por 
portugueses destemidos e autoconfiantes que desde o começo 
cruzaram com os índios nativos, desenvolveram uma estirpe 
brasileira resistente [...]. Esta população tem sido revigorada por 
uma onda de imigrantes europeus que continua a trazer para os 
estados sulistas tipos vigorosos de colonos italianos, alemães, 
austríacos e poloneses. Os japoneses também estão chegando 
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em grande número. Tais imigrantes fincam raízes no solo e 
tendem, na segunda geração, a tornar-se uma raça de 
brasileiros fortes e brancos. É uma queixa permanente do grande 
proprietário rural: em três ou quatro anos os colonos que ele traz 
para trabalhar como assalariados em sua fazenda já compraram 
terras e se estabeleceram por conta própria. 
Tais Estados do Sul, tendo a vantagem de um clima mais frio e mais 
variável e uma população muito mais viril, têm sob sua conta o futuro 
do Brasil. É o homem branco autoconfiante que está expandindo a 
fronteira e deitando as fundações de uma civilização mais 
progressista. O Estado de São Paulo é o centro e a alma deste 
movimento, com o Rio Grande do Sul prometendo se tornar um 
importante segundo lugar. A esperança do Norte reside na 
liderança do Sul e no sangue novo destes Estados e da Europa. 
[...] Apesar dessas acentuadas diferenças na população, [...] os 
brasileiros são um povo latino, de origem portuguesa, e há 
gerações vêm sendo ardentes imitadores dos franceses. Devido 
ao temperamento e à cultura latinos que o clima tropical nada 
faz para perturbar encontram no Brasil, mais do que é costume 
nos Estados Unidos, amplas condições para uma vida ociosa. 
Este é talvez o primeiro fato teimosamente persistente diante do qual 
o americano típico, ansioso, perde a paciência. Ele concede de mão 
beijada que o brasileiro culto é um homem agradável de conhecer, é 
viajado, é um homem do mundo, está à vontade no uso de três ou 
quatro línguas, vai conquistá-lo com sua hospitalidade e suas 
intermináveis e delicadas atenções, vai seduzi-lo com sua 
conversação e quase convencê-lo com sua lógica etc. etc. Mas o 
americano lhe dirá: quando se trata de conseguir que as coisas 
sejam feitas neste país!!! [...] o brasileiro é um homem que 
acredita ser mais difícil fazer do que saber o que deveria ser 
feito. Há atrasos intermináveis e inevitáveis em todas as coisas [...]. 
Toda a máquina do governo e dos negócios movimenta-se em 
primeira marcha; e você não pode acelerá-la, pela simples razão de 
que, ao ser fabricada, omitiram as marchas mais altas. 
Para o anglo-saxão o brasileiro não parece confiável. Não se 
pode contar com ele; nunca assume uma posição. Os próprios 
brasileiros designam como um 'homem sério' o raro indivíduo 
que é digno de confiança. O que querem dizer com isto é o homem 
que leva a sério seus compromissos, suas responsabilidades nos 
negócios e no governo, e que se sabe que estará à altura deles. O 
temperamento latino aparece aqui, como na maioria dos países 
latinos, na forma de um individualismo inculto: não tanto um egoísmo 
agressivo, mas a falta de sentido de solidariedade, de consciência 
social, de sentimento comunitário, ou até mesmo de um vivo 
interesse pelo bem-estar de seus vizinhos. Ao brasileiro faltam 
tanto o espírito como a técnica de realização por meio de uma 
ação organizada de equipe. E intimamente afim a este 
individualismo é sua atitude extremamente pessoal em todas as 
coisas. O brasileiro comum parece ser totalmente 'cego' diante 
da objetividade científica. Em lugar da fidelidade a princípios, ao 
país, à comunidade, ou mesmo ao partido, ele coloca a 
fidelidade pessoal. Criticar sua folha de serviço é realizar uma 
afronta pessoal. Uma tentativa de crítica científica é passível de 
tomar a forma de um inflamado ataque pessoal. 
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Quanto ao brasileiro jovem, seria de se desejar que fosse mais 
facilmente movido pela ambição — no sentido de um desejo ardente 
de conquistar por si próprio uma carreira importante, de tornar sua 
vida valiosa. No fundamental, esta falta talvez se deva menos ao 
temperamento do que à ausência de um ambiente estimulante. E tal 
falta de um objetivo forte é responsável, em larga medida, pela óbvia 
falta de persistência de levar as coisas até o fim. Há quem veja na 
falta de disciplina do brasileiro a chave para entender a maioria dos 
traços nacionais que o estrangeiro tende a considerar como 
deficiências nacionais. A criança não é disciplinada em casa, nem 
na escola; o jovem tem liberdade para seguir seus próprios 
caminhos; e o homem adulto não passa de um jovem crescido. 
[...] O Brasil é uma democracia somente no nome; o povo não tem 
voz nem na determinação das políticas nem na seleção dos 
representantes que irão executá-las. [...] [Nos cargos públicos, o] 
interesse principal está não em servir ao público, mas em manter 
e explorar o cargo para fins pessoais. [...] muitos funcionários 
recorrem ao suborno sempre se espera que o governo pague muito 
mais caro pelo que compra. [...] Nas posições administrativas o 
brasileiro tende a negligenciar suas responsabilidades. Em face 
de complexidades, especialmente quando estão envolvidos 
conflitos de interesses pessoais e amigos, evita decisões 
definitivas. A execução de ordens se faz de um funcionário para 
outro, escala abaixo, com repetidas perdas de tempo e de 
comunicação inteligente. Não obstante o excessivo número de 
empregados em praticamente todas as repartições, os negócios 
governamentais estão sempre atrasados [...].  [A] despeito das 
condições aqui francamente expostas, há tendências 
promissoras. Afinal de contas, o Brasil ainda se encontra em seu 
estágio pioneiro. 

  

 

Na perspectiva do documento apresentado, o Brasil, ainda em estágio 

pioneiro, constituía-se sob a ausência de um ambiente estimulante, falta de objetivo 

forte e responsável, falta de persistência e disciplina. Nesse contexto, a identidade 

do brasileiro foi sendo construída nas interações estabelecidas com um modelo de 

organização social transferido.   

Além dos organismos já apresentados, outros modelos de organizações 

sociais chegavam ao Brasil. Congregações religiosas, dentre as quais Batistas, 

Presbiterianos, Metodistas e Episcopais fundaram igrejas e escolas nos centros 

urbanos e na Amazônia, onde o grupo Ford atuava na exploração dos seringais do 

Acre de maneira arbitrária – sem submeter-se às autoridades brasileiras, sem pagar 

impostos e instituindo centros de educação primária nas quais o ensino da língua 

portuguesa não era obrigatório. (BANDEIRA, 1998, pp. 182-183).  
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No âmbito cultural, várias foram as missões que se intercambiaram entre o 

Brasil e os Estados Unidos. Com o objetivo de estreitar os laços culturais e difundir a 

língua inglesa, foi criado o Instituto Brasil Estados Unidos. Segundo Almeida Santos 

(2007), o Instituto recebeu doações de publicações e material didático da embaixada 

americana que também ofereceu programas de bolsas de estudos e eventos para os 

professores. Sua inauguração, em 1937, com cerimônia solene para 100 pessoas no 

Palácio do Itamaraty, contou com a presença de figuras públicas e políticas ilustres 

como Oswaldo Aranha, Assis Chateaubriand, Vital Brasil, Gilberto Freyre, Afrânio 

Peixoto e Austregésilo de Athayde, e foi noticiada durante vários dias que se 

seguiram ao evento. Assis Chateaubriand, provavelmente o mais conhecido e 

influente jornalista da época, declarou em uma de suas publicações, que o Brasil 

havia cometido um grande erro em não atribuir a devida e merecida importância aos 

Estados Unidos até então. Segundo o jornalista, fora os Estados Unidos e não a 

Europa, que sempre defenderam a América do Sul e citou a Fundação Rockefeller, a 

concessão de bolsas e os intercâmbios como ajudas provenientes do ―novo mundo‖ 

e não do ―velho‖. (MARTIN, 1937, p. 231). 

Ainda no âmbito cultural, o Brasil participou da Feira Internacional de Nova 

York, em 1939, no pavilhão projetado por Oscar Niemeyer, onde, além de outras 

manifestações artísticas e culturais, Candido Portinari expõe seu trabalho e Ernesto 

Nazareth apresenta-se sob a regência de Romeu Silva. Em 1940, o Museu de Arte 

Moderna de Nova York promoveu o Festival of Brazilian Music, irradiado para todos 

os Estados Unidos pela NBC e, em 1943, Érico Veríssimo é convidado a ministrar a 

disciplina de literatura brasileira na Universidade de Berkeley. (TOTA, 2000; 

MAUAD, 2005).  

As missões culturais norte-americanas no Brasil foram massivas em diversas 

áreas, resultando numa verdadeira penetração cultural e econômica que se perfez 

especialmente através dos meios de comunicação. 

Na mídia impressa, os Estados Unidos impuseram seus valores se 

aproveitando da necessidade brasileira em importar papel-jornal. Assim, 

disponibilizava cotas somente àqueles em consonância com os princípios e valores 

defendidos pelo governo estadunidense. (LOBO, 2011). 
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No mercado editorial, revistas norte-americanas como a Reader’s Digest, 

Time e Life contribuíram tanto para neutralizar a influência do Eixo15 na América 

Latina quanto na difusão da cultura americana por meio da diversidade de fotos 

apresentadas sobre os Estados Unidos (MAUAD, 2005), do enfoque das inovações 

tecnológicas, industriais e da atmosfera moderna do cinema hollywoodiano.   

No radiojornalismo, os longos jornais falados deram espaço para O Repórter 

Esso, cinco minutos de notícias que iam ao ar diversas vezes ao dia, cujas 

características mais marcantes eram a objetividade e a imparcialidade. Entretanto, 

apesar das inovações técnicas como a linguagem direta e sucinta, e a adequada 

utilização do tempo nas falas e nas pausas, diferentes artifícios eram utilizados para 

cercear a opinião pública:  

 
 

[...] a informação por ele divulgada não era apenas notícia, 
constituindo em propaganda político ideológico, produzindo e 
construindo sentido e com alvo certo: o governo e determinados 
segmentos da sociedade mundial. [...] As regras impostas no Manual 
de Produção do Repórter Esso não eram imparciais como pareciam, 
atuando como uma camisa-de-força capaz de evitar que informações 
opostas aos interesses da empresa fossem difundidas. (KLOCKNER, 
2008, p. 24). 

 
 

Na produção musical brasileira, a influência da Política de Boa Vizinhança 

ocorreu principalmente pelo controle de acesso ao mercado fonográfico. O Estado 

brasileiro controlava, através do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), os 

meios de produção e distribuição musical. Estando o DIP associado ao OIAA e, 

consequentemente, às suas ideologias, somente era dado acesso às produções 

musicais que estivessem em consonâncias com suas premissas: resumidamente, 

sofisticação harmônica e linguística. Assim, para enquadrarem-se às determinações 

do DIP, os arranjos e ritmos sofrem uma desnacionalização, manifestando uma forte 

influência do jazz como forma de alcançar o prestígio da elite consumidora. Nas 

letras, a temática lírica – expressão subjetiva dos sentimentos, pensamentos e 

emoções do artista – cede espaço à temática ufanista – enaltece as virtudes e 

belezas locais.  Essa influência nas letras e músicas pode ser constatada nas 

                                                
15Aliança liderada pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. 
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produções musicais que deram origem aos movimentos Tropicália e Bossanova. 

(VICENTE, 2006). 

Uma síntese da penetração da ideologia subjacente ao OIAA é 

brilhantemente expressa pelo crítico de rádio Pedro Anísio (apud SAROLDI E 

MOREIRA, 1984, pp. 49-50), especialmente no que se refere à temática ufanista do 

samba Aquarela do Brasil, de Ari Barroso e da técnica desenvolvida por Radamés 

para orquestrar o samba. 

 
 

O samba vestia-se pela figura humilde dos regionais simplórios – 
flauta, cavaquinho e violão – das serestas dos bairros pacíficos, ou 
pelo porte das escolas - coro, tamborim, pandeiros e cuícas.   Ary 
Barroso começou a vestir o samba. Tirou-o das esquinas e terreiros 
para levá-lo ao municipal. Ary Barroso vestiu a primeira casaca no 
samba. O samba ganhou o smoking da orquestra. Radamés Gnatalli 
deu uma orquestra ao samba, a Orquestra Brasileira. Nunca o 
samba chegara a sonhar com uma orquestra assim. E tratado pela 
cultura e bom gosto de Radamés, o samba começou a viajar pelo 
mundo afora [...]. Agora o samba já possui seu lugar definitivo entre 
as músicas populares dos povos civilizados, digno e elegante 
representante do espírito musical de nossa gente indo visitar [...] os 
lares do mundo inteiro, entrando neles de casaca e cartola, 
gentleman, rapaz de tratamento.    

 
 

Na cinematografia, duas modalidades distintas – os documentários e o 

cinema de ficção – cumpriam a missão de promover o intercâmbio entre as nações 

americanas, distribuindo os filmes para todo o hemisfério ocidental, combatendo o 

cinema produzido pelo Eixo e convencendo as grandes produtoras de manterem 

uma boa imagem do país. (TOTA, 2000). 

Dentro da modalidade dos documentários, as produções sobre os países 

latino-americanos tinham um caráter informativo e objetivo de apresentar ao povo 

estadunidense as riquezas, recursos, belezas naturais e os costumes desses 

países. Os documentários sobre os Estados Unidos, por sua vez, tinham como 

objetivo exaltar o poder e a superioridade dessa nação focalizando sua capacidade 

tecnológica e bélica e seu modelo civilizatório. 

No cinema de ficção, destacam-se as produções de Darryl Zanuck e Walt 

Disney. Zanuck produziu o primeiro filme de Carmen Miranda, cujo sucesso tirou a 

20th Century Fox do vermelho. (TOTA, 2000). Carmem Miranda foi um elemento da 
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Política de Boa Vizinhança que buscava tipos exóticos para compor os novos tipos 

culturais a serem apresentados pelas produções cinematográficas americanas. 

(MENDONÇA, 1999). Esses tipos culturais, apesar de moldados segundo as 

premissas da Divisão de Cinema do OIAA, garantiam a aceitação e o interesse do 

povo latino-americano para uma cinematografia que, livre da concorrência devido ao 

bloqueio estabelecido desde a Doutrina Monroe, reinava absoluta. Assim, fortalece-

se o imperialismo cultural norte-americano por meio da penetração em novos 

territórios e novos mercados, que se abrem para a circulação, edificação e contínua 

reprodução das imagens de um império. (TOTA, 2000). 

O filme de Carmem Miranda, Serenata Tropical, que, dentro dos propósitos 

da Política de Boa Vizinhança tinha o objetivo ―fazer amigos‖, provocou, contudo, 

alguns melindres nas relações diplomáticas entre os países latino-americanos e 

estadunidenses, devido a equívocos resultantes da insuficiência de estudo e 

pesquisas sobre a cultura latino-americana. No filme, Carmem Miranda, ao lado de 

uma atriz tocando castanholas – instrumento de percussão típico da Espanha – 

canta em português uma rumba – ritmo catalão versado do flamengo. Os 

personagens apresentados no filme eram tão estereotipados que, após classificar as 

cenas como expressão de uma situação ridícula, o povo argentino, em repúdio, 

motivou a exibição da película na Argentina. Tal circunstância levou o OCIAA a 

enviar expedições de reconhecimento aos países do sul, dentre os quais, o Brasil, 

onde desembarcaram George Orson Welles e Walt Disney. (ZAGNI, 2008). 

Welles, consagrado pela direção do filme Cidadão Kane, de 1941, era um 

cineasta liberal-esquerdista, ligado a questões sociais. Contratado pelo estúdio RKO 

Radio Pictures Inc., subordinado ao OIAA, Welles tinha a missão de produzir um 

filme dentro dos parâmetros ideológicos estabelecidos pela Política de Boa 

Vizinhança. Seu documentário – É tudo verdade (It’s all true, no original) – começou 

a ser filmado no Brasil retratando a cultura brasileira e o carnaval carioca e 

focalizando pessoas comuns, humildes e negros. Essa leitura do Brasil – realista e 

menos estereotipada – acabou por enveredar-se para uma narrativa crítica, fato que 

não agradou nem a Getúlio Vargas – que esperava aliar à sua imagem o retrato de 

um Brasil moderno e moralizado – nem a Rockefeller, diretor do OIEE. As filmagens 

foram interrompidas e Welles foi demitido mesmo antes da conclusão do filme. 

(ZAGNI, 2008). 
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Diferentemente de Welles, Walt Disney foi fiel à sua missão de agente da 

Política de Boa Vizinhança: o fortalecimento dos laços de solidariedade e 

fraternidade entre os países da América. Financiado integralmente pelo governo 

norte-americano, desde a sua visita ao Brasil até a produção final e a divulgação, 

Disney apresentou os filmes Alô Amigos, lançado em 1942 e Você já foi à Bahia?, 

lançado em 1943. Criou Zé Carioca, o papagaio simpático, alegre, malandro e 

trapaceiro, estereótipo da imagem que o norte-americano tinha do brasileiro. Em Alô 

Amigos, Zé Carioca leva o mal-humorado Pato Donald para experimentar cachaça 

num bar da Lapa no Rio de Janeiro, onde ele conhece o ritmo de samba e ―arrisca‖ 

alguns passos. Subjaz a este filme, a ideia de que exóticos (primitivos) e civilizados 

podem conviver harmonicamente. O papagaio primitivo – dado aos prazeres da 

bebida e da dança que só pensa em se dar bem no presente – é capaz de reverter 

através de seu carisma, o mau humor do pato civilizado – metódico, racional, com 

valores familiares de tio e sempre preocupado em enriquecer. A imediata amizade 

que se estabelece entre as aves denota o anseio estadunidense naquele momento 

histórico – a Segunda Guerra Mundial – por um bloco americano coeso.  

 
 
Zé Carioca é falador, esperto e fã de Donald; sente um imenso 
prazer em conhecer o representante de Tio Sam e logo o convida 
para conhecer as belezas e os encantos do Brasil. Brasileiramente, 
faz-se intimo de Donald – quando este lhe estende a mão, Zé 
Carioca lhe dá um grande abraço -, que aceita o oferecimento e sai 
para conhecer o Brasil. (MOURA, 1984, p. 78). 

 
 

No filme Você já foi à Bahia? as belezas naturais do Brasil, seu povo, as 

danças, as festas são mostradas durante um passeio de Zé Carioca, Pato Donald e 

Carmem Miranda. A cantora, que na época fazia sucesso no exterior, especialmente 

nos Estados Unidos com sua brasilidade estilizada glamourosa, serviu de referencial 

para o sonho da baiana negra pobre, marginalizada que ganhava a vida vendendo 

quitutes e representava o povo brasileiro. Subjaz a este filme, a proposta de que 

riqueza, fama e poder são possíveis quando o trajeto é feito com base num modelo 

civilizatório ideal. 

Importante salientar, que ambos os filmes retratam um Brasil sem negros. 

Esse ―cuidado‖ denota pela preocupação em ―agradar‖ as duas audiências – a norte-
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americana, racista e a elite brasileira da época, branca – que o preconceito já 

existia, mesmo dentro do Brasil. 

 As lentes de Walt Disney priorizaram o que deveria compor os filmes, 

destacando especialmente a fauna, a flora e as riquezas naturais, de forma a 

atender às expectativas daqueles que interessam ao poder imperialista. A análise 

minuciosa dos dois filmes de Disney permite a constatação que, mais do que obras 

cinematográficas, eles constituem um projeto hegemônico cujo objetivo principal era 

a exportação de um modelo civilizatório. (MOURA, 1984).  

Nessa empreitada, é nítida a relação entre imperialismo e cultural 

mencionada por Moita Lopes (1996, p. 47):  

 
 

[...] as noções de cultura e poder são frequentemente associadas. 
Controlar a cultura é controlar o poder e quem detém a cultura é 
imperialista. Transmitir cultura significa impor a ideologia da classe 
dominante, que vai, é óbvio, atender diretamente aos seus próprios 
interesses. E neste século, é veículo dessa ideologia a máquina da 
indústria cultural que envolve a tudo e a todos, principalmente pela 
penetração dos meios de comunicação. Um dos objetivos dessa 
indústria cultural é conquistar amigos. 
 
 

Além dos meios de comunicação, grandes esforços foram realizados também 

em outras áreas, com o objetivo de solidificar os preceitos da Política de Boa 

Vizinhança, como na área da aviação civil. Para estimular o relacionamento entre as 

nações da América Latina, a frequência de voos da PanAmerican foi ampliada com o 

subsídio do governo norte-americano, e a Varig e Vasp foram compradas com 

capital brasileiro emprestado pelos Estados Unidos.  

Na área comercial, os Estados Unidos incentivaram empresas americanas a 

anunciarem em jornais da América Latina. No Brasil, ―um total de 210 firmas 

comprometeu-se em gastar um total de 11 milhões e 800 mil dólares em 

anúncios‖ (MOURA, 1984, p. 69). Sob o discurso de que ajudaria a manutenção e 

desenvolvimento dos meios de comunicação através do pagamento de anúncios, a 

publicidade, veiculada em jornais e revistas circulava em todo o Brasil. Mesmo que 

os produtos anunciados fossem escassos durante a guerra, estava-se criando uma 

necessidade através da difusão de um padrão de consumo. (MAUAD, 2001). 
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Os brasileiros aprenderam a substituir os sucos de frutas tropicais 
onipresentes à mesa por uma bebida de gosto estranho e artificial 
chamada Coca-Cola. Começaram também a trocar sorvetes feitos 
em pequenas sorveterias por um sucedâneo industrial 
chamado Kibon, produzido por uma companhia que se deslocara às 
pressas da Ásia, por efeito da guerra. Aprenderam a mascar uma 
goma elástica chamada chicletes e incorporaram novas palavras que 
foram integradas à sua língua escrita. Passaram a ouvir o fox-trot, 
o jazz, e o boogie-woogie, entre outros ritmos, e assistiam agora a 
muito mais filmes produzidos em Hollywood. Passaram a voar nas 
asas da PanAmerican, deixando para traz os ―aeroplanos‖ da Lati e 
da Condor. (MOURA, 1988, p. 7). 

 
 
A Política de Boa Vizinhança marcou o início de uma verdadeira penetração 

cultural e econômica: conseguiu o Brasil como aliado na Segunda Guerra Mundial e 

garantiu um mercado consumidor no pós-guerra. A influência norte-americana no 

pós-guerra foi também marcada pelo aumento dos investimentos estadunidenses no 

Brasil, visto a preocupação dos norte-americanos com sua hegemonia, pois, o 

aquecimento da industrialização motivou investimentos europeus, especialmente os 

alemães.  

Segundo Bandeira (2000), essa influência pode ser comprovada em números 

que ilustram a presença da iniciativa privada norte-americana na industrialização e 

modernização do contexto brasileiro. Em 1958, o Brasil contava com 1650 empresas 

estrangeiras, das quais 591 eram norte-americanas. As empresas brasileiras com 

participação de capitais estrangeiros somavam um número de 1353. Destas, do 

capital de 552 provinha dos Estados Unidos.  

Definitivamente, o Brasil foi influenciado pelo moderno capitalismo 

estadunidense e, consequentemente, essa influência promoveu mudanças no 

panorama cultural urbano brasileiro. Juntamente com essa circunstância, os 

desenvolvimentos tecnológicos e científicos bem como a posição alcançada pelos 

Estados Unidos como o centro econômico mundial favoreceram o prestígio e a 

influência da cultura norte-americana no Brasil, cuja formação identitária já se 

desenvolvia pontuada de influências, desde o período colonial, com a chegada dos 

portugueses. (BANDEIRA, 2000). 

Desde o período colonial, a história do Brasil tem raízes na própria história de 

Portugal. Em virtude da colonização, Portugal transplantou para o Brasil ―os 

elementos necessários à [...] ocupação produtiva [...], tanto os senhores – os que 
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exploram o trabalho alheio, como os trabalhadores – os escravos.‖ (SODRÉ, 1970, 

p. 5). Em sua herança transplantada, além das técnicas econômicas, o Brasil 

carrega um modelo de organização social ―fortemente unitário, capaz de impor uma 

vontade comum a todas as divergências dos interesses.‖ (CORTESÃO, 1962, p. 

163).  

As contínuas influências estrangeiras, desde o período colonial resultaram 

num desalinhamento entre a ideologia transplantada e a realidade brasileira; 

descompasso este que, na busca por adaptação, ocasionaram desvios que 

impossibilitaram a construção de uma identidade nacional legítima. Dessa forma, a 

identidade nacional brasileira constitui-se por várias nuances que, integradas no 

modo de organização social descrito acima por Cortesão (1962), buscam um espaço 

para posicionarem-se em relação às outras sociedades mais desenvolvidas.  

É nessa busca que surge um contexto fértil para a manifestação da anomia: 

na distância a ser preenchida entre a sociedade brasileira e aquela em que esta se 

espelha, espaço no qual a diversidade identitária manifestará diferentes formas de 

adaptação, de acordo com o grau de solidariedade e coesão social estabelecidos 

entre os indivíduos. 

 

2.4 O caráter político e social do ensino de inglês 

 

Nesta seção, subdividida em dois segmentos, apresento o percurso histórico 

da expansão da língua inglesa no mundo e no Brasil como subsídio para as 

discussões posteriores sobre aspectos do caráter político e social do ensino de 

inglês e de sua posição atual como língua global. 

 

2 .4 .1  Percur so  h i s tó r i co  da  e xpansã o  da  l íngua  i ng lesa  no  mundo  

 

Até 1600, o inglês era falado somente na Inglaterra. O período entre 1600 e 

1750, marca o início da expansão da língua, quando exploradores e mercadores 

deixam a Grã-Bretanha para iniciar a colonização marítima. Entre 1650 e 1900, a 

independência das colônias britânicas atraiu um grande número de imigrantes que, 
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para sobreviverem e se incluírem no mercado de trabalho tiveram que aprender a 

língua inglesa. Por volta de 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, o inglês 

passa a ser o instrumento de comunicação e acesso ao universo da ciência e 

tecnologia. A Revolução das telecomunicações impôs o predomínio da língua 

inglesa nas mídias internacionais, nas publicações técnico-científicas, na indústria 

de comunicação e difusão de entretenimento e cultura, como a música, o cinema 

etc. Esse contexto deu origem à sociedade de informação globalizada, na qual o 

inglês assumiu um papel de língua mundial, entendida no senso comum como uma 

língua através da qual, pessoas de diversas origens ou nações comunicam-se entre 

si: uma língua internacional (PHILLIPSON, 1999a.). Contudo, diversos estudos têm 

demonstrado, sob diferentes enfoques, que esse papel assumido pelo inglês não foi 

resultado de um processo natural e espontâneo (PHILLIPSON, 1992 1997, 1999a., 

1999b., 2002, 2008; PHILLIPSON E SKUTNABB-KANGAS 1999; KHUBCHANDANI, 

1983; PENNYCOOK, 1994, 1996, 1998; CANAGARAJAH, 2010). 

Na visão de Pennycook (1994), o discurso do inglês como língua internacional 

tem suas raízes no discurso colonial britânico. No século XIX, o império britânico era 

a maior potência econômica do mundo e, subjacente a essa superioridade, irrompia-

se um discurso colonialista dicotômico – colonizador, europeu, civilizado, superior e 

colonizado versus não-europeu, selvagem, inferior – segundo o qual o colonizador 

tinha a obrigação moral e, portanto, nobre, de civilizar o colonizado. Nesse contexto, 

a língua inglesa representava o elemento-chave para o desenvolvimento, pois o seu 

domínio diminuiria as diferenças entre colonizadores e colonizados, diferenças 

essas, reforçadas através da construção e manutenção de estereótipos étnicos e 

religiosos. Tal circunstância é amplamente discutida nos estudos de Phillipson 

(1992) e Pennycook (1994), que ilustram com exemplos do romance Robinson 

Crusoe, de Daniel Defoe (1719/1836) como a língua inglesa foi usada como objeto 

ideológico de colonização.  

Phillipson (1992, p. 109) afirma que essa obra constitui uma das primeiras 

instâncias do imperialismo linguístico inglês, marco que ele denomina “the locus-

classical". Robinson Crusoe influenciou tão expressivamente enquanto difusor da 

cultura inglesa que, em 1926, várias décadas após seu lançamento, foi a primeira 

obra paradidática para estudantes de língua inglesa a ser produzida por uma editora 

britânica, a Longman Publishers. Pennycook (1994) sugere que o modelo 
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colonialista permeia todos os contextos presentes no romance através da dicotomia 

‗eu & outro‘ que reflete o momento histórico da época: a Inglaterra, colonizador no 

centro do poder e os povos colonizados, à margem do poder. 

No romance, o personagem principal é Robinson Crusoe, um homem inglês 

que vai para o mar, naufraga e encontra uma ilha. Sem poder voltar, faz da ilha sua 

colônia. A obra retrata um personagem modelo do homem inglês: branco, cristão, 

corajoso, competente, forte, capaz, rigoroso, bravo, conquistador e inteligente. 

Tendo como pano de fundo o domínio e a expansão, o livro é referência à 

mentalidade hegemônica inglesa do século XVIII. Apesar de não ser uma obra 

pedagógica, a obra de Defoe desempenha esse papel através de seu personagem 

principal, Crusoe, que ensina como ―ser inglês‖, mesmo não estando na Inglaterra, 

pois, segundo o ―mestre‖, ser inglês é agir, pensar e falar como tal. No livro de 

Robinson Crusoe, a superioridade inglesa envolve questões sociais, políticas, 

econômicas, culturais e religiosas implícitas em vários elementos textuais. Crusoe, 

de maneira ―nobre‖ transmite ensinamentos para Friday:  

 
 

I was greatly delighted with him, and made it my Business to teach 
him everything, that was proper to make him useful, handy, and 
helpful […]. I had, God knows, more Sincerity than Knowledge, in all 
the Methods I took for this poor Creature's Instruction. (DEFOE, 
1836, pp.124-130). 

 
 

Contudo, o ―mestre‖ não precisa de nenhum ensinamento de seu colono ou 

seu povo "blinded, ignorant pagans". Apesar da nobreza, essa circunstância faz de 

Crusoe tão opressivo quanto qualquer outro colonizador inglês, aqui representado 

por ele. Impõe sua cultura, religião e língua como superiores, na perspectiva de uma 

relação ―eu versus outro‖ descrita por Pennycook (1994). 

O personagem Crusoe – o ―eu‖ – coloca o amigo Friday no lugar do ―outro‖ 

através do emprego do possessivo “my”: Em “my man” estão implícitas as noções de 

―meu colono‖, selvagem, subalterno e inferior, que embora fosse o posseiro da ilha, 

não tinha capacidade para administrá-la e torná-la desenvolvida nos moldes de uma 

nação superior (inglesa). Essa superioridade inglesa é expressa em inglês, a 

inferioridade é expressa em “broken English”: 
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Master: Well, Friday, and what does your nation do with the men they 
take? Do they carry them a way and eat them, as these did? 
Friday: yes, my nation eat mans up too; eat all up.  

(DEFOE, 1836, p.126). 
 
 

Os ensinamentos de Crusoe para Friday são exemplos da superioridade 

inglesa suposta pelos colonizadores, ou seja, uma superioridade cujas prerrogativas 

tinham como dever moral ―civilizar‖ o outro. No exercício desse dever moral de 

civilizar, diferentes valores foram proclamados em favor do branco europeu, como 

sua civilidade, cultura, língua e sua crença religiosa cristã. Esta última, de acordo 

com Pennycook (1994), influenciou decisivamente na estereotipação do colonizado. 

O discurso de Crusoe, subliminarmente, ―abria os olhos‖ do colonizado para ―um 

Deus verdadeiro‖, onipotente que veio para redimir os pecados daqueles que nele 

creem.   

 
 
I began to instruct him in the knowledge of the true God; I told him 
that the great Maker of all things lived up there, pointing up towards 
heaven; that He governed the world by the same power and 
providence by which He made it; that He was omnipotent, and could 
do everything for us, give everything to us, take everything from us; 
and thus, by degrees, I opened his eyes. (DEFOE, 1836, p. 128). 

 
 

Uma vez convertido, o ―selvagem‖, ―com os olhos abertos‖ poderia entender a 

descrição de Crusoe de como vivem os europeus, especialmente de como vivem os 

ingleses. 

 
 

He listened with great attention, and received with pleasure the notion 
of Jesus Christ being sent to redeem us; and of the manner of 
making our prayers to God, and His being able to hear us, even in 
heaven. […] This savage was now a good Christian, I described to 
him the country of Europe, particularly England […] how we lived, 
how we worshipped God, how we behaved to one another, and how 
we traded in ships to all parts of the world. (DEFOE, 1836, p. 128). 
 
 

A ideologia de ―obrigação moral‖ do colonizador de civilizar os colonizados 

pela religião também é ilustrada por Pennycook (1998) com exemplos do discurso 
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do reverendo James George, em 1867. Fazendo uma analogia à Torre de Babel16, o 

reverendo relaciona a diversidade de línguas existentes no mundo a uma punição de 

Deus: o inglês seria o caminho para expurgar tal pecado. 

 
 

Other languages will remain, but will remain only as the obscure 
Patoits of the world, while English will become the grand medium for 
all the business of government, for commerce, for law, for science, for 
literature, for philosophy, and divinity. Thus it will really be a universal 
language for the great material and spiritual interests of mankind. 
(GEORGE, 1867 apud PENNYCOOK, 1998, pp. 133). 
 
As the mind grows, language grows, and adapt itself to the thinking of 
the people. Hence, a highly civilized race will ever have a highly 
accomplished language. The English tongue, is in all senses, a very 
noble one. (GEORGE, 1867 apud PENNYCOOK, 1998, p. 139). 
 
Not only had this spread of English been “commissioned” by God […] 
it was also a means of rectifying the sins visited on humans after 
Babel. Thus a punishment of speaking in many tongues, […] could be 
assuaged when “our English speech shall become the universal 
speech of all men” […]. Thus the messianic spread of English could 
be seen both as a chosen act of God and as a means of combating 
the evils the Lord had brought on humans after the building of Tower 
of Babel. (PENNYCOOK, 1996, p. 69). 

 
 

Os interesses colonialistas de exploração e conquista territorial eram também 

promovidos através da construção de estereótipos relacionados à etnia. Em The 

myth of the lazy native, de Alatas (1977 apud PENNYCOOK, 1994), é possível ver 

como esses estereótipos são construídos. No livro, os malasianos, indonésios e 

filipinos, que se recusavam a servir como força trabalho da economia colonial eram 

considerados nativos indolentes: preguiçosos, simpáticos às paixões, sensualidade, 

afetividade, diversão, enfim, estereótipos diretamente opostos aos atribuídos ao 

colonizador: bravos, frios, calculistas, soberanos e dominadores. Considerar os 

                                                
16 Na Bíblia, em Gênesis (BÍBLIA, 1982), capítulo 11, versículos de 1 a 9, está a narrativa de um povo 
que construía uma torre com o objetivo que seu cume chegasse ao céu. Metaforicamente, a chegada 
ao céu, lugar de Deus, igualaria o homem ao Deus. Por tal afronta, os homens que trabalhavam na 
construção foram castigados por Deus que, fez a torre ruir e confundiu a população fazendo com que 
falassem diferentes línguas e não entendessem uns aos outros. O discurso do reverendo James 
George parece sugerir com base na citação de Gênesis ―Em toda a Terra, havia somente uma língua, 
e empregavam-se as mesmas palavras.‖ Que é vontade de Deus que haja um único idioma e que 
esse idioma seja o inglês. De outra forma, os homens estariam sujeitos aos perigos da ambição, da 
arrogância e da prepotência que leva o homem a se esquecer de Deus. 
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nativos indolentes era um importante elemento na ideologia do capitalismo colonial, 

pois justificava a conquista territorial em nome do desenvolvimento. 

Os benefícios do domínio colonial motivaram a difusão da língua inglesa entre 

as nações colonizadas pela Inglaterra. O discurso do Presidente da comissão geral 

do ensino público do governo britânico, Lord Macaulay, de 1834 – From Minute on 

Indian Education – que, segundo Phillipson (2008, p. 2), é um dos textos mais 

citados sobre o papel da educação britânica na Índia, é mencionado por 

Canagarajah (2010, p. 18) para ilustrar como os benefícios do domínio colonial 

motivaram a promoção do inglês na Índia: 

 
 

We must at present do our best to form a class who may be 
interpreters between us and the millions whom we govern; a class of 
persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, 
in morals, and in intellect. To that class we may leave it to refine the 
vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms 
of science borrowed from the Western nomenclature, and to render 
them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great 
mass of the population. 

 
 
Khubchandani (1983, p. 120), que também cita o discurso acima, chama a 

atenção para a clara imposição da língua inglesa como ―moeda de troca‖, pois 

subjacente ao discurso de Macaulay estava a oferta de tratamento privilegiado nas 

seleções e recrutamento para os órgãos públicos àqueles que recebessem 

educação em escolas inglesas.  

A ofensiva britânica em infiltrar seu idioma entre as nações que colonizava 

associou-se à pressão educacional que os Estados Unidos realizavam sobre suas 

possessões, fazendo com que a língua dessas duas potências se tornasse um 

divisor entre o homem culto e o inculto, resultando, consequentemente, numa 

dependência intelectual. Essa circunstância motivou o investimento dos dois 

governos em diplomacia cultural. Com a filiação dos britânicos aos Estados Unidos, 

o papel dos britânicos no processo de dominação neocolonial na África, Ásia e 

América Latina passou a ser o de agente da indústria do inglês, fundamentalmente o 

ensino de inglês. (PHILLIPSON, 1992). 

Para ilustrar a influência da língua inglesa nos países periféricos, Pennycook 

(1994) menciona alguns acontecimentos dos anos 1930, dentre os quais, a criação 
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do Conselho Britânico – British Council for Relations with Other Countries. Quando 

de sua criação, o responsável pelo Conselho, Príncipe de Gales, mais tarde coroado 

Rei Edward VIII, apresentou os objetivos desse órgão na cerimônia de inauguração, 

em 1934 com a seguinte manifestação: 

 
 

The basis of our work must be the English language… [and] we are 
aiming at something more profound than a smattering of our tongue. 
Our object is to assist the largest number possible to appreciate fully 
the glories of our literature, our contribution to the arts and sciences, 
and our pre-eminent contribution to the political sciences. This can be 
best achieved by promoting the study of our language abroad. 
(WHITE, 1965, apud PENNYCOOK, 1994). 

 
 

Pennycook (1994, p. 107) ainda menciona que o papel dos britânicos como 

agentes da indústria da língua inglesa evidencia-se também na declaração do 

Primeiro Ministro Britânico, Winston Churchill, em 1943, na qual as vantagens 

econômicas e políticas da expansão do inglês são claramente reconhecidas: “I am 

very much interested in the question of basic English. The widespread use of this 

[English] would be a gain for us far more durable and fruitful than the annexation of 

great provinces‖. 

Mais tarde, em 1968, as palavras de Churchill ecoariam no British Council 

Annual Report17 (apud PENNYCOOK, 1994, p.149): ―There is a hidden sales 

element in every English teacher, book, magazine, film strip and television 

programme sent overseas.‖  

No final da Segunda Guerra Mundial, durante as negociações para o 

Armistício e a elaboração do Tratado de Versalhes – acordo de paz que finaliza a 

guerra e assegura a derrota dos alemães – o francês era a língua oficial. Todavia, 

nem o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Lloyd George, nem o Presidente dos 

Estados Unidos, Woodrow Wilson eram fluentes em francês. Com o respaldo do 

poder adquirido com a intervenção na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, 

através de seu representante, exigem que a língua inglesa seja utilizada nas 

discussões diplomáticas em pé de igualdade com a língua francesa. Assim, em 

                                                
17

British Council Annual Report (1968-69, pp. 10-11). 



 

75 

 

1919, o Tratado de Versalhes é escrito em duas versões, francês e inglês, 

outorgando ao inglês o estatuto de língua oficial.  

Embora o motivo apresentado pela inclusão da língua inglesa tenha sido 

atribuído ao fato de o número de falantes em francês, mundialmente, ser menor que 

o número de falantes em inglês, o privilégio alcançado com o estatuto de língua 

oficial não se restringe a facilitar as trocas comunicativas de um maior número de 

falantes. Mais do que o favorecimento da comunicação, essa superioridade em 

números favorece o poder das nações em que a língua inglesa é falada. O poderio 

político e econômico dos britânicos e americanos é, dessa maneira, reforçado com 

as vantagens políticas que subjazem ao uso da sua língua nas relações 

internacionais.    

As mudanças na geopolítica mundial advindas com o final da Segunda 

Guerra – do colonialismo à globalização – levaram os Estados Unidos e a Inglaterra 

a traçarem ações estratégicas conjuntas com o objetivo de garantir e manter seus 

interesses econômicos e políticos através da promoção da língua inglesa como 

língua global cuja utilização traz benefícios econômicos, políticos e sociais. 

(PHILLIPSON, 1992). Uma ampla infraestrutura educacional foi criada para difundir 

mundialmente o inglês. (PHILLIPSON 1999a). Segundo Troike, diretor do Centro de 

Linguística Aplicada de Washington, entre 1959 e 1970, os Estados Unidos 

investiram em sistemas de educação nos países subdesenvolvidos e na profissão de 

professor de inglês como segunda língua, as maiores somas jamais gastas na 

difusão de uma língua. (apud PHILLIPSON, 1999a).  

Com o objetivo de desenvolver pesquisas, metodologias de ensino e 

publicações científicas na área de ensino de inglês, foi fundado em 1959, em 

Washington, o Center for Applied Linguistics (PHILLIPSON, 1992), com o apoio das 

organizações Ford e Rockefeller. Essas organizações também patrocinaram, através 

de aportes financeiros e influência política, a instituição e inclusão da disciplina 

English as a Second Language nos currículos acadêmicos de vários países nos 

quais estavam estabelecidos.  

Em 1953, a United States Information Agency (USIA), organismo coadjuvante 

nas ações da política externa através de ―ferramentas‖ com o ensino de língua 

inglesa, radiodifusão, bibliotecas, promoção de mostras de arte, e suporte aos 
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programas de intercâmbio. (CUMMINGS, 2003). Também estava na retaguarda dos 

programas de intercâmbio, a Central Intelligence Agency (CIA). Com tarefas 

similares às da USIA, a CIA promoveu a diplomacia estadunidense subsidiando 

financeiramente as atividades no exterior de fundações que divulgavam a cultura 

americana, tais como a Ford e a Rockefeller.  

O ano de 1959 foi um marco na ação conjunta dos governos americano e 

britânico: as duas nações unem força e experiência na conferência Teaching English 

Overseas, com a participação americana da USIA, do Center for Applied Linguistics 

e da Fundação Ford e a participação inglesa do British Council. A experiência e 

infraestrutura dos britânicos em promover a língua associada ao papel de destaque 

ocupado pelos Estados Unidos no cenário internacional (PHILLIPSON, 1992) 

consolidam, por intermédio dos acadêmicos e diplomatas da cultura dos dois países, 

os propósitos de difusão da língua inglesa. 

Na década de 60, surgem a United States Agency for International 

Development (USAID), o Peace Corps Act e o Mutual Educational and Cultural 

Exchange Actou Fullbright-Hays Act. A atuação da USAID focalizava a educação 

complementar, assistência técnica e treinamento profissional patrocinando projetos 

de instituições de educação superior locais e treinamento de professores. O Peace 

Corps Act recrutava voluntários para assistência em países em desenvolvimento que 

trabalhavam como professores de inglês ou outras disciplinas e realizavam projetos 

de saúde e infraestrutura (COOMBS, 1964). O Fullbright-Hays Act atuava como uma 

ferramenta de cooperação binacional que dividia a responsabilidade dos 

intercâmbios entre os dois países participantes. (CUMMINGS, 2003). 

Em 1978, o Office of Inter-American Affairs (OIAA), fundado para executar 

programas culturais, fundiu-se comaUnited States Information Agency (USIA), 

formando a United States International Communication Agency (USICA), uma 

agência que, nas palavras do então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, 

deveria ser uma canal de informação dos feitos estadunidenses ao mundo, bem 

como um canal de informação sobre o mundo para enriquecer a cultura da nação 

norte-americana. (CUMMINGS. 2003, p. 10). No governo Reagan, nos anos 1980, a 

USICA mudou sua denominação para United States International Agency (USIA), 
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ficando sob o seu encargo, a administração dos intercâmbios e programas 

educacionais e culturais no exterior.  

Na Inglaterra, o Conselho Britânico, cujos objetivos quando de sua criação 

focalizavam prioritariamente os negócios culturais e o relacionamento com os países 

desenvolvidos, passa a concentrar-se nos negócios educacionais e nos países 

subdesenvolvidos. Sem abandonar sua perspectiva expansionista, elabora 

juntamente com os Estados Unidos, estratégias de auxílio à educação e ao 

desenvolvimento desses países. Essa mudança de posicionamento do Conselho 

Britânico é demonstrada no The British Council Annual Report, 1983-84. 

 
 

Of course we do not have the power we once had to impose our will 
but Britain’s influence endures, out of all proportion to her economic 
and military resources. This is partly because the English language is 
the lingua franca of science, technology, and commerce: the demand 
for it is insatiable and we respond either through the education 
systems of “host” countries or, when the market can stand it, on a 
commercial basis. Our language is our greatest asset, greater than 
North Sea Oil, and the supply is inexhaustible; furthermore, while we 
do not have a monopoly, our particular brand remains highly sought 
after. I am glad to say that those who guide the fortunes of this 
country share my conviction in the need to invest in, and exploit to the 
full, this invisible, God-given asset (apud PHILLIPSON, 1992, p. 144-
145). 

 
 

Em 1995, o Conselho Britânico elabora o projeto English 2000, cujo objetivo é 

promover os interesses britânicos como um aspecto da manutenção e da expansão 

do papel do inglês como língua internacional no próximo século. Conforme expresso 

no projeto, ―speaking English makes people open to Britain’s cultural achievements, 

social values and business aims.‖ (PHILLIPSON, 1999a). 

Nos Estados Unidos, dos anos 1990 até os dias atuais, houve uma queda de 

investimento nos programas culturais e educacionais. Foram feitos cortes nos 

aportes financeiros, nas concessões de bolsas e a USIA encerrou suas atividades. 

Atualmente, a diplomacia cultural americana conta com programas de intercâmbios 

acadêmicos e profissionais como o Programa Fulbright e o International Visitor 

Program. 

Apresentada como um instrumento de comunicação e acesso a uma 

diversidade de bens em escala internacional, a língua inglesa tem servido a 
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propósitos específicos. O inglês, subsidiado por diversos organismos, tem 

contribuído para a manutenção do status quo; desde a sua expansão através da 

dominação inglesa da política e do comércio – que a tornou o idioma mais conhecido 

do mundo –, até a sua inclusão como língua oficial, em 1919 – quando do 

questionamento dos norte-americanos acerca da supremacia da língua francesa, 

idioma universal, durante as negociações para o Armistício e a elaboração do 

Tratado de Versalhes.  

Na perspectiva do panorama histórico apresentado, é possível inferir que a 

posição ocupada atualmente pela língua inglesa foi subsidiada pelo poder das 

nações que ela promove (CRYSTAL, 1997). De acordo com esse autor, “a language 

becomes an international language for one chief reason: the political power of its 

people – especially their military power” (p. 7). Crystal aponta ainda, a retaguarda da 

Inglaterra e dos Estados Unidos na sistematização de projetos para a expansão do 

inglês: 

 
 

The prospect that a lingua franca might be needed for the whole 
world is something which has emerged strongly in the twentieth 
century, and since the 1950s in particular. The international forum for 
political communication – the United Nations – dates only from 1945. 
Since then, many international bodies have come into being, such as 
the World Bank (also 1945), UNESCO and UNICEF (both 1946), the 
World Health Organization (1948) and the International Atomic 
Energy Agency (1957). (CRYSTAL, 1997, p. 10). 

 
 

Na perspectiva de Crystal, a posição privilegiada da língua inglesa deve-se ao 

fato desse idioma estar no local certo, na hora certa: era a língua do império colonial 

britânico nos séculos XVII e XVIII; a língua da liderança na Revolução Industrial 

(Grã-Bretanha) nos séculos XVIII e XIX, a língua que, no final do século XIX se 

fortalecia com o auge do poder colonial britânico e com um número de falantes que, 

somente nos Estados Unidos, era superior a qualquer outro país da Europa; e, 

finalmente no século XX era a língua da superpotência econômica. (CRYSTAL, 

1997, p. 120). 

Pennycook (1999, p. 266), entretanto, critica esse posicionamento de Crystal 

(1997) que, embora considere a posição atual do inglês como resultado do poder 

das nações que ela promove, não relaciona tal conveniência a questões 



 

79 

 

imperialistas. Em estudo anterior, Pennycook (1994) já chamava a atenção para o 

discurso dominante que considera a expansão e a internacionalização do inglês 

como algo natural, neutro e benéfico. Natural porque apesar da imposição colonial 

inicial, sua expansão subsequente é vista como resultado de forças globais 

inevitáveis: econômicas, políticas, comerciais etc. Neutro porque, a partir do 

momento em que se distanciou de seus contextos culturais de origem, 

particularmente Inglaterra e América, a língua se tornou um meio de comunicação 

neutro e transparente. Benéfico porque uma visão brandamente otimista da 

comunicação internacional supõe que aconteça apenas uma base equitativa e de 

cooperação. Para Pennycook, toda língua carrega uma matriz cultural, ou seja, o 

peso de uma civilização. 

Essa disseminação essencialmente positiva do inglês enquanto fenômeno 

linguístico silencia aspectos negativos como, por exemplo, a ameaça às outras 

línguas e a valorização exacerbada do idioma e de seus falantes, que, 

consequentemente, promovem a exclusão social dos que não falam (PENNYCOOK, 

1994). Esse aspecto é também observado por Phillipson (1992, p. 281) que afirma 

que, invariavelmente, os discursos políticos e acadêmicos rotulam positivamente a 

língua inglesa, o que implica a ideia de inferioridade ou traços negativos em outras 

línguas. Tal circunstância contribui, segundo Phillipson (1992, p. 27), para que a 

língua inglesa continue a cumprir o papel que historicamente tem desempenhado: o 

de legitimar uma divisão desigual de poder e recursos, uma vez que a língua 

dominante é glorificada e a língua dominada é estigmatizada.  

Phillipson (1992) e Pennycook (1994) afirmam que a expansão do inglês se 

perfez num processo de construção ideológica que acarretou impactos sociais, 

culturais e políticos decorrentes de sua condição hegemônica. O inglês, para chegar 

ao estatuto de língua internacional, foi, e provavelmente ainda seja utilizado como 

ferramenta de conquista, de subjugação militar e política e de exploração 

econômica: um fazer injuntivo de negação e subalternização de outras línguas e 

culturas: (PHILLIPSON, 1992 1997, 1999a, 1999b, 2002, 2008; PHILLIPSON E 

SKUTNABB-KANGAS 1999; KHUBCHANDANI, 1983; PENNYCOOK, 1994, 1996, 

1998; CANAGARAJAH, 2010). 



 

80 

 

Atualmente, a difusão do inglês acontece ainda de modo perspicaz, porém 

mais artificioso. Ao invés da imposição, a língua é promovida através de 

mercadorias culturais, artísticas e científicas produzidas e disponibilizadas pela 

dominação cultural historicamente conquistada. Ao serem ―consumidas‖, essas 

mercadorias culturais – filmes, livros, músicas, produções intelectuais – reproduzem 

o processo de atribuição de prestígio e valor aos que detêm o poder, numa contínua 

relação de inevitabilidade que reforça e faz introjetar valores e ideias, de modo 

vertical e subliminarmente impositivo. Esse processo estabelece dicotomias – 

produtor/receptor, superior/inferior, dentre outras – que pressupõem que a distância 

entre as partes, só pode ser diminuída pelas vias do mais forte. Trazido para o 

contexto das questões que envolvem a língua inglesa, tal processo implicitamente 

sugere que só através desse idioma, é possível penetrar em outros sistemas de 

pensamento (MITCHELL, 1986), ou seja, fazer parte de outros meios de orientação 

construídos culturalmente e situados historicamente, não necessariamente definidos 

pela ação dos indivíduos, mas pelas estruturas sociais exteriores aos mesmos. 

(FOUCAULT, 1980/1999). 

Uma consideração deve ser feita neste ponto: O processo civilizatório da 

humanidade demonstra que o contato entre povos e culturas distintas em 

relacionamentos comerciais, políticos ou diplomáticos demandou a necessidade de 

uma língua comum. O inglês emergiu dessa necessidade, expandiu-se e alcançou o 

estatuto de imprescindibilidade. Conforme aponta Celani (2003, p. 5), 

 
 

O poder da língua inglesa é um fato inegável nos dias de hoje. O 
paradigma imperialista adota ares condescendentes, é etnocêntrico e 
não se dá conta dos valores sociais dos outros. Cria uma hegemonia 
mundial para manter os menos desenvolvidos dependentes da 
tecnologia e do comércio dos mais desenvolvidos. 
 
 

Expressão dos diferentes embates sociais e, portanto, não natural, não 

acidental e não neutra, a expansão do inglês traz, em seu bojo, uma diversidade de 

aspectos que subjazem à relação língua e poder. Esses aspectos alocam a língua 

inglesa numa posição que, isoladamente, não resulta nem da circunstância de ―estar 

no lugar certo na hora certa‖ (CRYSTAL, 1997, p. 78) nem da relação dicotômica 
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proposta por Phillipson (1992) através do termo ―imperialismo‖, que reduz a cultura a 

uma dimensão econômica. (ORTIZ, 2005). 

Particularmente no Brasil, a influência cultural norte-americana legitima-se 

fundamentalmente por quatro fatores:  

1. pela vulnerabilidade do berço cultural que aqui encontrou, pontuado pelas 

instabilidades advindas do colonialismo português;  

2. pelo sucesso das políticas britânica e estadunidense de expansão do inglês 

associadas aos meios oligopolistas de comunicação;  

3. pela direta presença do inglês nas organizações internacionais em território 

brasileiro;  

4. pela liderança econômica, política e tecnológica dos Estados Unidos 

mundialmente.  

O inter-relacionamento desses fatores em face das contradições e 

peculiaridades existentes no contexto brasileiro determina o grau de influência 

sofrida. Haja vista a não existência de fronteiras delimitadas entre aquilo que se 

produz e aquilo se reproduz (ORTIZ, 2005), a influência sofrida irá manifestar-se de 

diferentes formas, conforme a resistência com a qual se depara.  

Orientada por essa perspectiva e com o objetivo de embasar as discussões 

subsequentes acerca da influencia do sofrida pelo inglês no contexto brasileiro, a 

apropriação (ou não)18 do idioma e de sua ideologia, e as eventuais oposições em 

relação àqueles que o promovem, apresento no próximo segmento, um panorama 

do percurso da expansão da língua inglesa no Brasil. 

 

2 .4 .2  Percur so  h i s tó r i co  da  e xpansã o  da  l íngua  i ng lesa  no  Bras i l  

 

Historicamente, falar uma língua estrangeira sempre foi considerado um 

prestígio no Brasil. Desde a chegada dos portugueses, quando a própria língua 

portuguesa era a língua estrangeira, saber o idioma do dominador era um atributo 

                                                
18A noção de apropriação neste trabalho é consonante com a visão de Smolka (2000), para quem o 

termo refere-se aos ―modos de tornar próprio, de tornar seu [...], tornar adequado, pertinente, aos 
valores e normas socialmente estabelecidos‖. 
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que alimentava as esperanças de conquistas – embora mínimas – do povo 

dominado. Para Leffa (1999, p.3), ―a tradição brasileira é de uma grande ênfase no 

ensino de línguas, inicialmente nas línguas clássicas, grego e latim, e 

posteriormente nas línguas modernas: francês, inglês, alemão e italiano." 

Durante o período colonial, o grego e o latim foram as disciplinas dominantes. 

Com a chegada da Família Real, em 1808, foram criados os primeiros cursos 

superiores não teológicos pelo então Príncipe Regente de Portugal, D. João VI. Com 

a abertura dos portos para o mercado estrangeiro, houve a demanda por uma 

qualificação profissional imediata, prática e eficiente, fazendo com que os novos 

cursos criados tivessem um caráter pragmático no ―aumento e prosperidade da 

instrução pública‖. (MOACYR, 1936, p. 61).  

Assim, foram criadas as cadeiras de francês e inglês, línguas que, de acordo 

com o Decreto de 22 de Junho de 1809, ―entre as vivas têm mais distinto lugar‖ e 

que deveriam, por intermédio de uma atitude ―adestradora‖ do professor, levar os ―os 

discípulos [...] ao bem falar e escrever, [...] fazendo que nas tradições dos lugares 

conheçam o gênio e o idiotismo da língua, e as belezas e elegâncias dela, e do 

estilo e gosto mais apurado e seguido.‖ (Decreto de 22 de Junho de 1809 apud 

MOACYR, 1936, p. 62).  

Em ocasião de sua posse, em 1809, o padre Jean Joyce, primeiro professor 

de inglês nomeado no Brasil, declarou que a inclusão da língua inglesa nos 

currículos justificava-se ―pela sua difusão e riqueza, e o número de assuntos escritos 

nesta língua, a mesma convinha ao incremento e a prosperidade da instrução 

pública‖. (apud MOACYR, 1936, p. 62). 

No tocante à influência de outra cultura na cultura brasileira, através do 

ensino de línguas estrangeiras, alguns fatores podem ser destacados já no período 

histórico acima mencionado: algumas expressões no Decreto de 1809 e no discurso 

do padre Jean Joyce, como ―mais distinto lugar‖, ―gênio‖, ―elegâncias‖, ―estilo‖, 

―riqueza‖, ―incremento‖, ―prosperidade‖, sugerem noções de hierarquia e privilégio 

em relação às línguas estrangeiras instituídas, ou seja, sugerem uma possível 

inclusão no mundo civilizado, que, consequentemente, legitimariam uma mudança 

na de posição social. 
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A influência que subjaz ao caráter prático e instrumental da aprendizagem de 

uma língua estrangeira também pode ser observada nessa época. A língua inglesa, 

ao contrário da língua universal – o francês – não era exigida para o ingresso nas 

academias: seu ensino justificava-se pela otimização das relações comerciais entre 

portugueses e ingleses. (MOACYR, 1936).  

O incentivo e promoção do ensino de línguas estrangeiras, sempre vinculado 

a uma finalidade, ganha, no que tange à língua inglesa, em 1827 e 1937, 

consecutivamente, o caráter de obrigatoriedade. Em 1827, o inglês passa ser 

obrigatório para o ingresso nos dois primeiros cursos jurídicos criados no Brasil, em 

Olinda e São Paulo19. Esses cursos qualificariam indivíduos para cargos 

administrativos e políticos de destaque na sociedade, dentre os quais, cargos que 

envolviam o relacionamento de Portugal com a Inglaterra.  

Assim, para preparar os candidatos às vagas nas duas instituições 

inauguradas foram criadas novas cadeiras em diversas províncias. Em 1837, com o 

objetivo de formar uma elite profissional no Brasil, foi fundado o Colégio Pedro II, 

primeira instituição de ensino secundário oficial no país. No colégio Pedro II, o 

francês e o inglês eram línguas obrigatórias juntamente com o latim e o grego. 

Embora o inglês fosse eleito entre as línguas a serem ensinadas, esse idioma era o 

último, na hierarquia de importância: primeiramente, estavam as línguas clássicas, 

seguidas pela língua francesa, universal, e menos importantemente e com número 

de aulas reduzidas na grade, figurava o inglês. 

Até o fim do Império, seguiu-se um período pontuado por inúmeras reformas 

curriculares, educacionais e decretos que estabeleceram diferentes orientações para 

o ensino de línguas estrangeiras20. Gradualmente foram reduzidos a carga horária e 

o número de anos das línguas estrangeiras nos cursos. Esses dados são 

comprovados nos estudos de Chagas (1957) e Leffa (1999), por mim adaptados na 

tabela a seguir: 

                                                
19Na época da criação dos cursos jurídicos de Olinda e São Paulo ainda não se falava em faculdade 

de Direito. Os cursos, de nível superior, eram denominados Academias de Direito e o próprio Direito 
era cultuado como Letras Jurídicas. A Academia de São Paulo instalou-se no Convento de São 
Francisco e a de Olinda, no Mosteiro de São Bento. Para aprofundamento sobre a criação e 
funcionamento dos cursos jurídicos, consultar Freire (1993). 

 
20 Para um panorama cronológico aprofundado sobre a Educação brasileira no império, suas 

reformas curriculares, educacionais e decretos, consultar Peres (2005). 
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Tabela 1 - Carga horária e número de horas de estudo em língua estrangeira entre 1855 e 
1876 

ANOS REFORMAS 
EM HORAS DE 

ESTUDO 
POR ANOS DE 

ESTUDO 

1855 Couto Ferraz 8 3 
1857 Marquês de Olinda 10 4 
1862 Sousa Ramos 10 4 
1870 Paulino de Sousa 10 4 
1876 Cunha Figueiredo 6 1 
1878 Leôncio de Carvalho 6 2 
1881 Homem de Melo 6 2 

 
Fonte: Elaboração minha com base em Chagas (1957) e Leffa (1999).21 

 
No período apontado acima pelos autores Chagas (1957) e Leffa (1999) – 

entre1855 e 1876 – ―a metodologia para o ensino das chamadas línguas vivas era a 

mesma das línguas mortas: tradução de texto e análise gramatical‖ (LEFFA, 1999, p. 

3). Ainda, a distribuição e a seriação das disciplinas, o material a ser utilizado ou 

elaborado pelos professores seguia determinações previamente estabelecidas nas 

reformas educacionais vigentes que valorizavam aspectos burocráticos do ensino 

sem, contudo, ponderar aspectos relevantes à formação dos professores ou à 

adequação de conteúdo às necessidades formativas do aluno.  

Nos anos que se seguiram à Proclamação da República observa-se 
 
 

[...] uma redução ainda mais acelerada na carga horária semanal 
dedicada ao ensino das línguas.  Assim para 76 horas 
semanais/anuais em 1892, chega-se em 1925, a 29 horas, o que é 
menos da metade. O [...] inglês e alemão passam a ser oferecidos de 
modo exclusivo; o aluno faz uma língua ou a outra, mas não as duas 
ao mesmo tempo. (LEFFA, 1999, p. 6). 

 
 

Conforme pode ser observado, com base nas informações apresentadas até 

aqui, o ensino de inglês, submetido a sucessivas reformas e decretos, ora foi 

negligenciado, ora foi tratado indevidamente, com pouco ou nenhum zelo com as 

necessidades dos aprendizes. Sem uma política de ensino adequada, falta de 

                                                
21 Para a relação completa das línguas estrangeiras oferecidas no período entre 1855 e 1876, a carga 

horária e a oferta em anos de estudo, consultar: Chagas (1957) e Leffa (1999).  
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professores proficientes no idioma que ensinavam e a carga horária insuficiente, o 

ensino de línguas estrangeiras modernas – que seguia a tendência universal da 

época, com enfoque metodológico baseado no ensino do latim, uma língua morta, 

através do método tradução e gramática – configuravam um quadro de precariedade 

que, só a partir de 1930 veio a modificar-se. Segundo Leffa (1999, p. 8), citando 

Chagas (1957), com o propósito de ―soerguer a educação de segundo grau do caos 

e do descrédito em que esteve mergulhada‖, foi criado, em 1930,   

 
 
[...] o Ministério de Educação e Saúde Pública e em 1931 a reforma 
de Francisco de Campos. [...]. Extinguiu-se a freqüência livre e 
instituiu-se o regime seriado obrigatório, visando não apenas 
preparar o aluno para a universidade, mas proporcionar a formação 
integral do adolescente. [...]. [F]oi dada mais ênfase às línguas 
modernas, não por um acréscimo em sua carga horária, mas  pela 
diminuição da carga horária do latim. [...] Pela primeira vez 
introduzia-se oficialmente no Brasil [...] instruções metodológicas 
para o uso do método direto, ou seja, o ensino da língua através da 
própria língua.  

 
 

As mudanças no contexto político e econômico em âmbito nacional e 

internacional, especialmente a expansão dos negócios norte-americanos e a 

consequente perda de domínio dos britânicos, levou o governo inglês a buscar 

alternativas para recuperar o espaço perdido. Uma dessas alternativas foi fundar, no 

Brasil, com o apoio da Embaixada Britânica, a Sociedade Brasileira de Cultura 

Inglesa, em 1934, no Rio de Janeiro e, em 1935, em São Paulo. Sem fins lucrativos, 

a Sociedade Brasileira de cultura Inglesa apresenta como objetivo o intercâmbio 

cultural entre o Brasil e o Reino Unido da Grã-Bretanha e ao ensino de língua e 

cultura inglesa.  

Embora já acontecesse no Brasil, a promoção de intercâmbios culturais e 

profissionais promovidos por fundações estadunidenses para atender às demandas 

de aceitação do modelo de negócio dos empreendimentos norte-americanos aqui 

presentes desde os anos 1920, os Estados Unidos, em contrapartida à Fundação da 

Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, apoiou, através de seu consulado, a criação 

do instituto binacional União Cultural Brasil-Estados Unidos, em 1938, em São 

Paulo, promovendo assim, uma nova modalidade de intercâmbios, os estudantis. 
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Durante a Segunda Guerra foram abertos vários outros centros de cultura 

binacionais pelo país (ALMEIDA SANTOS, 2007, p. 83), como o Instituto Cultural 

Brasileiro Norte-Americano (ICBNA), em 1938, em Porto Alegre; a Associação de 

cultura Brasil-Estados Unidos (ACBEU), em 1941, em Salvador; o Instituto Brasil-

Estados Unidos (IBEU), em 1943, Fortaleza. Tendo como principal objetivo fortalecer 

os laços entre o Brasil e os Estados Unidos, a proposta desses centros binacionais é 

patrocinar e oferecer programas bi-culturais e de intercâmbio educacional, cursos de 

língua inglesa, desenvolvimento profissional para professores de inglês e eventos 

culturais. 

Segundo o Boletim IBEU, de dezembro de 1940 (apud ALMEIDA SANTOS, 

2007, p. 81), o Instituto recebia ajudas concedidas pela Embaixada dos Estados 

Unidos e da iniciativa privada estadunidense que investia no Brasil. Além disso, 

recebia subsídios do Ministério de Relações Exteriores do Brasil e de sócios 

beneméritos (contribuintes que representavam mais de 55 do orçamento) como as 

multinacionais americanas American Coffee Corporation; Atlantic Refining Company 

of Brazil; Baldwin Locomotive Works; Cia. Nacional de Cimento Portland; Cia. Radio 

Internacional do Brasil; Ford Motor Company Exports Inc.; General Electrics S/A; 

General Motors do Brasil; Thomas J. Watson (International Machinery Co.); National 

City Bank of New York; Pullman Standard Car Export; The Sidney Ross Company 

Inc; Standard Oil Company of Brazil e The Texas Company. 

Juntos, os sócios beneméritos, na figura das empresas privadas acima 

mencionadas e as contribuições oficiais norte-americanas e brasileiras compuseram 

uma estrutura para quadro de professores e para o monitoramento da qualidade de 

ensino que veio a se tornar o principal instrumento de promoção da língua inglesa no 

Brasil: os centros binacionais. 

Até os anos 1940, embora a língua inglesa fosse ensinada em território 

americano para imigrantes e para os exércitos aliados, o ensino e a promoção do 

idioma, sob a responsabilidade do Departamento de Defesa dos Estados Unidos não 

acontecia de forma oficial (PHILLIPSON, 1992). Somente com o final da Segunda 

Guerra, o ensino de inglês passou a fazer parte oficialmente da política externa 

norte-americana através de medidas políticas de incentivo à difusão do idioma e sua 

cultura. 
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No Brasil, o ensino oficial do inglês nas escolas secundárias, marcado pelas 

consecutivas reformas, encontra, em 1942, aquela que seria uma das maiores 

reformas do sistema educacional brasileiro: a Reforma de Capanema. A reforma, 

estabelecida num contexto em que o Brasil se preocupava com o nacionalismo, 

impondo através de decretos o uso da língua portuguesa aos imigrantes, determinou 

uma expressiva redução do francês e do inglês no ensino secundário. A reforma 

equiparou todas as modalidades de ensino médio, dividindo-as em dois ciclos: o 

ginásio, com duração de quatro anos e o segundo ciclo, com duração de três anos e 

dividido em clássico (priorizava os estudos humanísticos) e o científico (priorizava as 

ciências). Conforme sintetizado em Leffa (1999, pp. 10-11), citando a Portaria 

Ministerial 114, de 29 de janeiro de 1943,  

 
 

Recomendava-se o uso do método direto, com ênfase em "um 
ensino pronunciadamente prático", [...] ―orientado não só para 
objetivos instrumentais (compreender, falar, ler e escrever) mas 
também para objetivos educativos ("contribuir para a formação da 
mentalidade, desenvolvendo hábitos de observação e reflexão") e 
culturais ("conhecimento da civilização estrangeira" e "capacidade de 
compreender tradições e ideais de outros povos, inculcando [no 
aluno] noções da própria unidade do espírito humano"). Os 
instrumentos que deveriam ser usados para atingir esses objetivos, 
foram também detalhados até o nível da aplicação pedagógica na 
sala de aula. O vocabulário seria escolhido pelo critério de 
freqüência; a leitura deveria iniciar-se por manuais "de preferência 
ilustrados" dentro e fora da sala de aula, começando com "histórias 
fáceis" e progredindo até a leitura de obras literárias completas; os 
recursos audiovisuais, desde giz colorido, ilustrações e objetos até 
discos gravados e filmes são amplamente recomendados.  
A educação nacional ficou centralizada no Ministério de Educação, 
de onde partiam praticamente todas as decisões. [...]. A Reforma 
Capanema, ainda que criticada por alguns educadores como um 
documento fascista pela sua exaltação do nacionalismo, foi, 
paradoxalmente, a reforma que deu mais importância ao ensino das 
línguas estrangeiras.  Todos os alunos, desde o ginásio até o 
científico ou clássico, estudavam latim, francês, inglês e espanhol. 
[...] Visto de uma perspectiva histórica, as décadas de 40 e 50, sob a 
Reforma Capanema, formam os anos dourados das línguas 
estrangeiras no Brasil. 22 

 
 

                                                
22No que diz respeito às línguas estrangeiras modernas, a carga horária configurava-se em: francês – 

13 horas; inglês – 12 horas; espanhol – 2 horas. 
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No final da Segunda Guerra Mundial, a penetração do inglês em território 

brasileiro que já era expressiva através das ações de centros binacionais, das 

Fundações e da Política de Boa Vizinhança, continua a ser incentivada. Na década 

seguinte, o cinema, o rádio e os demais sistemas de comunicação midiática, 

juntamente com o aumento da dependência econômica e cultural brasileira em 

relação aos Estados Unidos, intensificaram a necessidade e o desejo de se 

aprender inglês (PAIVA, 2003). É nesse momento, no qual o desejo de aprender o 

idioma aumentou, que foi criada, em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB)23, desobrigando o ensino de língua estrangeira e atribuindo aos Conselhos 

estaduais de educação quaisquer decisões sobre essa disciplina. Além disso, a 

carga horária de língua estrangeira foi reduzida ―a menos de 2/3 do que foi durante a 

Reforma Capanema‖ (LEFFA, 1999, p. 13). 

Dez anos mais tarde, em 1971, uma nova LDB24 estabelece dois ciclos para o 

ensino – 1º e 2º graus – reduzindo de doze para onze os anos de ensino. A nova lei 

estabelecia que ―a língua estrangeira seria ‗dada por acréscimo‘ dentro das 

condições de cada estabelecimento.‖ (LEFFA, 1999, p.10). 

Para Paiva (2003, sp.), a LDB de 1971, em sua própria redação ―já oferece, 

de antemão, uma desculpa para que seu ensino não ocorra, pois o condiciona às 

condições das escolas. Que condições seriam essas? A existência de 

equipamentos, de professores ou de ambos?‖.  

A autora aponta também, que a  
 
 

[...] não obrigatoriedade do Ensino de LE trouxe como conseqüência 
a ausência de uma política nacional de ensino de línguas 
estrangeiras para todo o país; a diminuição drástica da carga horária, 
chegando a apenas uma aula por semana em várias instituições; e 
um status inferior ao das disciplinas obrigatórias, pois, em alguns 
estados, as línguas estrangeiras perdem o "poder" de reprovar. 
(PAIVA, 2003, s.p.). 

 
 

Nesse período, a língua estrangeira, cuja inserção nos currículos escolares 

cabia aos estados, não era concebida como um elemento fundamental à formação 

cidadã do aluno ou sua inclusão num mundo em transformações tecnológicas 
                                                
23Lei n° 4.024, de 20 de Dezembro de 1961. 
24Lei n° 5.692, de 11 de agosto de 1971.   
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velozes e constantes. Esse contexto de descaso com o ensino regular no Brasil 

associado à crescente demanda da língua inglesa nas relações comerciais, 

profissionais e pessoais resultaram, a partir dos anos 1980, numa aparição e 

proliferação de cursos de inglês em redes de franquia (SCHÜTZ, 1999), de viagens 

educativas e de intercâmbio para os Estados Unidos da América sem precedentes 

na história do Brasil. Rajagopalan (2003b, p. 94), ao discutir acerca da velocidade 

com que se espalhou a ideia dos intercâmbios culturais e cursos no exterior, afirma 

que nem a expansão da rede MacDonald’s no Brasil não teria sido assim, tão 

acelerada, fato que, provavelmente tenha contribuído também para o fortalecimento 

da imagem do ensino comunicativo, oferecido pelos cursos e através das 

experiências de intercâmbio no exterior. 

Esses cursos, da mesma forma que os centros binacionais, até então 

referências no ensino de inglês, constituíam uma verdadeira indústria do ensino 

desse idioma. Diferentemente, contudo, mesmo não estando submetidos a nenhuma 

determinação das autoridades educacionais, ―vendiam‖ uma imagem de eficiência 

que, no senso comum, eram aceitas simplesmente pelo fato do grande número de 

escolas existentes. Produz-se assim, um moto-contínuo: as políticas educacionais 

não garantem a qualidade do ensino-aprendizagem do inglês nas escolas regulares 

 as classes mais favorecidas economicamente buscam essa garantia nos cursos 

particulares de idiomas  as escolas de idioma multiplicam-se e fortalecem-se  

aumenta a  distância entre a qualidade do ensino de inglês nas escolas regulares e 

nos cursos de idioma. 

Em novembro de 1996, por iniciativa da Associação de Linguística Aplicada 

do Brasil (ALAB), um plano emergencial para o ensino de línguas é proposto durante 

o primeiro Encontro Nacional de Política de Ensino de Línguas (I ENPLE). Um mês 

mais tarde, acontece uma nova mudança na legislação educacional brasileira: é 

promulgada a LDB 199625 (ALTMAM, 2003), determinando a obrigatoriedade do 

ensino de uma língua estrangeira moderna a partir da quinta série do ensino 

fundamental e que a escolha da língua a ser ensinada deva ser feita pela 

comunidade escolar e, eventualmente, dentro das possibilidades da instituição, outra 

língua, em caráter optativo pode ser ministrada. Com base nessa LDB (BRASIL, 

1996) foram propostos em 1998, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
                                                
25Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
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Ensino Fundamental (PCN-EF), determinando que as línguas estrangeiras 

modernas integrem a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – ―conjunto 

de conhecimentos essenciais que permitem ao aluno aproximar-se de várias 

culturas e, conseqüentemente, propiciam sua integração num mundo globalizado‖ 

(p. 49). De acordo com os PCN-EF (BRASIL, 1998, p. 40):   

 
 

[...] a aprendizagem do inglês, tendo em vista o seu papel 
hegemônico nas trocas internacionais, desde que haja consciência 
crítica desse fato, pode colaborar na formação de contra-discursos 
em relação às desigualdades entre países e entre grupos sociais 
(homens e mulheres, brancos e negros, falantes de línguas 
hegemônicas e não-hegemônicas, etc.). Assim, os indivíduos 
passam de meros consumidores passivos de cultura e de 
conhecimentos a criadores ativos: o uso de uma Língua Estrangeira 
é uma forma de agir no mundo para transformá-lo. A ausência dessa 
consciência crítica no processo de ensino e aprendizagem de inglês, 
no entanto, influi na manutenção do status quo, ao invés de cooperar 
para sua transformação. 
 
 

Em 2000, é publicada a primeira versão dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCN-EM). Nas diretrizes desse documento 

destacam-se a contextualização e a interdisciplinaridade como vias de 

desenvolvimento da capacidade do aluno de aprender e inter-relacionar seus 

conhecimentos na resolução de seus problemas cotidianos, através de um 

engajamento discursivo que, concomitantemente, reconhece outras culturas, reflete 

sobre a própria cultura e reforça a sua posição de sujeitos. Tal perspectiva, também 

subjaz às Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), documento de 

2006, que, a exemplo dos PCN-EF (BRASIL, 1998) e PCN-EM (BRASIL,1999), 

orientam o Ensino Fundamental e Médio nas escolas brasileiras. Nas OCEM, a 

língua estrangeira, cujo valor educacional da aprendizagem ―vai muito além de 

meramente capacitar o aprendiz a usar uma determinada língua estrangeira para 

fins comunicativos‖ (BRASIL, 2006, p. 92), figura como uma ferramenta que pode 

possibilitar o desenvolvimento do aluno como cidadão consciente de seu papel 

social, ou seja, um desenvolvimento ―condizente com as necessidades da sociedade 

em que vivem, de uma sociedade que tem as suas próprias características, porque é 

interpelada por uma história e uma cultura em constante construção e reconstrução‖. 

(BRASIL, 2006, p. 97). 
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Na perspectiva das orientações dos PCN-EF (BRASIL, 1998) e PCN-EM 

(BRASIL, 1999), a formação integral do aluno implica num processo de auto-

percepção como ser humano e como cidadão, caminho este que, no contexto de 

ensino de línguas, pode ser favorecido pela construção de uma consciência crítica. 

Essa criticidade a ser desenvolvida pelo aluno – ―a habilidade de avaliar criticamente 

e com base em critérios explícitos, perspectivas, práticas e produtos, tanto da nossa 

própria cultura e ambiente nativos quanto da cultura e ambiente do outro (BYRAM, 

GRIBKOVA E STARKEY, 2002 apud SIQUEIRA, 2005, s.p.) – deve 

fundamentalmente estar inscrita na consciência crítica do professor. Todavia, essa 

consciência crítica fica muitas vezes comprometida, haja vista a  

 
 

[...] eficiência dos nossos currículos de formação básica quanto ao 
gritante despreparo em termos de conhecimentos gerais que 
constatamos nos docentes diplomados a cada ano [...] e o 
bombardeio ideológico-cultural de países como os EUA, na América 
Latina, em especial no Brasil. (SIQUEIRA, 2005, s.p.). 

 
 

Conforme apresentado até aqui, pode-se inferir que o ensino de línguas 

estrangeiras no Brasil sempre perpassou um contexto de instabilidade. Atualmente, 

a flagrante ineficiência desse ensino, especialmente nas instituições públicas, 

demonstra que a situação não se modificou. Juntamente com a incapacidade de 

proporcionar o desenvolvimento das habilidades de leitura, fala, escrita e 

entendimento – a formação geral do indivíduo enquanto cidadão (BRASIL, 1998, 

p.24) – aparecem determinados valores que, imbricados nas ações e relações entre 

os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, podem afetar ainda 

mais esse panorama. Esses valores, no contexto de ensino de línguas estrangeiras 

no Brasil, estão atrelados à língua inglesa, visto ser este o idioma escolhido na 

maioria das escolas brasileiras (GIMENEZ, 2006; ASSIS-PETERSON, 2008). 

Embora geralmente percebido nos contextos educacionais como a língua universal 

usada para comunicação internacional, muitos alunos, e até mesmo alguns 

professores, ainda vêm o inglês como a ―língua do poder‖ – pressuposto que, não 

raramente, vem acompanhado dos valores, ideologias e convenções sociais do 

idioma e pode levar à crença de que quanto mais próximo se está do modelo do 
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falante nativo,26 maiores as chances de se pertencer a essa ―cultura superior‖. 

(MOITA LOPES, 1996; KUMARADIVELU, 2006a).  

A valorização exacerbada das formas, funções, comportamento e cultura do 

inglês outorga à língua uma hegemonia que favorece a construção e proliferação de 

estigmas e preconceitos que podem resultar numa distinção entre os indivíduos que 

―falam‖ e os que ―não falam‖ o idioma. A aceitação desse estado de ―não 

pertencimento‖ ou inferioridade constitui um fator característico do estado de 

anomia, cuja manifestação ocorre quando há uma ruptura entre as normas e metas 

culturais e as capacidades socialmente estruturadas dos indivíduos pertencentes a 

um grupo em agir de acordo com essas normas (MERTON, 1949/1968). 

Com origem na instabilidade social que resulta da ausência de valores 

comuns, normas e objetivos, a anomia aparece no contexto educacional de ensino 

de inglês no Brasil, como resultado da falta de capacidade da estrutura social em 

disponibilizar os meios institucionais para se atingir os fins culturais na mesma 

proporção a todos os membros da sociedade. A anomia pode manifestar-se através 

de concepções como, por exemplo, a de que não é possível aprender inglês na 

escola pública, convicção esta que pode ter a origem atribuída à ineficiência do 

ensino de língua estrangeira nessas instituições. Ainda, a promoção do inglês como 

―língua do poder‖ pode ter a intenção de persuadir indefinidamente, levando as 

pessoas a fortalecerem as ―certezas‖ de sua ―propaganda‖. A insatisfação e a 

incorporação de sentimentos de alienação e incerteza decorrentes da falta de 

propósito ou crença podem apontar para a superioridade do inglês como o melhor e 

mais moderno caminho. Além desses sentimentos, os estados de ―não 

pertencimento‖, inferioridade ou conformidade que caracterizam a anomia podem 

influenciar no processo de ensino-aprendizagem de inglês através da proliferação e 

fortalecimento das convicções dos indivíduos envolvidos no processo ou da 

produção de novas convicções, uma vez que estas se constroem a partir da 

interação social. Essas convicções são passíveis de estabilizarem-se como 

verdades absolutas, o que levaria a um desvio dos propósitos aos quais, de acordo 

                                                
26O falante nativo é, segundo Rajagopalan (1997), muitas vezes concebido como aquele, cuja língua, 

primeira ou única lhe outorga o papel de ―autoridade‖ ou ―proprietário legítimo‖ dessa língua e por 
isso, um modelo para o aprendiz. Na perspectiva do mundo globalizado em que vivemos, essa 
noção não faz sentido, haja vista que  as línguas naturais não são estanques e estão propensas a 
influências externas. (RAJAGOPALAN, 2003). 
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com a legislação brasileira, o ensino de língua estrangeira se destina no Brasil: a 

formação integral do aprendiz – ―indivíduos/cidadãos com mente aberta para 

conhecimentos novos‖ que possibilitem mudanças na sua ―maneira de pensar e ver 

o mundo.‖ (BRASIL, 2006, p. 90). 

Num ―sistema social que privilegia e prega a acomodação‖ uma manifestação 

anômica que se manifeste na réplica e na conformidade pode muitas vezes ser 

entendida como ―uma atitude nada estranha‖ ou ―o caminho mais natural‖ 

(SIQUEIRA, 2005, s.p.), mas definitivamente, comprometem o cultivo dos valores 

nacionais e da cidadania e o compromisso ético de produzir uma educação cuja 

qualidade vá ao encontro às expectativas e necessidades de aprendizagem dos 

alunos, da comunidade e dos educadores.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este estudo desenvolve-se sob a premissa de que a máxima precisão e 

adequação possíveis entre aquilo que é planejado e a realidade do fenômeno 

estudado só podem ser atingidas se os objetivos pela investigação forem coerentes 

com os procedimentos metodológicos adotados. Nesse sentido, é necessário haver 

coerência entre o objeto de estudo, os pressupostos metodológicos e a visão de 

conhecimento do pesquisador. (LINCOLN E GUBA, 1985).  

Levando-se em conta que o corpo de metaconhecimento construído pode 

servir de referencial e desenvolvimento da área investigada (MOITA LOPES, 1994), 

esta seção descreve a seguir: o percurso metodológico deste trabalho, que inclui o 

porquê do pertencimento desta investigação ao paradigma qualitativo-

interpretativista com enfoque sócio-histórico; a inserção na LA; o contexto 

pesquisado – escopo geográfico, escolas, professores e alunos participantes – bem 

como os instrumentos utilizados para a geração e interpretação de dados; e os 

princípios éticos que regem este trabalho. 

 

3.1 O Fazer pesquisa qualitativa-interpretativista 

 

Consonante com os princípios de cientificidade das Ciências Sociais, esta 

pesquisa, de natureza qualitativa e cunho interpretativista (ERICKSON, 1986), 

caracteriza-se como uma atividade social, cujo objeto de investigação é histórico: 

focaliza aspectos relacionados ao mundo social – como ele é interpretado, 

experienciado, entendido e produzido, ao invés do mundo padronizado (MOITA 

LOPES, 1994, p. 332), investigando um contexto – a sala de aula – que vivencia o 

mesmo período histórico e, portanto, sofre as mesmas influências e marcas do 

passado na construção de seu futuro que se constitui pelo intercâmbio das 

consciências históricas de cada indivíduo nesse contexto: seus imaginários (a 

concepção que cada indivíduo tem de sua relação com o mundo); suas memórias 

semânticas (conhecimentos acerca do mundo que atribuem significados a toda 

informação); e seus valores morais e éticos compartilhados que conduzem a 

inserção do grupo no meio. (COUPAL, 2010).  
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Dessa forma, o enfoque sócio-histórico desta pesquisa (VYGOTSKY, 1984; 

1934/2003; BAKHTIN, 1992; OLIVEIRA, 2003; FREITAS 2002, 2003), justifica-se 

pela busca, através de dados coletados em contextos específicos e pela descrição , 

compreensão e análise das representações dos professores e alunos. 

Este trabalho se constrói dentro da compreensão de que o processo 

investigativo é uma relação entre sujeitos que promove o desenvolvimento mediado 

por outro indivíduo. Essa ideia tem base nos estudos de Bakhtin (1992), que 

compreende o investigador e o investigado como dois sujeitos em interação , 

inseridos, portanto, num processo que supõe duas consciências no qual a relação 

dialógica se estabelece; e nos estudos de Vygotsky (1984; 1934/2003;) que 

compreende o conhecimento como algo construído na  inter-relação dos indivíduos . 

Nessa perspectiva, na qual o pesquisador desempenha o papel de mediador, sua 

participação ativa e sua interação com os demais indivíduos resultam em 

transformações e novas significações no campo de saber de todos os indivíduos 

envolvidos no processo investigativo (FREITAS, 2002, 2003). Essa interação 

impossibilita, portanto, a neutralidade do pesquisador, que descreve o fenômeno 

investigado a partir das compreensões que ele constrói no contexto sóc io-histórico 

no qual se situa. 

Esta investigação privilegia o uso do termo interpretativista, cujo interesse 

central está no ―significado humano na vida social e sua elucidação e exposição por 

parte do investigador‖. (ERICKSON, 1986, p. 119). 

Para caracterizar a perspectiva dos participantes acerca do assunto 

investigado, este trabalho combina preocupações intelectuais, filosóficas, técnicas, 

práticas e éticas em via de gerar dados a partir de procedimentos flexíveis e 

sensíveis ao contexto em que são gerados (MASON, 1988), ou seja, procedimentos 

capazes de ressaltar ―a natureza socialmente construída da realidade , a íntima 

relação entre o pesq uisador e o que é estudado , e as limitações situacionais que 

influenciam a investigação.‖ (DENZIN E LINCOLN, 2006, p. 23). Nessa perspectiva, 

este estudo pressupõe a interpretação do pesquisador e caracteriza-se como uma 

atividade subjetiva: ―um modo particular de organizar a experiência humana por 

meio do discurso‖ (MOITA LOPES, 1994 p. 333). 
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Nesta pesquisa, o contexto é considerado com base nos pressupostos da 

teoria socioecológica de Bronfenbrenner (1979/1996; 1994), que discute o 

desenvolvimento humano através da interação dinâmica de quatro núcleos: tempo, 

pessoa, processo e contexto. Assim, essa abordagem considera o desenvolvimento 

social como resultado da interação entre a personalidade e as características 

pessoais do indivíduo dentro de subsistemas maiores ou contextos sociais, como a 

família, a escola, a comunidade etc. Nessa perspectiva, o escopo desta investigação 

focaliza um sistema específico – as representações caracterizadas pela anomia; um 

contexto delimitado – a sala de aula de inglês da escola pública; em relação a um 

macro-contexto – histórico, social, político e econômico. 

No intuito de buscar dados o mais próximo possível da verdade – aqui 

entendida como ―uma relação de acordo entre a observação, descrição e 

interpretação, entre o observador e o participante, entre o relator e sua audiência‖ 

(VAN LIER, 1988, p. 46) – busco descrever ―como‖ a anomia se manifesta no 

contexto de sala de aula através do uso social da linguagem, estabelecendo 

estruturas de atividades regulares e compartilhando sistemas de significados entre 

professor e alunos. (ALLWRIGHT E BAILEY, 1991, p. 98). 

Nesse viés, compartilho a reflexão de Celani (2005) sobre um pressuposto 

básico na pesquisa qualitativa: ―tudo o que constitui o ser humano (crenças, atitudes, 

costumes, identidades) é criado e existe só nas relações sociais, nas quais o uso da 

linguagem é fundamental‖ (BREDO E FEINBERG, 1982, apud CELANI, 2005, p. 

109). Assim, ―descrever a vida social do lado de fora, [...] olhar e interpretar os dados 

[implica numa] construção dos significados [...] feita pelo pesquisador e pelos 

participantes, em negociações.‖ 

 

3 .1 .1  A pe squ i sa  e m L ingu ís t i ca  Ap l i cada   

 

  Historicamente, as bases da LA encontram-se na aplicação de teorias 

linguísticas ao ensino de idiomas (década de 40) e na tradução (década de 60), 

evoluindo para uma multiplicidade de contextos nos quais a linguagem representa 

uma questão crucial na ―investigação empírica e teórica de problemas do mundo 

real‖ (BRUMFIT, 1995, p. 27). A busca de soluções para esses problemas – objetivo 
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principal da LA (MOITA LOPES, 1996; GRABE E KAPLAN, 1991) – implica um fazer 

compromissado com a relevância social (ROJO, 2006). Nessa perspectiva, a LA 

busca, em outras áreas do conhecimento, o arcabouço teórico-metodológico para 

sua orientação, integrando-os e (re)constituindo-se socialmente como "um campo 

com múltiplos centros" (RAMPTON, 2006, p. 109), híbrido, mestiço (MOITA LOPES, 

2006). Essa característica multidisciplinar faz com que a LA seja vista 

contemporaneamente como uma área de conhecimento  

 
 

[...] articuladora de múltiplos domínios do saber, em diálogo 
constante com vários campos que têm preocupação com a 
linguagem. Tendo em vista que a linguagem permeia todos os 
setores de nossa vida social, política, educacional e econômica, uma 
vez que é construída pelo contexto social e desempenha o papel 
instrumental na construção dos contextos sociais nos quais vivemos, 
está implícita a importância da LA no equacionamento de problemas 
de ordem educacional, social, política e até econômica. (CELANI, 
2000, p. 19-20). 

 
 
A LA concebe a linguagem como instrumento de construção do conhecimento 

e este, como passível de reconstrução, reconceituação e recriação ao longo do 

tempo e, portanto, constituído de forma ambígua, híbrida e mesclada. Assim, a LA 

dialoga com outras áreas do saber, informando-se na simultaneidade e na 

ambivalência de outros discursos que possam auxiliar na compreensão de como o 

indivíduo constrói o seu conhecimento linguístico e de como ele cria e expressa a 

sua identidade através desse conhecimento em todos os contextos. 

Em seu processo de desenvolvimento epistemológico, a LA propicia a 

coexistência de diferentes trabalhos e teorizações devido à sua pluralidade e 

heterogeneidade. Esta pesquisa insere-se nesse contexto. Particularmente 

caracterizado como um estudo das ciências sociais e inserido na LA – entendida 

como área de produção de conhecimentos que diz respeito às praticas discursivas 

produzidas na sociedade – busco, neste trabalho, numa perspectiva INdisciplinar de 

pesquisa (MOITA LOPES, 2006), construir conhecimento utilizando a língua para 

estudar a complexidade de uma situação do mundo real (anomia) e as imbricações 

dos professores e alunos participantes nessas situações, fundamentando-me 

transdisciplinarmente em estudos de outras áreas do saber além da LA, como a 

Filosofia, a Sociologia, a Psicossociologia, os Estudos Culturais e o Direito.  
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Dessa forma, a investigação da anomia se desenvolve com foco na linguagem 

como um produto humano, ou seja, com foco nas representações dos participantes 

materializadas (pela linguagem) na manifestação do estado de anomia. Essa 

manifestação, expressa pela linguagem e, portanto, inseparável da subjetividade e 

da emoção que habita os meios sociais dos professores e alunos, caracteriza estes 

participantes como sujeitos heterogêneos e em constante transformação (MOITA 

LOPES, 2006; HALL, 1992/2005). Nessa visão, a construção de conhecimento está 

vinculada à maneira como os participantes vivem, sofrem e se posicionam 

politicamente. (MOITA LOPES, 2006, p. 87). 

 

3.2 O Contexto de geração e interpretação dos dados 

 

O desenvolvimento do ser humano se perfaz em sua permanente e 

progressiva inter-relação com os meios em que vive.  Esses meios – contextos mais 

imediatos ou mais abrangentes – também sofrem constantes transformações no 

inter-relacionamento entre si, influenciando, dessa forma, o processo de 

desenvolvimento do indivíduo nos diferentes contextos que estes integram. Nesses 

contextos, a inserção, participação e relações estabelecidas pelo indivíduo 

determinam, além de seu desenvolvimento, a natureza dos contextos e suas 

relações. 

Nessa perspectiva, a importância do contexto, compreendido como uma série 

de estruturas que se encaixam umas nas outras de forma recíproca e 

interdependente (BRONFENBRENNER, 1979/1996; 1994) é fundamental para a 

investigação da anomia, pois a sua manifestação, embora ocorra nas experiências 

mais imediatas dos indivíduos, está relacionada de forma mais ampla ao ambiente 

no qual ele está inserido. 

Considerando-se a importância de se estudar a manifestação do estado da 

anomia sob esse enfoque, optei por pautar esta pesquisa na Abordagem 

socioecológica do Desenvolvimento Humano (BRONFENBRENNER, 1979/1996; 

1994), que ressalta que todo indivíduo sofre influência das interações entre os 

contextos que se sobrepõem: microssistema, mesossistema, exossistema, e 

macrossistema – os ecossistemas. A figura a seguir ilustra essa abordagem: 



 

99 

 

 

Figura 1 – Abordagem socioecológica do Desenvolvimento Humano segundo 
Bronfenbrenner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração minha com base em Bronfenbrenner (1979/1996; 1994). 

 

O microssistema é o nível mais interno e refere-se ao contexto com o qual o 

indivíduo tem um contato direto. É um contexto mais imediato, integrador de suas 

experiências. Neste trabalho, compreende os alunos e professores participantes e o 

pesquisador.  

O mesossistema compreende as inter-relações ou interconexões entre os 

contextos em que o indivíduo participa. Assim, a escola é um mesossistema do 

aluno. Também são mesossistemas do aluno, os clubes e associações de qualquer 

natureza, os serviços de saúde, os centros recreativos, dentre outros contextos nos 

quais os indivíduos participam e atuam.  
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O exossistema refere-se à comunidade na qual os indivíduos se inserem. Seu 

contexto não está presente diretamente no cotidiano do indivíduo que, pode nem 

estar presente, mas sofre a influência dos acontecimentos do entorno. O 

exossistema compreende os municípios e suas características socioeconômicas e 

geográficas, o sistema e a comunidade escolar e suas políticas públicas. 

O macrossistema é composto por padrões organizacionais e ideológicos das 

instituições sociais numa cultura da qual fazem parte os contextos sociais, 

econômicos, culturais e históricos. No ecossistema educativo, o macrossistema 

corresponde a fatores tecnológicos, filosóficos, religiosos, éticos, sociais, familiares, 

culturais, estilos de vida, políticos, administrativos, legais, econômicos, biológicos, 

profissionais e de saúde. 

Ao investigar a anomia, infiro, nesta pesquisa, que a manifestação desse 

estado subjaz às representações dos alunos e professores participantes. Tais 

representações – consistência observável de uma cultura determinada pela forma e 

conteúdo dos seus integrantes – constituem, na perspectiva de Bromferbrenner 

(1979/1996; 1994), o macrossistema. Assim, compreendendo que as 

representações constituem o macrossistema no qual o objeto de estudo será 

investigado, a anomia, e, inferindo que esse macrossistema é o conjunto de todos os 

outros contextos entrelaçados (meso, exo, e micro) na geração de dados para este 

estudo, passo a descrevê-los a seguir. 

 

3 .2 .1  O escop o  geográ f i co  

 

A área geográfica para a realização deste estudo compreende a região 

administrativa da Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto, São Paulo, composta por 14 

municípios27 e situada na microrregião administrativa de Ribeirão Preto.  

Com a finalidade de assegurar subsídios suficientemente abrangentes para a 

análise dessa região, o escopo geográfico deste trabalho envolveu sete diferentes 

                                                
27A título de esclarecimento ressalto que a microrregião administrativa de Ribeirão Preto é composta 

por 16 municípios. Entretanto, a Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto abrange somente 14 
municípios dessa microrregião. Informação disponível em: 
http://deribeiraopreto.edunet.sp.gov.br/retrad10.pdf 
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municípios. A facilidade de acesso e proximidade entre os municípios viabilizaram 

essa escolha, que objetivou cobrir diferentes realidades sociais, culturais e 

econômicas, dadas as prováveis diferenças entre as cidades, entre as escolas e 

muito provavelmente entre as escolas de uma mesma cidade. 

 

3.2.1.1 A microrregião administrativa da Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto 

 

Ribeirão Preto, distante 310 km da capital do estado, São Paulo, é uma 

microrregião que abriga 16 municípios. Com população de 1.058.037 habitantes, é a 

oitava microrregião mais populosa do estado28. Seu Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M) é o sexto maior de todo o estado (em 645 municípios) e 

o oitavo de toda a região sudeste. De acordo com o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) o IDH de Ribeirão Preto é de 0,855, comparado à 

média brasileira de 0,72329. Seu Produto Interno Bruto (PIB) é décimo maior do 

estado e o trigésimo de todo o país30, o que caracteriza a região como tendo um 

elevado padrão de vida (renda, consumo, longevidade).  

O município de Ribeirão Preto, predominantemente urbano, tem na 

agricultura, setor primário, seus números menos relevantes. Contudo, sua 

localização geográfica circundada por importantes regiões agrícolas, estimulou o 

desenvolvimento de setores relacionados, como de máquinas agrícolas e 

equipamentos para usinas, fazendo com que o município alcançasse a posição de 

maior produtora mundial de açúcar e álcool e a maior região de agroindústria 

brasileira – um amplo complexo industrial com 21 usinas, várias indústrias de suco 

de laranja, beneficiadoras de café, soja, amendoim, indústrias alimentícias, 

indústrias de ração, fertilizantes, entre outras. Os números mais expressivos 

encontram-se no setor terciário: a maior fonte geradora do PIB ribeirão-

                                                
28Estimativa Populacional 2012 para 1º de julho de 2012. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (01 de julho de 2012). Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2012/> 

29Dados disponíveis em: <http://www.caminhos.ufms.br/matrizdados/sp/ribeiraopreto.html>  
30Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2009). Tabela 1 - Produto Interno Bruto a 

preços correntes e Produto Interno Bruto per capita segundo as Grandes Regiões, as Unidades da 
Federação e os municípios - 2005-2009. Informação disponível em: 
<http://www.webcitation.org/67mkQCCqR> 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_Interno_Bruto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_de_S%C3%A3o_Paulo_por_PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_de_S%C3%A3o_Paulo_por_PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_de_S%C3%A3o_Paulo_por_PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Brasil_por_PIB
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pretano31 está no comércio e na prestação de serviços, cujo crescimento é reflexo 

do desenvolvimento contínuo do setor secundário. 

Ribeirão Preto, em números, mostra ser o centro de uma região privilegiada 

em termos econômicos. O dinamismo econômico do município contribui e influencia 

o desempenho econômico da região, sendo também por este influenciado. Dessa 

forma, o desenvolvimento econômico amplia e alavanca o desenvolvimento de 

outras áreas num processo dinâmico que irá refletir-se na educação, 

indiscutivelmente, um dos setores mais importantes para o desenvolvimento de uma 

nação.  

É pela construção, produção e disponibilização de conhecimento que um país 

cresce e possibilita a uma melhor qualidade de vida para seu povo. É nessa 

perspectiva que se insere o escopo geográfico no qual este estudo se desenvolve, a 

microrregião administrativa de Ribeirão Preto, cujo valor do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) da educação de 0,918, comparado à média 

brasileira de 0,84932, lhe outorga juntamente com a classificação de ―muito elevado‖, 

a responsabilidade social de acompanhar as demandas educacionais advindas do 

contínuo e crescente desenvolvimento da região. 

 

3 .2 .2  As  esco las  

 

 A escolha das escolas aconteceu de acordo com o seguinte processo: 

Primeiramente, fiz contatos com 52 escolas por telefone ou e-mail para o 

convite de participação na pesquisa. Dentre estes, não obtive qualquer resposta ou 

contado de 11 escolas. Os demais 41 convites receberam respostas favoráveis à 

participação, através de suas diretorias.  

Destes, nove professores não aceitaram participar e seis professores 

desistiram. Em relação aos alunos, oito desistiram em diferentes momentos do 

processo de geração dos dados.  

                                                
31Idem nota n° 24. 
32 Dados disponíveis em: <http://www.caminhos.ufms.br/matrizdados/sp/ribeiraopreto.html> 
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Dessa forma, os participantes desta pesquisa somam um número de 18, 

cinco professores e 13 alunos, alocados em 18 diferentes escolas, situadas em 7 

municípios pertencentes à região administrativa da Diretoria de Ensino de Ribeirão 

Preto. 

 A tabela a seguir ilustra as escolas; os municípios nas quais as mesmas estão 

situadas33; o número de alunos de cada escola; o público atendido e a classificação 

econômica34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33Segundo os procedimentos éticos de pesquisa descritos na seção 5 (ver 5.5), para resguardar a 

identidade dos participantes e de suas escolas, utilizo os seguintes critérios:                                                                                          
Aos dezoito participantes – cinco professores e 13 alunos – foram atribuídos pseudônimos, 
escolhidos por eles próprios.  
Aos sete municípios participantes foram atribuídos algarismos arábicos sequenciais de 1 a 7.  
Às 18 escolas foram atribuídas letras maiúsculas em ordem alfabética sequenciais de A  a R.                                                                                                                                                                                                              

34A classificação econômica das escolas foi declarada pelos professores, em resposta à pergunta 5 
do questionário do professor (Apêndice 5), com base no documento Novo Critério Padrão de 
Classificação Econômica Brasil 2011, adaptado na tabela abaixo, segundo a fonte: Fonte: ABEP - 
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – 2011 – www.abep.org – abep@abep.org. Dados 
com base no Levantamento Socioeconômico 2011 – IBOPE. 

 
NOVO CRITÉRIO PADRÃO DE CLASSIFICAÇÃO 

ECONÔMICA BRASIL 2011 
RENDA FAMILIAR MÉDIA 

R$ 

Classe A1 11.480,00 
Classe A2 8.295,00 
Classe B1 4.754,00 
Classe B2 2.656,00 
Classe C1 1.459,00 
Classe C2 962,00 
Classe D 680,00 
Classe E 415,00 
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Tabela 2 - O perfil das escolas participantes 

MUNICÍPIO ESCOLA PÚBLICO 
N° DE 

ALUNOS 
CLASSIFICAÇÃO 

ECONÔMICA35 

1 A Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

> 
1200 B2 

1 B Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

> 
1200 B2 

1 C Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

> 
1200 C2 

2 D Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

< 
400 C1 

3 E Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

> 
1000 B2 

1 F Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

> 
1200 C2 

4 G Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

< 
300 C2 

5 H Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

< 
800 C2 

6 I Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

< 
300 C1 

7 J Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

> 
700 C2 

1 K Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

> 
800 C2 

1 L Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

> 
1200 C2 

1 M Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

> 
1200 B2 

1 N Ensino Médio 
 

> 
1000 B1 

1 O Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

> 
1100 C1 

1 P Ensino Médio 
EJA36 

> 
1000 C1 

1 Q Ensino Médio 
EJA 

> 
1000 C1 

1 R 
Ensino Fundamental 

Ensino Médio 
 

> 
1200 C1 

Fonte: Informações coletadas pela autora. 

 

                                                
35Vide nota anterior. 
36EJA: Educação de Jovens e Adultos é um segmento de educação regulamentado pelo artigo 37 da 

Lei nº 9394 (BRASIL, 1996), nas etapas dos ensinos fundamental e médio da rede escolar pública 
brasileira, destinada a jovens e adultos que não completaram os anos da educação básica em idade 
apropriada. 
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3.2 .3  O per f i l  dos  par t i c i pan tes  

 

Dezoito indivíduos participaram desta pesquisa: cinco professores do ensino 

fundamental e médio, sete alunos do ensino fundamental e seis alunos do ensino 

médio.  

A escolha dos participantes teve como objetivo proporcionar pontos de vista 

diversos que refletissem o contexto educacional como um todo, e não as 

especificidades de situações pontuais. Assim, o critério utilizado teve a finalidade de 

oferecer representatividade a cada ano do ensino fundamental e do ensino médio, 

tanto na figura de alunos, como de professores.   

Dessa forma, todas as séries do ensino fundamental e ensino médio estão 

representadas por, pelo menos, um participante, em todos os casos, alocados em 

escolas diferentes, ou seja, cada escola está representada por um único 

participante. 

Segundo os procedimentos éticos de pesquisa descritos na seção 5.5, para 

resguardar a identidade dos participantes e de suas escolas, utilizo os seguintes 

critérios:  

 Aos dezoito participantes – cinco professores e treze alunos – foram 

atribuídos pseudônimos. Todos os pseudônimos foram escolhidos pelos 

próprios participantes na ocasião do preenchimento dos questionários;  

 aos sete municípios participantes foram atribuídos algarismos arábicos 

sequenciais de 1 a 7; 

 às dezoito escolas foram atribuídas letras maiúsculas em ordem 

alfabética sequenciais de A a R.  

As tabelas a seguir ilustram, consecutivamente, o perfil dos alunos e dos 

professores participantes37.  

 

 

                                                
37 As informações utilizadas para a elaboração das tabelas são provenientes das respostas dos 
participantes ao Questionário do professor (questões de n°1 a n°4, Apêndice B) e Questionário do 
aluno (questão n°6, Apêndice C). 
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Tabela 3 - O perfil dos alunos participantes 

NOME 
 

ESCOLA 
 

MUNICÍPIO 

IDADE SÉRIE 

FREQUENTA  
ATUALMENTE 

ALGUM CURSO DE 
IDIOMAS? 

JÁ FREQUENTOU 
ALGUM CURSO DE 

IDIOMAS? 

Danilo 
Escola: F 

Município: 1 

 
12 

5ª/6º 
ano Não Não 

Clara 
Escola: G 

Município: 4 

 
11 

 
5ª Não Não 

Jéssica 
Escola: H 

Município: 5 

 
12 

 
6ª Não Não 

Igor 
Escola: I 

Município: 6 

 
12 

 
6ª Não Não 

Nicole 
Escola: J 

Município: 7 

 
12 

 
6ª Não Não 

Aron 
Escola: K 

Município: 1 

 
12 

 
7ª Não Não 

Carol 
Escola: L 

Município:1 

 
14 

 
8ª Sim Sim 

Maira 
Escola: M 

Município: 1 

 
15 

 
1º Sim Sim 

Bruna 
Escola: N 

Município: 1 

 
15 

 
1º Sim Sim 

Andrea 
Escola: O 

Município: 1 

 
15 

 
1º Não Não 

Daiane 
Escola: P 

Município: 1 

 
16 

 
2º Não Não 

Talita 
Escola: Q 

Município: 1 

 
16 

 
2º Não Não 

Aline 
Escola: R 

Município:1 

 
17 

 
3º Não Não 

Fonte: Informações coletadas pela autora. 
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Tabela 4 - O perfil dos professores participantes 

NOME 
 

ESCOLA 
 

MUNICÍPIO 

IDADE38 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

E 
FORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR39 

TEMPO DE 
SERVIÇO NA 

ESCOLA 
PÚBLICA 

ATUAÇÃO EM 
INSTITUIÇÕES 
PRIVADAS OU 
CURSOS DE 

IDIOMAS 

Helena 
Escola A 

Município 1 
Faixa 2 

Letras 
 

 
13 anos 

 
 

- Vivência de 1 ano nos 
Estados Unidos 

Tânia 
Escola B 

Município 1 
Faixa 1 

Letras 
 

 
6 anos 

 
 

2 anos 
(em atividade 
atualmente) 6 anos em Instituto de 

Idiomas 
Sílvia 

Escola C 
Município 1 

Faixa 1 
Letras 

 
 

7 anos 
 

- 
- 

Renata 
Escola D 

Município 2 
Faixa 1 

Letras 
  

4 anos 
 

2 anos 
(em atividade 
atualmente) Vivência 5 meses na 

Austrália 
Felipe 

Escola E 
Município 3 

Faixa 2 
Letras 

 
 

8 anos 
 

5 anos 
(em atividade 
atualmente) - 

Fonte: Informações coletadas pela autora. 

 

3.2.3.1 A pesquisadora 

 

Graduei-me em Letras – Tradução e Interpretação pela Universidade de 

Ribeirão Preto, São Paulo, no ano de 1997, e passei a exercer profissionalmente o 

magistério de inglês no ano de 2000, após concluir um curso de aperfeiçoamento 

para professores em San Francisco, nos Estados Unidos, em 1998, e em Londres 

em 1999; e no ano de 2000, o curso de especialização em Língua Inglesa na 

Universidade de Franca, São Paulo. Nesse mesmo ano, ingressei no magistério 
                                                
38Faixa etária 1: até 35 anos.   

Faixa etária 2: de 36  a 45 anos.   
Faixa etária 3: acima de 45 anos. 

39No campo formação complementar das professoras Helena e Renata estão inscritas a vivência em 
país estrangeiro devido ao rigor pressuposto nesta pesquisa em transcrever a informação oferecida 
pelos participantes. Contudo, entendo formação complementar conforme pressuposto pelo CNPq, 
como todo tipo de curso, programas de formação, aperfeiçoamento e atividade de extensão que não 
seja curso acadêmico formal.Informação disponível em: 
http://ajuda.cnpq.br/index.php/Forma%C3%A7%C3%A3o_complementar 
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público estadual, em Ribeirão Preto, como professora efetiva de língua inglesa. Em 

2003, licenciei-me e iniciei o mestrado em International English Language Teaching 

and Applied Language Studies na London Metropolitan University, em Londres, 

Inglaterra. De volta ao Brasil, retornei ao magistério público, atuando 

simultaneamente como professora de inglês em institutos privados de idiomas.  

No decorrer do curso de mestrado, em Londres, estagiei como professora de 

língua estrangeira (inglês) para asylum seekers40. Esses alunos, motivados ou 

forçados a deixarem seus países devido a guerras, perseguições políticas ou 

religiosas, em sua maioria, manifestavam estados de sofrimento como 

desorientação, incerteza, revolta, indignação, desânimo, descrença, entre outras. 

Sob tal circunstância, alguns indivíduos negavam-se a frequentar as aulas de inglês 

ou não apresentavam resultados satisfatórios, fato que motivava a presença de 

diversos pesquisadores, nesse contexto, para estudar tal comportamento, dentre os 

quais, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, educadores, líderes religiosos 

etc. Assim, conheci um grupo de pesquisadores que compreendiam esse 

comportamento como resultado de uma negação implícita que os requerentes de 

asilo faziam às suas pátrias, seus valores e seus idiomas de origem. Os 

pesquisadores afirmavam que, sendo a aprendizagem da língua inglesa uma 

questão central para a integração desses indivíduos, a sua valorização atribuía valor 

também ao país em que ela era falada, especialmente por ser esse país, a 

Inglaterra, o acolhedor e o provedor daqueles indivíduos. O sentimento gerado pelo 

reconhecimento e valorização de um país, língua e cultura que não as suas, em 

contraste com sentimentos que favorecem a admissão e reconhecimento de 

elementos negativos de sua cultura e origem levavam os indivíduos a estados 

anômicos, ou seja, estados de indeterminação que, no caso dos alunos pesquisados 

pelo grupo de estudantes acima mencionados, manifestavam-se na forma de uma 

exaltação exagerada a seus países de origem. Tal exaltação comprometia não 

somente o processo de aprendizagem como também o processo de integração 

desses indivíduos na sociedade a que aspiravam, haja vista ser a língua inglesa, 

                                                
40

Asylum seekers é a denominação legal atribuída aos Indivíduos estrangeiros requerentes de asilo 
que, em estado temporário na Grã-Bretanha aguardam decisão oficial de pedido de asilo provisório 
ou definitivo, quando da negativa ou concessão Proteção Humanitária (Humanitarian Protection), 
Autorização de permanência (Discretionary leave) ou Estatuto de refugiado (Refugee status). 
Informação em: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/asylum/ 
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fundamental no Teste sobre a Vida no Reino Unido (Life in the UK Test)41, cujo 

aproveitamento constitui um passos no processo de requerimento de asilo. 

Duas circunstâncias chamaram a minha atenção durante a experiência como 

professora dos requerentes de asilo: a motivação e a prontidão manifestada pelos 

alunos em exaltar seus países, suas culturas e a importância atribuída à 

preservação e manutenção de seus hábitos culturais; e o papel atribuído à língua 

inglesa pela maioria dos indivíduos: uma língua de acesso aos espaços que 

pretendiam integrarem-se, uma voz, imprescindível na busca por suas metas, mas, 

em raríssimos casos, um objeto de desejo, de modelo, de poder e de subserviência 

cultural.  

Contrastada com minha experiência anterior no magistério público, no Brasil, 

período durante o qual, muitas vezes, presenciei situações de exaltação e 

supervalorização da língua inglesa, de sua cultura e de seu povo, minha vivência 

como professora dos requerentes de asilo deu origem às inquietações que, quando 

de meu retorno ao Brasil, motivaram a minha decisão de exonerar meu cargo efetivo 

na educação pública estadual e iniciar meu mestrado na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo para pesquisar o fenômeno social denominado anomia.  

No papel de pesquisadora e também autora deste trabalho, considerei, 

inicialmente, a complexidade e subjetividade do meu objeto de estudo. Orientando-

me pelo direcionamento de Moita Lopes (1994, p. 334) de que ―a linguagem é, ao 

mesmo tempo, condição para a construção do mundo social e caminho para 

compreendê-lo‖, propus uma investigação de natureza essencialmente qualitativa-

interpretativista, cuja finalidade foi entender as representações dos participantes 

(professores e alunos) acerca desse fenômeno, a partir da leitura do contexto 

sociocultural em que estão inseridos.  

Nesta investigação, a busca pela compreensão e interpretação desenvolveu-

se sob a convicção de que o real é construído pelos sujeitos nas suas relações com 

ele, não sendo, portanto, apreensível. Nessa perspectiva, a realidade pesquisada é 

produzida pela interpretação do pesquisador. 
                                                
41O Teste sobre a Vida no Reino Unido (Life in the UK Test) é um teste sobre os conhecimentos da 

língua e da vida no Reino Unido, que juntamente com as aulas de inglês como segunda língua e 
aulas de cidadania fazem parte das exigências do Serviço de Fronteiras do Reino Unido (UK Border 
Agency - UKBA) no processo de requerimento de asilo. Informação disponível em: 

<http://languages.refugeecouncil.org.uk/pdf/Portuguese/Positive_decision_Portuguese.pdf> 
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3.3 Instrumentos de geração e interpretação dos dados 

 

Na perspectiva do paradigma qualitativo de pesquisa, a investigação científica 

é uma atividade subjetiva ―entendida como um modo particular de organizar a 

experiência humana por meio do discurso , sendo, portanto, uma construção social‖ 

(MOITA LOPES, 1994 p. 333). Assim, os dados não são objetivos ou resultam de 

um método científico unificado, comum a qualquer ciência, e sim, resultado de um 

processo no qual são utilizadas técnicas e procedimentos que são flexibilizados em 

função da investigação feita, segundo critérios de interpretação do pesquisador com 

relação ao contexto social em que são gerados.  

Neste trabalho, os instrumentos utilizados foram:  

 Questionários;  

 entrevistas semiestruturadas;  

 propostas de narrativas;  

 observações de aulas com notas de campo,  

 gravações em áudio,  

 revisão por pares (peer debriefing) 

 revisão pelos participantes (member checking).  

O uso de múltiplos métodos – uma tentativa de assegurar uma compreensão 

em profundidade do fenômeno 42 em questão (DENZIN E LINCOLN, 2006, p. 19) – 

tem como objetivo possibilitar a investigação de vários aspectos em relação ao 

mesmo fenômeno , ou seja, as diferentes e eventuais manifestações do estado de 

anomia nas diversas situações ou circunstâncias do contexto de sala de aula de 

inglês. Ainda, diversos instrumentos de coleta tornam possível o cruzamento dos 

dados durante a interpretação, dando-lhes maior confiabilidade: ―a subjetividade 

inerente a estes tipos de dados adquire uma natureza intersubjetiva ao se levar em 

conta várias subjetividades – as várias maneiras de olhar para o mesmo objeto de 

investigação.‖ (CAVALCANTI E MOITA LOPES, 1991, p. 139). 
                                                
42O termo ―fenômeno‖ neste trabalho não traz nenhuma implicação teórica; referindo-se 

indistintamente a qualquer evento observável.  
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3 .3 .1  Os ques t i onár i os  

 

A possibilidade de elaborar questões que possam direcionar o conhecimento 

necessário à clareza e precisão do assunto investigado e a possibilidade de se 

efetuar os registros em diferentes momentos e locais (VIEIRA-ABRAHÃO, 2006, p. 

221) motivaram a aplicação dos questionários que, nesta investigação, tiveram como 

objetivo traçar o perfil dos professores (tempo de serviço , formação acadêmica, 

experiência docente, contexto de trabalho e concepções acerca do papel da língua 

inglesa no Brasil e no mundo) e dos alunos participantes (formação escolar e 

concepções sobre o ensino de inglês: o papel do idioma, do professor e do aluno, 

expectativas e visões sobre a aprendizagem).  

No Questionário do professor (Apêndice B) e no Questionário do aluno 

(Apêndice C), a última questão consistiu numa proposta de narrativa, conforme 

descrito no item 3.3.2.  

Assim, primeiramente, foram elaborados questionários piloto e aplicados em 

cinco professores voluntários para verificação e confirmação de inteligibilidade, 

adequação de tempo. Após contato e aceitação das diretorias das escolas, enviei 

uma carta-convite aos professores e em seguida, pessoalmente, esclareci eventuais 

dúvidas aos que aceitaram participar da pesquisa e entreguei o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) e o Questionário. 

Com relação aos alunos, estes foram convidados publicamente, na sala de 

aula e aos que se voluntariaram, foram entregues uma cópia do questionário e uma 

cópia do Termo de Consentimento Livre e esclarecido para ser assinado por seus 

respectivos responsáveis. Os questionários – estruturados com perguntas abertas e 

fechadas – foram preenchidos pelos próprios participantes.  

 

3 .3 .2  As  nar ra t i vas  

 

Narrativas são produções que podem revelar importantes aspectos do mundo 

social e psicológico dos indivíduos que, ao descrever, inferem marcas sociais, 
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históricas e culturais, reforçando ou recriando ―o tipo de pessoa que é‖ (WORTHAM, 

2001, p. 3).  

Segundo Beattie (apud BARCELOS E VIEIRA ABRAHÃO 2006, p. 148), as 

narrativas mostram as maneiras singulares que cada indivíduo usa para lidar com 

seus dilemas e desafios e constituem os referenciais através dos quais os indivíduos 

refletem sobre suas experiências e as reconstroem com base em novas percepções 

e experiências.  

Em consonância com essa perspectiva e alinhando-se à concepção de 

(FAIRCLOUGH, 1992) de que a linguagem constitui e é constituída por processos 

sociais, representando e ressignificando saberes, relações e identidades sociais, a 

narrativa foi escolhida como instrumento de investigação neste estudo, vista sua 

potencialidade de gerar elementos da experiência dos participantes – alunos e 

professores – que podem ser selecionados e categorizados de forma a refletir as 

representações desses indivíduos. Excertos destas narrativas, serão apresentados 

na seção de interpretação dos dados.  

 

3 .3 .3  As  en t rev i s tas  

 

A entrevista, instrumento utilizado para se obter informações a respeito de um 

determinado assunto ―através de dados descritivos na linguagem do próprio sujeito‖ 

(BOGDAN E BIKLEN, 1994, p. 134), teve, nesta investigação, a finalidade de 

esclarecer algumas lacunas deixadas nas respostas obtidas nos registros dos 

questionários dos professores e nas narrativas. Com base nesses registros, foi 

elaborado um roteiro de perguntas que serviu de diretriz para as entrevistas , sem 

que, contudo, constituísse ―um conjunto de procedimentos ou estereótipos pr é-

determinados‖ e sim, um instrumento ―flexível para responder às situações imediatas 

[...] do entrevistado‖ (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p. 137), garantindo a sua liberdade 

de expressão. Tal liberdade possibilita que o entrevistado revele detalhes e 

especificidades de suas experiências vividas e assim, permite ―ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam 

aspectos do mundo‖ (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p. 134).  
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Conforme apontam Lüdke e André (1986, pp. 33-34),  
 
 

Especialmente nas entrevistas não totalmente estruturadas, onde 
não há a imposição de uma ordem rígida de questões, o entrevistado 
discorre sobre o tema proposto com base nas informações que ele 
detém e que no fundo são a verdadeira razão da entrevista. Na 
medida em que houver um clima de estímulo e de aceitação mútua, 
as informações fluirão de maneira notável e autêntica. A grande 
vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 
captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente 
com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. 

 
 

As perguntas que direcionaram a entrevista caracterizam este instrumento de 

investigação como não-estruturado, ou seja,  

 
 

[...] parte de certos questionamentos básicos,  apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 
amplo  campo de interrogativas, frutos de novas hipóteses que vão 
surgindo à medida  que se recebem as respostas dos informantes. 
Dessa maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de 
pensamento e de suas experiências dentro do foco principal 
colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do 
conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987, p. 146). 

 
 

Nesse viés, a entrevista é uma oportunidade de produção de linguagem, uma 

prática dialógica na qual os sentidos são construídos na interlocução: a relação de 

sentido se estabelece entre os enunciados na comunicação verbal entre o 

pesquisador e o pesquisado que procuram pela compreensão mútua. (BAKHTIN, 

1992; FREITAS, 2002, 2003).  

As entrevistas foram realizadas somente com os professores e elaboradas 

para atender as especificidades do conteúdo a ser elucidado, seguindo roteiros 

diferentes para cada entrevistado e gravadas em áudio para posterior transcrição. 

 

3 .3 .4  As  observaçõe s  das  au las  co m no ta s  de  ca mpo  

 

Considerando a relevância de se integrar o individual com o social na 

pesquisa qualitativa com enfoque sócio -histórico, a observação foi utilizada neste 
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trabalho, visto que esse instrumento favorece o ―encontro de muitas vozes: ao se 

observar um evento, depara-se com diferentes discursos verbais, gestuais e 

expressivos.‖ (FREITAS, 2002, p. 28). O procedimento de observação – o ato de 

anotar um fenômeno, frequentemente com o auxílio de instrumentos, e registrá-lo 

para propósitos científicos ou outros, é ―fundamentalmente naturalista em sua 

essência, ocorre no contexto natural da ocorrência, entre os atores que seriam 

naturalmente participantes na interação.‖ (ADLER E ADLER, 1987, p. 81).  

Neste trabalho, a observação desenvolveu-se sem o envolvimento do 

pesquisador no contexto pesquisado. Assim, caracteriza-se, segundo Gold (1958 

apud ADLER e ADLER, 1994) como ―observador-completo‖, ou seja, mediante 

comum acordo entre o pesquisador e o professor, o observador esteve presente na 

sala de aula sem, contudo, interagir com seus integrantes. A vantagem desse tipo de 

observação é que o observador pode ―situar-se no interior da complexidade 

fenomenológica do mundo, onde as conexões, correlações e causas podem ser 

testemunhadas conforme se revelam‖. (ADLER E ADLER, 1987, p. 81).  

As observações foram feitas somente durante as aulas dos professores 

participantes e realizadas após a aplicação dos questionários e realização das 

entrevistas, instrumentos que permitiram que fossem identificados estados anômicos 

entre eles. Assim, as observações, em conjunto com os demais instrumentos, 

tiveram como objetivo providenciar evidências da manifestação da anomia, ou seja, 

confirmar (ou não) a interpretação dos dados na legitimação das atitudes dos 

professores em sala de aula. 

Para orientar o processo de observação das aulas, elaborei pré-categorias de 

estados anômicos, com base nas representações manifestadas pelos participantes. 

Essas pré-categorias serviram de estrutura para as notas de campo – ―registros 

escritos do que o pesquisador ouve, vê, experiencia e pensa no decorrer da coleta e 

da reflexão sobre os dados em um estudo qualitativo‖ . (BOGDAN E BIKLEN, 1994, 

p. 150).  

Configuradas na forma de quadros, as pré-categorias estão ilustradas a 

seguir:  
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Quadro 2 – Pré-categorias dos estados anômicos manifestados nas representações dos 
participantes 

PRÉ-CATEGORIAS NOTAS 

FALTA DE CLAREZA  

CONFUSÃO  

DESCONHECIMENTO  

DISCERNIMENTO  

INCERTEZA  

INDIFERENÇA  

NÃO-PERTENCIMENTO  

ALIENAÇÃO  

SUBALTERNIZAÇÃO  

HIERARQUIZAÇÃO  

EXCLUSÃO  

ABDICAÇÃO  

DESVIO  

REJEIÇÃO  

CONDICIONAMENTO  

RESIGNAÇÃO  

APATIA  

FRUSTRAÇÃO  

INCONFORMISMO  

INDIGNAÇÃO  

REVOLTA  

INICIATIVA  

INOVAÇÃO  

ATIVISMO SOCIAL  

Fonte: Elaboração da autora com base nas representações dos participantes.  

 

As notas de campo constituíram um instrumento complementar à observação 

das aulas e tiveram como finalidade atingir a redundância necessária para o 
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processo de cruzamento de dados, reduzindo a possibilidade de interpretações 

equivocadas e contribuindo para a validação dos dados da pesquisa. As notas de 

campo estão diluídas no texto de análise de dados.  

As observações das aulas com notas de campo foram divididas em duas visitas 

de um período (turno de 5 ou 6 aulas)  a cada professor, somando um total de 

aproximadamente 10 horas de observação por professor. As observações tiveram 

como foco o professor e suas eventuais manifestações anômicas e, por isso, não 

teve como critério a escolha das classes a serem observadas, acontecendo 

indistintamente, conforme a grade de horário do professor participante. 

 

3.3.4.1 As gravações em áudio e a transcrição dos dados 

 

 O material gravado registra a sequência de acontecimentos de um evento (a 

aula de inglês) e, embora constitua uma representação relativamente abrangente 

dos acontecimentos, não dá conta de reproduzir fielmente o evento em todas suas 

especificidades. Dessa forma, as gravações em áudio tiveram, nesta investigação, o 

propósito de maximizar a experiência da observação (ERICKSON, 1991) durante as 

aulas e as entrevistas, subsidiando os registros feitos durante a realização desses 

procedimentos.   

Com relação às observações de aulas, as gravações objetivaram auxiliar na 

captura do contexto no momento da análise, pois as notas feitas em campo pelo 

pesquisador estão suscetíveis a perderem, mesmo que parcialmente, o valor ou o 

sentido que lhe fora atribuído no momento do registro. O contraste entre as 

gravações e notas de campo permite maior fidelidade à análise, diminuindo o risco 

de interpretações equivocadas ou tendenciosas. 

Com relação às entrevistas, as gravações serviram de base para o 

procedimento de transcrição, que segundo Hutchby e Wooffitt (1998, p.73), não 

constitui um dado, mas um estágio distinto no processo de análise. As transcrições 

das entrevistas constituem um elemento importante na análise dos dados, pois 

possibilita a captura e a percepção de detalhes que eventualmente passam 

despercebidos pelo investigador. Contudo, é fundamental salientar que, em seu 
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papel, a transcrição é sempre parcial (BUCHOLTZ, 2000, p. 1463), constituindo um 

―texto que ‗re‘-presenta um evento [...]‖ e não ―o evento em si‖ (GREEN apud 

PSATHAS, 1995).  

Neste trabalho, oriento-me em Marcuschi (1986), que recomenda que a 

transcrição de conversas seja feita segundo normas que melhor atendam às 

finalidades da pesquisa. Dessa forma, não houve necessidade de se fazer uma 

transcrição refinada, que desse conta, por exemplo, de sobreposições de vozes, 

falas simultâneas, pausas, reticências, truncamentos, ênfases, alongamentos, dentre 

outras, pois, tendo esta pesquisa o objetivo de investigar estados anômicos nas 

representações dos participantes, seu enfoque não recai no modo como os 

discursos são proferidos e sim, no discurso propriamente dito, ou seja, nas palavras 

proferidas pelos participantes. Dessa forma, uma transcrição refinada, nos moldes 

descritos acima, seria, conforme Marcuschi (1986), irrelevante para os propósitos 

deste trabalho. 

 

3.4 Procedimentos de interpretação de dados 

 

Inicialmente, todo o material coletado foi reunido – questionários, narrativas, 

entrevistas e notas de campo durante a observação de aula que, nesse ponto ainda 

não são considerados um conjunto de dados, mas sim, ―uma fonte de dados [...], um 

material documental a partir do qual os dados serão construídos graças aos meios 

formais que a análise proporciona (ERICKSON, 1986, apud LESSARD-HÉBERT ET 

AL, 2005, p. 107).  

Segundo Miles e Huberman (1984, p. 23), na investigação qualitativa, esses 

meios formais de análise dos dados constituem um processo interativo que envolve 

três passos: a redução dos dados, a sua apresentação (organização) e a 

interpretação das conclusões.  

Para esse autor, a modelização das três componentes do modelo interativo 

de análise de dados possibilita uma visualização temporal. Neste trabalho, oriento-

me por esse modelo, conforme descrevo a seguir: 
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3.4.1 O modelo interativo de análise de dados segundo Miles e Huberman (1984)  
 
3 .4 .1 .1  A fase  de  redu ção  

 

Miles e Huberman (apud LESSARD-HÉBERT ET AL, 2005, p. 109) definem a 

redução dos dados como ―o processo de seleção, de centração, de simplificação, de 

abstração e de transformação do material compilado‖.  

Constituído por três fases distintas – anterior, durante e posterior à coleta de 

dados – esse processo ―vai do momento em que é determinado um campo de 

observação até a fase em que se decide aplicar um sistema de codificação e 

proceder a resumos‖.  

Essas fases são melhor esclarecidas a seguir: 

1. Antes da coleta de dados: neste trabalho, a fase de redução dos dados que 

teve início antes da coleta do material documental pode ser caracterizada como o 

momento no qual o projeto de pesquisa foi elaborado.  

Ao formular a problemática de pesquisa – investigar a manifestação da 

anomia nas representações dos alunos e professores – restringi o escopo de 

investigação sobre representações. No universo das representações dos 

participantes acerca do papel do ensino do inglês, só foram consideradas aquelas 

que manifestaram, em seu bojo, o estado de anomia. 

2. Durante a coleta de dados: na fase de redução de dados realizada no 

decorrer da coleta estão as estratégias elaboradas para coletar maiores 

informações, a partir dos dados já obtidos. Neste estudo, esta fase está 

caracterizada pelo momento em que foram descartados os questionários dos 

participantes desistentes, os questionários que não estavam integralmente 

respondidos ou apresentavam inconsistência de respostas e pelo momento das 

observações das aulas, quando da confirmação (ou não) dos estados anômicos pré-

categorizados.  

Nessa fase, já estavam categorizados os dados que se destinavam a 

responder a primeira pergunta de pesquisa: ―quais as representações manifestadas 

pelos participantes sobre o papel do ensino de inglês no Brasil e no mundo?‖. A 
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partir desses dados, categorizados segundo a recorrência no discurso dos 

participantes, ou seja, a partir da categorização das representações identificadas, 

ocorreu um novo processo de redução, pois, em resposta à segunda pergunta de 

pesquisa: ―quais os estados anômicos eventualmente subjacentes às 

representações dos participantes?‖ interessavam-me somente as representações 

que manifestassem tal estado. Assim, busquei, nas representações categorizadas, 

evidências da manifestação da anomia, num processo de leitura e releitura que 

levou à identificação de temas relativos à anomia. Esse processo, fundamentado em 

Erickson (1986) e melhor explicado na seção 3.4.3, permitiu uma pré-categorização 

dos dados, ou seja, uma pré-categorização dos estados anômicos investigados que, 

haja vista a necessidade de se estabelecer categorias definitivas sobre as quais as 

conclusões seriam tecidas, orientou o processo de observação das aulas, cuja 

finalidade principal foi verificar as recorrências desse estado. 

 3. Após a coleta de dados: a fase de redução de dados a posteriori 

caracteriza-se pelo momento em que foram utilizados procedimentos para o 

tratamento e interpretação/verificação das conclusões, num processo de refinamento 

das informações obtidas, que, neste trabalho aconteceram pelo cunho 

interpretativista do pesquisador; pela aceitação das observações propostas pelos 

pares durante o processo de revisão (peer debriefing)43; e pelo acato às solicitações 

dos participantes durante o processo de revisão (member checking).44 

 

3 .4 .1 .2  A fase  de  t ra ta mento   

 

Esta fase consiste na ―estruturação de um conjunto de informações que vai 

permitir tirar conclusões e tomar decisões.‖ (MILES E HUBERMAN,1984, p. 24). 

Com o objetivo de representar o material documental num espaço visual reduzido, 

mais acessível e de fácil manuseio, transcrevi para um único documento todas as 

                                                
43O procedimentos de revisão por pares será descrito na seção 3.5. 
44O procedimentos de revisão pelos participantes será descrito na seção 3.5. 
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respostas obtidas nos questionários, nas narrativas e nas entrevistas, utilizando um 

editor de texto computacional45.   

 

3 .4 .1 .3  A fase  de  i n te rp re tação  

 

Esta fase consiste na atribuição de significado aos dados reduzidos e 

organizados na fase de tratamento. Assim, inicialmente, foram elaboradas tabelas 

para a caracterização do contexto de pesquisa: o escopo geográfico, as 

características das escolas e o perfil dos participantes e das instituições escolares.  

Em seguida, a partir dos dados transcritos na fase de tratamento, busquei, 

sob o cunho interpretativista, respostas à primeira questão de pesquisa: ―quais as 

representações manifestadas pelos participantes sobre o papel do ensino de inglês 

no Brasil e no mundo?‖ 

Assim, fiz leituras e releituras com particular atenção às escolhas linguísticas 

feitas pelos participantes, o que permitiu que os temas se destacassem 

gradualmente (ERICKSON, 1986). Esses temas foram categorizados segundo a 

recorrência nos discursos dos participantes, possibilitando a identificação de suas 

representações que, manifestadas sob diferentes formas, permitiram a elaboração 

de três asserções (ERICKSON, 1986):  

1. a língua inglesa é um instrumento de comunicação imprescindível na a 

sociedade contemporânea;  

2. é possível aprender inglês na escola pública;  

3. não se aprende inglês na escola pública.  

A importância em se elaborar asserções a partir dos dados interpretados 

residiu no papel de referencial que elas assumiram no processo de interpretação 

que se seguiu. Para responder a segunda questão de pesquisa – quais os estados 

anômicos eventualmente manifestados nas representações dos participantes – o 

processo de interpretação dos dados se desenvolveu com base nessas asserções, a 

partir das quais, por meio do mesmo processo acima descrito para a categorização 

                                                
45Editor de textos Word do sistema operacional Microsoft Windows. 
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das representações, fiz uma pré-categorização das manifestações anômicas 

evidenciadas.  

Essas pré-categorias, conforme descritas e apresentadas na seção 3.3.4, 

orientaram a interpretação dos dados na busca por evidências de estados anômicos 

nas transcrições dos discursos dos participantes, bem como orientaram o processo 

de observação das aulas, possibilitando um ―refinamento‖ das categorias 

(ERICKSON, 1986) até então levantadas por meio da associação às ideias que 

embasavam teoricamente as interpretações. Nesse sentido, o objeto de investigação 

– a anomia – é formulado com base em um processo de investigação e 

interpretação que integra a dimensão social dos participantes, ou seja, 

contemplando a relação entre suas representações – evidenciadas nos seus 

discursos – e ―as condições ecológicas da ação na qual se encontram implicados‖ 

(ERICKSON, 1986, p. 127), ou seja, seus contextos reais de atuação profissional. 

O processo de refinamento das categorias tem, segundo Erickson (1986), a 

finalidade de garantir que os dados sejam suficientes e adequados ao evitar que 

categorias sejam rejeitadas ou confirmadas prematuramente.  

Considerando tal importância, conduzi o processo de refinamento, a partir das 

pré-categorias de manifestações anômicas descritas na seção 3.3.4. Assim, busquei 

formular relações entre o aporte teórico deste estudo e as perguntas de pesquisa – a 

base de análise propriamente dita – de forma a compreender os sentidos 

subjacentes que subsidiariam as conclusões.  

A fase de interpretação dos dados descritas neste segmento pode ser 

sumarizada da seguinte forma: 

1. elaboração de tabelas para a caracterização do contexto de pesquisa: o 

escopo geográfico, as características das escolas, o perfil dos participantes e o perfil 

das instituições escolares; 

2. categorização das representações: elaboração das asserções ―a língua 

inglesa é um instrumento de comunicação imprescindível na a sociedade 

contemporânea‖; ―é possível aprender inglês na escola pública‖; e ―não se aprende 

inglês na escola pública‖; 
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3. pré-categorização das manifestações anômicas: falta de clareza, confusão, 

desconhecimento, discernimento, incerteza, indiferença, não-pertencimento, 

alienação, subalternização, hierarquização, exclusão, abdicação, desvio, rejeição, 

condicionamento, resignação, apatia, frustração, inconformismo, indignação, revolta, 

iniciativa, inovação e ativismo social. 

4. categorização das manifestações anômicas: inovação, ritualismo, 

retraimento, rebeldia ou rebelião e conformidade. 

 

3.5 A cristalização dos dados 

 

Conforme descrito no início desta seção, utilizei diferentes instrumentos, sob 

diferentes circunstâncias e em diferentes momentos, o que me permitiu diferentes 

formas de interpretação dos dados. O envolvimento dessas diferentes 

interpretações, ou seja, o ajuste das interpretações provenientes das diferentes 

fontes de dados teve como finalidade assegurar a confiabilidade e validade da 

investigação.  

Na perspectiva deste trabalho, esse processo é compreendido como 

cristalização dos dados (RICHARDSON, 2000 apud DENZIN AND LINCOLN, 2006). 

Segundo esse autor, o termo triangulação é normalmente utilizado para se fazer 

referência ao processo de cruzamento dos dados. Contudo, por ser um termo usado 

inicialmente pelos topógrafos para descrever a técnica de localização que utiliza três 

pontos de intersecção específico e delimitáveis, o autor sugere que em 

investigações de natureza qualitativa, não é o ―triângulo‖, mas o ―cristal‖, que melhor 

remete à ideia de construção pressuposta nesse tipo de pesquisa. O texto 

construído numa pesquisa qualitativa, assim como o cristal, compõe-se através de 

modificações e alterações que refletem não apenas externalidades, mas as 

diferentes formas, significados e padrões que se refratam no seu interior. Assim, a 

mesma interpretação pode ser lida sob diferentes pontos de vista, pois refletem 

como a luz que incide no cristal, diferentes perspectivas de um mesmo fenômeno. 

―No processo de cristalização não há um ‗dizer‘ correto; cada um, tal como a luz 

incidindo no cristal, reflete uma perspectiva diferente do fenômeno‖. (DENZIN E 

LINCOLN, 2006, p. 6). 



 

123 

 

3.5 Os princípios éticos de pesquisa 

 

O desenvolvimento deste trabalho guiou-se por códigos de conduta 

amparados na compreensão de Celani (2005) acerca do conceito de ética, como 

sendo um termo que se relaciona com princípios que orientam e disciplinam o 

comportamento humano no que tange a regras, valores e moral de um determinado 

grupo social; e a visão de Silva (2010), que se refere à ética como uma ―moralidade 

positivada‖, cuja compreensão é fundamental àqueles comprometidos com a busca 

do bem-comum e com o desempenho adequado das atividades profissionais. 

Segundo Silva (2010), a moral enfoca as questões internas da alma humana e se 

manifesta nos valores universais e invariáveis comuns a todos os povos ou nos 

valores locais que variam de acordo com o contexto, a vivência e a experiência de 

cada povo. Parte do conhecimento, mais ampla que a ética e diferentemente desta, 

a moral atua sem qualquer comprometimento com o rigor científico.   

 

A moral não se restringe às fronteiras e limites do chamado 
codicismo, quando se tenciona codificar a moral, esta acabará por 
assumir caráter científico dando lugar à ética [...] - ciência dos 
deveres [...] cuja ―matéria prima é a moral.‖ (SILVA, 2010, s.p.). 

 

Nessa perspectiva, em que a ética é utilitária, pragmática, teórica, normativa, 

objetiva e por certo científica também (SILVA, 2010, s.p.), este estudo foi 

desenvolvido amparado pelos seguintes instrumentos: 

 consentimento livre e esclarecido; 

 revisão pelo participante (member checking); 

 revisão por pares (peer debriefing). 

Para atender à exigência do Comitê de Ética e Pesquisa da PUC-SP, foram 

elaborados dois documentos de consentimento livre e esclarecido, direcionados 

respectivamente aos professores e aos alunos participantes (ou seus responsáveis). 

(Apêndice A). Após a aprovação pelo Comitê de Ética (Anexo A), iniciei o contato 

com os participantes, primeiramente com o envio de carta-convite, esclarecimentos 
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com relação ao teor da pesquisa em encontros informais e assinatura dos 

respectivos documentos. 

A importância da proteção dos participantes contra prejuízos com relação aos 

seus ―direitos, interesses e suscetibilidades‖ (CELANI, 2005) foi observada neste 

estudo durante todo o desenvolvimento da investigação. Embora os documentos 

assinados pelos participantes informassem com clareza acerca do sigilo e da 

preservação de suas identidades, procurei, durante todos os encontros, demonstrar 

cumplicidade e comprometimento com todos os professores e alunos, de forma a 

garantir um entrosamento pautado na confiança e na assunção de que o valor da 

investigação que ora se desenvolvia, seria expressivo enquanto possibilidade de 

reflexão, crescimento e discernimento sobre a representatividade do ensino de 

inglês na comunidade escolar, na vida acadêmica e social de todos os envolvidos e 

no próprio processo de ensino-aprendizagem desse idioma.  

Nesse sentido, orientei-me pela visão expressa por Celani (2005, p. 111): 

 

[...] a participação de todos não é apenas um meio, mas é respeitada 
como um fim em si mesma, pois tem a emancipação como fim 
último. É a pesquisa entendida como empoderamento 
(empowerment), sobre alguma coisa, para algum fim ou para alguém 
e com alguém (CAMERON ET AL.,1992).  Se aceitarmos que os 
participantes têm suas próprias agendas, não podemos deixar de 
nos perguntar como a pesquisa pode ser útil para eles; se 
aceitarmos que vale a pena construir conhecimento, não podemos 
deixar de aceitar que vale a pena partilhá-lo.  Há, por certo, 
diferentes maneiras mais ou menos formais de partilhar 
conhecimento. Os participantes não podem ser excluídos da etapa 
final de apresentação de resultados da pesquisa.   

 

Lincoln e Guba (1985, p. 296) também focalizam a importância de se dar voz 

aos participantes. Para os autores, consegue-se a credibilidade ―submetendo [os 

resultados] à aprovação dos construtores das múltiplas realidades em estudo‖. 

Assim, considerei importante a participação dos professores e alunos não somente 

durante o processo de coleta de dados, mas também, após minha análise, ocasião 

na qual os resultados foram apresentados aos participantes para que estes 

pudessem verificar e confirmar se minhas interpretações estavam condizentes ou 

refletiam com fidelidade suas informações, ideias e representações. Este 

instrumento, denominado por Lincoln e Guba (1985) de revisão pelos participantes 
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(member checking) foi utilizado neste estudo como uma ferramenta auxiliar na 

redução de eventuais erros de interpretação por parte do pesquisador.  

A revisão pelos participantes aconteceu em três momentos, da seguinte 

forma:  

Primeiramente, após o processo de aplicação dos questionários, foram 

confeccionados dois documentos: um quadro contendo as respostas dadas ao 

questionário por todos os professores e um quadro contendo as respostas dadas ao 

questionário por todos os alunos46. Os gráficos foram entregues respectivamente 

aos professores e aos alunos participantes, que puderam se identificar por meio dos 

pseudônimos por eles mesmos escolhidos. Considerei relevante o procedimento de 

revisão por pares, pois, haja vista as identidades estarem em constante processo de 

mudança e transformação (HALL apud SILVA, 2000), o contraste e o teor de 

oposição passíveis de emergir pelo contato com as respostas de outros colegas, 

colocaria cada participante potencialmente num processo de identificação e 

autorreconhecimento por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais 

é representada. Considerando que ―é por meio dos significados produzidos pelas 

representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos‖, o 

contato com a resposta de outros colegas – outros discursos e outras 

representações – possibilita a construção de ―lugares a partir dos quais os indivíduos 

podem se posicionar e a partir dos quais podem falar.‖ 

No segundo momento, em visita às escolas participantes para a observação 

das aulas, informalmente conversei com os alunos participantes, confirmando se os 

mesmos haviam constatado a fidelidade da transcrição das respostas dadas por eles 

ao questionário. Compartilhei com os alunos as minhas impressões iniciais acerca 

das duas representações e, também de modo informal, confirmei se tais 

representações denotavam aquilo que pretenderam expressar nas respostas ao 

questionário. Todos confirmaram a minha interpretação inicial e, dessa forma, 

considerei concluído o processo de revisão pelos participantes com os alunos, após 

informá-los que uma cópia de minha pesquisa estaria disponível com a diretora da 

escola. Haja vista o amadurecimento intelectual e acadêmico necessários para a 

                                                
46Conforme descrito na seção 5.4.2. 
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interpretação de uma dissertação de mestrado, não considerei a possibilidade de 

discutir a análise com os alunos. 

No terceiro momento, após o término de todos os procedimentos de coleta de 

dados com os professores – aplicação dos questionários, observação das aulas e 

entrevistas – enviei, por correio eletrônico, primeiramente, uma cópia do documento 

de transcrição das entrevistas e, ao término da análise, uma cópia do capítulo de 

análise de dados. Ressaltei, nos dois contatos via correio eletrônico, acerca de 

minha disponibilidade e prontidão em esclarecer ou discutir qualquer eventualidade 

por eles considerada. Apenas dois professores retornaram minhas mensagens, 

confirmando as informações. Assim, considerei terminado o processo de revisão 

pelos participantes com os professores e, por telefone, informei que deixaria com a 

diretora da escola uma cópia de minha pesquisa, quando de sua conclusão e defesa 

pública. 

Para aferir credibilidade às minhas interpretações utilizei ainda a revisão por 

pares (peer debriefing). Esse instrumento consiste num trabalho feito por um 

profissional – parceiro ou colega fora do contexto, mas conhecedor da problemática 

investigada – que após a leitura dos dados, inteira-se das ―idéias e preocupações do 

investigador‖ (ERLANDSON ET AL., 1993, p. 140) e apresenta seu parecer com 

críticas, esclarecimentos, confirmações, refutações ou sugestões. 

A revisão por pares (peer debriefing) foi realizada, neste trabalho, por dois 

colegas da mesma linha de pesquisa – Linguagem e Educação, do Curso de Pós-

graduação em Linguística Aplicada e estudos da linguagem da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. A escolha desses colegas deveu-se, dentre 

outras razões, ao fato de participarem juntamente comigo nos seminários de 

orientação e pesquisa e, portanto, estarem inteirados dos propósitos de meu 

trabalho e de seu percurso, desde o início. 

Embora não possa nunca ser eliminada ―a relação assimétrica de poder, 

porque, afinal de contas, quem toma decisões do ponto de vista epistemológico, e 

também do ponto de vista dos procedimentos a serem adotados é o pesquisador‖ 

(CAMERON ET AL., 1992 apud CELANI, 2005); este trabalho considera os 

professores, alunos e os profissionais da educação que realizaram o procedimento 

de revisão por pares, como ―participantes‖ que, juntamente com o pesquisador 
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construíram, em negociações, os significados descritos na análise de dados.  

(CELANI, 2005). 

Dessa forma, infiro que este estudo está em harmonia com os princípios 

éticos de uma pesquisa qualitativa-interpretativista, cujo objetivo maior é 

compreender um fenômeno social (anomia) desde o ponto de vista de seus atores e 

descrevê-lo teoricamente centrado na descoberta da variabilidade das relações 

comportamento/significado e nas descobertas ―de esquemas específicos da 

identidade social de um dado grupo.‖ (ERICKSON, 1986, p.132). 

 

3.7 O Cronograma 

 

A geração dos dados que serviu como material documental a partir do qual os 

dados foram construídos (ERICKSON, 1986, apud LESSARD-HÉBERT ET AL, 

2005, p. 107) – questionários, narrativas, entrevistas e notas de campo durante as 

observações de aulas – desenvolveu-se durante 12 meses, divididos em duas fases: 

 1ª fase: de Abril a Outubro de 2011 foram aplicados os questionários;  

 2ª fase: de Novembro de 2011 a Março de 2012 foram realizadas as 

entrevistas e as observações de aulas. 

Concomitantemente ao período acima descrito foram realizados 

procedimentos que subsidiaram a análise dos dados, tais como as transcrições e a 

elaboração de quadros, tabelas e figuras a partir da seleção e organização dos 

dados. Seguiram-se os procedimentos de interpretação de dados, revisão pelos 

participantes (member checking); revisão por pares (peer debriefing) e redação  até 

o mês de Julho/2012, quando da qualificação. Os procedimentos finais de revisão e 

editoração pós-qualificação compreenderam o período entre os meses de Agosto e 

Setembro/2012. 

Tendo apresentado, nesta seção, o percurso metodológico sobre o qual se 

desenvolveu esta pesquisa, passo, na seção seguinte, a discorrer sobre a 

interpretação dos dados coletados. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme os procedimentos metodológicos anteriormente descritos, o 

objetivo desta seção é apresentar e desenvolver a interpretação dos dados de 

pesquisa. Para isso, busquei, na fundamentação teórica apresentada, respostas às 

perguntas que nortearam o presente trabalho, estruturando esta seção em três 

segmentos, conforme ilustrado no quadro a seguir:  

 

Quadro 3 - Questões e achados da pesquisa 

 

QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 

ACHADOS DE PESQUISA 

 

Quais as representações manifestadas 
pelos participantes sobre o papel do ensino 
de inglês no Brasil e no mundo? 

As representações dos participantes 
acerca do papel da língua inglesa: 
 A língua inglesa é um instrumento de 

comunicação imprescindível na 
sociedade contemporânea; 

 Não se aprende inglês na escola 
pública, mas o aprendizado é 
possível. 

Quais os estados anômicos eventualmente 
subjacentes às representações dos 
participantes?  

A anomia nas representações dos 
participantes: uma expressiva 
manifestação de estados de 
conformidade. 

Como os eventuais estados anômicos 
identificados se manifestam no contexto de 
ensino-aprendizagem de inglês na escola 
pública?  

O Brasil em um estado de exceção de 
(d)Direito. 

Fonte: Elaboração da autora. 
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4.1 As representações dos participantes acerca do papel da língua inglesa 

 

Nesta seção, interpreto as representações dos participantes sobre o papel da 

língua inglesa para, com base nessas representações, identificar a manifestação do 

estado de anomia. 

Adoto uma visão de representações que, na perspectiva dos Estudos 

Culturais pós-estruturalistas de Hall (1992/2005), compreendem que esses 

―fenômenos complexos sempre ativados e em ação na vida social‖ (JODELET, 2001, 

p. 21), uma vez criados, encontram-se, atraem-se e repelem-se, podendo causar a 

extinção ou o surgimento de novas representações (MOSCOVICI, 2003, p. 41). Essa 

noção de representações –  

 
 

[...] cadeia de significações, construídas nas constantes negociações 
entre os participantes da interação e as significações, as 
expectativas, as intenções, os valores e as crenças referentes a a) 
teorias do mundo físico; b) normas, valores e símbolos do mundo 
social; c) expectativas do agente sobre si mesmo enquanto ator em 
um contexto particular (CELANI E MAGALHÃES, 2002, p. 321) –  

 
 
afasta-se ―da suposição de que todos que pertençam a um mesmo grupo social 

estejam equipados com os mesmos instrumentos e discursos, e prontos a responder 

de acordo com um padrão específico daquele grupo‖. (FREIRE e LESSA, 2003, p. 

173).  

Nessa perspectiva, a interpretação dos dados revelou que as representações 

dos professores e alunos participantes acerca da língua inglesa, manifestadas em 

diferentes nuances, convergem para três representações fundamentais, conforme 

apresento a seguir: 

1. A língua inglesa é um instrumento de comunicação imprescindível na 

sociedade contemporânea. 

2. É possível aprender inglês na escola pública. 

3. Não se aprende inglês na escola pública.  
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4.2 .1  A l íngua  i nglesa  é  um i ns t ru mento  de  co mun i cação  

impresc ind íve l  na  soc iedade  con te mporânea  

 

Os participantes atribuem à língua inglesa uma função essencialmente 

comunicativa, um papel de língua universal usada para a comunicação internacional. 

Conforme os excertos47 48 a seguir, o inglês é: 

 
―[a língua] mais falada em todos os setores [...] língua única.‖ 
(Sílvia, QP7).49 50 

―[...] língua franca.‖ (Helena, QP9); 

―[...] língua universal [...] todo lugar que vamos tem um pouco dela.‖ 

(Maira, QA5). 

―[a língua] usada em vários países. [...] vários países usam o inglês 
[...].‖ (Diane, QA2)51. 
―[...] a língua mais importante para se comunicar 
internacionalmente no mundo globalizado [...] mesmo para se 
relacionar com pessoas de outros países precisamos do inglês, tipo 
alemão, italiano e japonês. [...] O ingles é hoje uma lingua 
internacionalmente falada, é uma ponte comunicativa [...].‖ 

(Talita, QA1). 
―[...] a língua mais falada no mundo, fazendo com que se torne a 
língua comum entre países. [...] passamos a nos comunicar com o 
mundo todo, ultrapassando fronteiras. Trocamos informações, 
notícias e conhecemos diversas culturas. [...], pois é fundamental nos 
dias de hoje [...] para se comunicar com o mundo todo.‖ (Aline, QA1). 

“[instrumento de comunicação] se eu quisesse brigar para eles 
devolverem a floresta Amazônica para o Brasil ninguém ia entender 
em Português [...].‖ (Igor, QA2). 

 
Embora os excertos acima caracterizem uma representação que abrange 

como o inglês é percebido de forma geral entre os participantes – um instrumento de 

                                                
47Todos os excertos constituem um registro fiel dos discursos dos participantes: suas construções 

gramaticais e ortográficas foram transcritas ipisis literis. 
48Grifos meus em todos os excertos desta seção. 
49Optei por apresentar as citações retiradas dos questionários e entrevistas centralizadas e com 

tamanho de fonte menor em relação ao corpo textual do trabalho para distinguir as citações dos 
teóricos das reflexões dos participantes.  

50Utilizo as iniciais QP em referência ao questionário do professor (Apêndice D) seguidas pelo 
número ordinal correspondente a cada questão.  

51Utilizo as iniciais QA em referência ao questionário do aluno (Apêndice F) seguidas pelo número 
ordinal correspondente a cada questão. 
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comunicação internacional – foram evidenciadas algumas representações que 

atribuem ao idioma o estatuto de ―língua do poder‖ ou ―língua superior‖. Tal 

circunstância vai ao encontro das visões de Moita Lopes (1996) e Kumaravadivelu 

(2006a) ao afirmarem que tais concepções aparecem acompanhadas de atributos, 

ideologias e convenções sociais do idioma.  

Excertos dos discursos de alguns participantes demonstram as asserções dos 

autores acima mencionados, como por exemplo, a manifestação de estereótipos em 

relação à língua inglesa, como o modelo de falante ideal e a valorização de suas 

formas e funções:  

 
 ―[...] quem aprende o inglês britânico está aprendendo o inglês na 
sua origem.‖ (Bruna, QA5). 

―[...] a professora fala o tempo todo em inglês e tem pronúncia 
britânica que ajuda muito.‖ (Bruna, QA8). 

―[...] embora hoje o inglês americano seja mais falado, a pronúncia 
britânica é muito mais correta, fácil de entender, porque é onde o 
inglês ―realmente‖ se formou e não sofre influência como nos 
Estados Unidos de outras culturas, como os mexicanos, etc. (Bruna, 
QA4). 

 ―[...] a utilidade do inglês hoje é a comunicação oral e estou 
oferecendo isso a meus alunos, com boa pronúncia e o tempo 
todo.‖ (Felipe, QP12). 

―[...] se tivesse que dar aula numa escola de inglês [...] minha 
pronúncia não é muito boa, tenho algum sotaque.‖ (Silvia, QP12). 

―[a professora dessa escola] fala muito bem, mas não sabe mais 
do que um morador dos E.U.A.‖ (Aron, QA7). 

―[...] eu construo as frases gramaticalmente corretas em inglês, mas 
qualquer um sabe que sou uma brasileira falando inglês, porque 
não falo como uma americana ou inglesa, por exemplo.‖ (Sílvia, 
EP3). 

―[...] queria falar como as pessoas que falam inglês nos países.‖ 

(Igor, QA11). 

 
A referência a um modelo ―ideal‖ representado pela figura do falante nativo da 

língua inglesa denota como os participantes se percebem como falantes de inglês, 

percepção essa que influencia em seus processos de construção de identidade. Isso 

porque, ao se compararem com um modelo cultural e socialmente aceito como ideal 

– o falante nativo –, os participantes assumem uma identidade passiva de não 

questionamento aos padrões estabelecidos por esse falante. 
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Também é possível perceber, nos discursos dos participantes, a valorização 

exacerbada do comportamento e da cultura dos habitantes dos países que falam a 

língua inglesa:  

 
 ―[...] a língua deve ser valorizada sim, mas não [...] idealizando 
como algo que se quer possuir, como uma cultura que se quer ter e 
copiar [...] das idéias dominantes que se sobrepõe a nós. (Renata, 
QP15). 
“[a cultura dos países que falam inglês é mais preparada] em 
todos os sentidos. O próprio poder econômico faz com tudo seja 
melhor, as moradias, os empregos, escola, tudo e isso gera também 
uma cultura diferenciada, superior, formas mais amplas de 
pensamento, mais avançadas [...]‖ (Tânia, EP2).52 

 ―Eu queria aprender inglês para ficar mais inteligente e ser 
importante na vida.‖ (Clara, QA11). 

―[O mundo dos países que falam inglês é um] mundo diferente do 
que se vive aqui no Brasil. [...] se o aluno realmente se 
compromete a aprender o inglês, ele aprende também o modo de 
vida, a cultura deles, toma contato com os costumes, as coisas que 
eles valorizam e aprende isso também, incorpora uma cultura que 
pra eles, dentro da realidade brasileira seria bom... não que ele 
vá modificar sua cultura, mas ele pode trazer determinados valores 
de uma cultura mais evoluída e incorporar à sua.‖ (Silvia, EP3). 

“[Os alunos] percebem a diferença no padrão de vida, nas 
coisas que os americanos valorizam. Essa própria admiração a 
gente pode ver nas músicas que eles cantam, nas roupas e até nas 
frases que falam.‖ (Silvia, QP14). 

―É outra realidade. Tem muito a ver com os costumes deles, mas o 
como encaram a vida, os obstáculos e a educação é bem diferente.‖ 
(Felipe, QP13). 

―Habitantes que em sua maioria são de classe média à alta, com 
culturas e costumes diferentes e bons valores.‖ (Aline, QA4). 

―[...] acho legal [os habitantes dos países que falam a língua inglesa], 
cada um com seu jeito e cutura de povo bem inteligente.‖ 

(Jéssica, QA4). 
―[os habitantes dos países que falam a língua inglesa] estudam mais 
[...] sabem mais as coisas são mais ricos e educam as crianças 
melhores e por isso as crianças são muito educadas e não tem 
violências. [...] tem que se esforçar também se não a gente 
nunca vai ser como eles. (Clara, QA4; QA9). 

―Eles [os alunos] acham que tudo de lá é bom é melhor, que eles 
são mais ricos, etc.‖ (Felipe, QP14). 

                                                
52Utilizo as iniciais EP em referência a entrevista do professor (Apêndice D) seguidas pelo número 

ordinal correspondente a cada entrevista. 
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Fica claro, nos discursos desses participantes, que ao focalizarem o inglês 

ignoram ―o peso de sua sócio-história, em termos da colonização violenta que 

exerceu e exerce no mundo‖ e consideram ―somente os benefícios que seu acesso 

fornece‖ àqueles que falam o idioma. (MOITA LOPES, 2008, p. 317). Tais 

benefícios, segundo os discursos dos participantes, são vislumbrados pelo povo 

brasileiro, povo capaz que, apesar de tudo, é colocado em posição hierarquicamente 

inferior ao povo estrangeiro, especialmente os falantes de língua inglesa. 

 
―[...] a maioria dos alunos pensa que os estrangeiros sejam 
privilegiados, não somente os falantes de língua inglesa. Acho que 
não fazem essa distinção.‖ (Renata, QP14). 

“O povo brasileiro tem muita capacidade, talvez até mais que os 
falantes de inglês, mas somos um país jovem e a consciência de 
que a educação é a única maneira de se conseguir alguma coisa 
ainda não chegou para todos, principalmente a importância do 
inglês. Ainda é preciso ser percorrido um trajeto de conscientização 
com relação as outras matérias também. O povo brasileiro não tem 
valorizado nem o português que é uma língua de suma importância 
até para a comunicação interna.‖ (Sílvia, QP13). 

 ―Eles [os habitantes dos países que falam a língua inglesa], 
conseguem melhor as coisas que querem porque podem falar a 
língua que serve de comunicação mas se a gente falasse inglês a 
gente também conseguia.‖ (Igor, QA4). 

“Estados Unidos: são obsecados por vencer financeiramente e isso 
fez deles um povo com cultura superior que hoje domina o mundo. 
Canadá: Um povo frio e calculista que preserva a ordem a todo 
custo. Por isso a educação deles supera a educação americana. 
Inglaterra: é o berço do inglês e por isso a cultura deles serve de 
modelo quando aprendemos inglês [...] Austrália: é um povo de 
cultura forte, como os brasileiros, porque a história deles é muito 
parecida com a nossa. Mas a mentalidade é um pouco mais 
evoluída porque na verdade, eles não foram colonizados como os 
brasileiros, eles eram ingleses que foram enviados para lá para 
começarem uma nova história de um novo país.‖ (Bruna, QA4). 
“Os EUA, Canadá e Inglaterra os povos são mais cultos e 
valorizam mais a educação porque são países que já tem historia, 
os outros são como no Brasil que somos colonizados, mas saíram 
na frente por causa da língua inglesa que é mundial.” (Talita, 
QA4). 

 
Essa valorização que se faz do inglês, dos países em que o idioma é falado e 

de seus habitantes, apesar de estar situada em um contexto histórico e social 

completamente diferente daquele em que o discurso colonialista do Rei Edward foi 
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proferido53, corroboram, por suas atribuições, a superioridade do inglês então 

declarada. São as atribuições:  

 
―[a cultura] é muito mais preparada que o Brasil‖ (Tânia, QP13). 

―[a cultura é] diferenciada, superior, formas mais amplas de 
pensamento, mais avançadas [...]” (Tânia, EP2). 

―[...] povo bem inteligente.” (Jéssica, QA4). 

―[...] os povos são mais cultos e valorizam mais a educação [...] a 
mentalidade é um pouco mais evoluída um povo com cultura 
superior [...] forte, [...] estudam mais [...] sabem mais as coisas 
são mais ricos e educam as crianças melhores [...] (Clara, QA4; 
QA9). 

―[...] mais inteligente e [...] importante na vida.‖ (Clara, QA11). 

―[...] uma cultura mais evoluída.‖ (Silvia, EP3). 

―[...] bons valores.” (Aline, QA4). 

 
A circunstância acima, de valorização exacerbada, encontra justificativa e 

explicações no processo de civilização predatória pelo qual passou o Brasil 

(BASTOS, 1996), conforme amplamente discutido na seção 2.3.2 deste trabalho. 

Desde que era colônia de Portugal, o Brasil tinha os rumos de sua economia, direta 

ou indiretamente, dependente da Inglaterra; diretamente pela própria dependência 

econômica de Portugal dos britânicos e; indiretamente, pelo fato de ter sido a vinda 

da família real portuguesa para o Brasil financiada pelos britânicos e a proclamação 

da independência brasileira ter sido também apoiada pelos ingleses sob algumas 

custódias.  

Os excertos acima demonstram que a construção do imaginário do brasileiro 

e suas representações sobre a superioridade de tudo o que vem de fora perpassa 

um período histórico que remonta a época colonial. Tais representações, cuja origem 

se deu em um momento em que a língua inglesa já havia percorrido um expressivo 

trajeto pontuado por diferentes estratégias expansionistas, fortaleceram-se após o 

domínio mundial inglês, com a ascensão dos Estados Unidos pós 2ª Guerra Mundial.  

Conforme também discutido na seção 2.3.5 deste trabalho, a ascensão norte-

americana se perfez em solo brasileiro segundo passos meticulosamente calculados 

que visavam à penetração cultural. Impulsionada pelo crescimento dos meios de 

                                                
53Como já foi mencionado na seção 2.4.1.  
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comunicação, a penetração cultural norte-americana e sua consequente influência, 

no papel de grande potência mundial, apresentou para a grande massa brasileira, a 

tríade ―desejo-consumo-poder‖. No imaginário do brasileiro, produtos, costumes e 

comportamentos apresentados pela potência mundial, os Estados Unidos, 

transformaram-se em objetos de desejo que, enquanto no imaginário, estabeleciam 

a distância hierárquica e de poder entre aqueles que os possuíam e os que não os 

possuíam.   

Essa distância imaginária, passível de ser extinta por meio do consumo, era 

também promessa de equiparação, ou seja, de igualdade de poder, de ocupação do 

lugar social do outro, o estrangeiro. Essa ação do imaginário cristaliza-se no 

imaginário do brasileiro manifestada nas representações que os indivíduos fazem do 

estrangeiro e, indiretamente, da sua língua.  

Complementando as discussões até aqui apresentadas acerca das 

representações sobre o papel do inglês, destaco a representação mais recorrente 

evidenciada no discurso dos participantes: a imprescindibilidade do idioma no 

mercado de trabalho. Na questão 10 do questionário dos alunos, foram dados 

exemplos de oito profissões para as quais os alunos atribuiriam ―sim‖ ou ―não‖ à 

vantagem proporcionada pelo conhecimento da língua inglesa nessas profissões, 

são elas: médico, político, garçom, cabeleireiro, recepcionista, engenheiro jornalista 

e professor de matéria que não seja o inglês. As referidas profissões, de áreas 

distintas e campos diversos, foram elencadas de forma a investigar a abrangência 

da percepção dos alunos no que se refere ao uso da língua inglesa, em profissões 

não tão frequentemente associadas ao idioma no senso comum. 

Das 104 possíveis respostas (sim ou não), apenas oitos não concebem que a 

língua inglesa traga vantagens à profissão de cabeleireiro (Danilo, Aron), de garçom 

(Danilo), de engenheiro (Clara, Aron, Andrea, Diane) e de professor de outra matéria 

que não seja o inglês (Andrea). Nas demais respostas, os participantes manifestam 

representações que atribuem à língua inglesa o papel de agente de inserção no 

mercado de trabalho, veículo de qualificação e desenvolvimento profissional. 

 
―Acredito que deva incentivar meus alunos a falar inglês para 
conquistarem espaços melhores nas suas vidas, tanto 
profissionalmente quanto pessoalmente.‖ (Felipe, QP25). 
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“[toda pessoa] precisa mais de inglês para trabalhar do que as 
outras línguas.‖ (Clara, QA1). 

―[...] o inglês é uma língua universal, e para conseguirmos um 
emprego bom presissamos ter pelo menos o básico.‖ (Maira, QA1). 

―[...] para arranjar os bons empregos precisa saber falar em 
inglês.‖ (Clara, QA2). 

―[...] hoje em dia muitos trabalhos envolve o inglês.‖ (Jéssica, 
QA2). 

―[...] o importante é estudar [inglês] e ter um trabalho bom.‖ 
(Jéssica, QA11). 
―[...] para ter um imprego pra fora do pais tem que saber inglês.‖ 

(Nicole, QA2). 

―[...] sabendo o inglês é melhor para arrumar empregos.‖ (Carol, 

QA2). 
―[...] hoje o mercado de trabalho querem pessoas qualificada, que 
tenhamos o inglês como nossa segunda língua.‖ (Maira, QA2). 

―[...] quero me preparar para ser uma pessoa de profissão 
importante e as pessoas mais importantes falam em inglês.‖ (Bruna, 

QA2). 

―[...] todos [os profissionais] precisam [de inglês] para arrumar 
emprego melhor.‖ (Jéssica, Q10). 

―Qualquer profissão no mundo leva vantagem com o inglês.‖ 

(Bruna, QA10). 

―[...] em qualquer profissão o inglês é importante.‖ (Talita, Q10). 

―[...] no futuro nós precisarmos de inglês na nossa vida profissional 
porque hoje todo mundo precisa [de inglês].‖ (Bruna, QA11). 

 
As representações dos participantes sobre ser a língua inglesa um agente de 

inserção no mercado de trabalho, cujo domínio qualifica, promove o 

desenvolvimento profissional e oferece vantagens aos seus falantes é ainda 

legitimada em suas respostas à pergunta 10 do questionário, na qual os 

participantes são requisitados a atribuir (ou não) vantagens de se falar inglês em 

determinadas profissões. 

Na opinião dos participantes, o inglês assume um caráter diferencial, ou seja, 

é possível que as profissões citadas sejam exercidas sem a língua inglesa, mas o 

domínio desse idioma estabelece entre seus falantes, relações de poder, hierarquia, 

dependência ou exclusão. 

Na perspectiva das representações manifestadas pelos participantes, um 

político pode 
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―[...] brigar pela Amazônia.‖ (Igor, QA10). 

―[...] ir em outros países para falar de seus planos puliticos” 
(Carol, QA10). 
[...] ter ―acesso a informações, notícias e leis estrangeiras” (Aline, 
QA10). 

 
Um médico pode  

 
―[...] se comunicar com companheiros estrangeiros‖ (Aron, 

QA10),  

[...] ter “entendimento de medicamentos (embalagens, funções, 
composições)‖ (Aline, QA10).  

 
Um cabeleireiro ―pode  

 
―[...] ter um instituto moderno e bem produzido e usar shampoo e 
cremes de outros países”, [atraindo assim um público pertencente 
a uma classe social mais favorecida]: “clientes que são mais ricas.‖ 
(Igor, QA10). 

―[...] ter um melhor “entendimento de composições de produtos.” 
(Aline, QA10).  

 
Um jornalista pode  

 
―[...] traduzir ou até mesmo escrever uma matéria em inglês.” 
(Andrea, QA10). 

―[...] pode saber as noticias bem rápido e traduzir tudo e dar a 
noticia primeiro e nem precisa do Google tradutor que não dá muito 
certo.‖ (Igor, QA10). 

 
O diferencial que o inglês atribui às profissões constitui, na perspectiva dos 

participantes, um elemento de empoderamento, que não deixa os profissionais à 

mercê ou à dependência de outros profissionais e outros meios para o desempenho 

de suas profissões. Além disso, o inglês estabelece uma relação de hierarquia pela 

distinção implicada entre aqueles que não falam e aqueles que falam o idioma, 

estes, superiores e mais qualificados: 
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―[...] uma base de conhecimento necessária para desafios 
maiores como um Vestibular, Enem e mesmo o mercado de 
trabalho.‖ (Helena, QP25). 
―[...] qualificar meus alunos [através do inglês] para competir 
profissionalmente em pé de igualdade com os povos de 
todas as nações.‖ (Sílvia, QP25). 

―O profissional que fala inglês é mais valorizado e visto de 
outra forma, pois ele é capaz não somente de ter uma 
performance esperada, mas buscar em outras fontes, novas 
formas de agir.‖ (Felipe, QP25). 
“[sem inglês] o aluno nunca vai ser um profissional 
destacado.” (Bruna, QA11). 

 
Ficam evidentes as representações dos participantes acerca da utilidade do 

inglês enquanto instrumento que atribui qualificação às profissões: 

 
"O medico poderá atender um Americano por exemplo.‖ 

(Maira, QA10). 

“Pode ser cabeleireiro de famoso de modelo que pricisa viajar 
para desfilar e aí vai junto e também pode atender as pessoas 
[estrangeiras] aqui nas feiras quando demora que as pessoas 
precisam se arrumar.‖ (Clara, QA10). 

―[O garçom] pode ir trabalhar nas feiras [internacionais de agro-
negócios] quando tem e nos hotéis e também nos restaurantes 
mais chiques que nem em Ribeirão que tem muita gente rica.‖ 

(Clara, QA10). 
 ―Ele [o garçom] pode atender todas as mesas tipo da Agrishow que 
tem muitos fazendeiros de outros países.” (Igor, QA10). 

"Para atender os turistas.” (Diane, QA10). 

―[O recepcionista] pode trabalhar nas entradas das feiras, de 
modelo dos leilões, de hotel [...]” (Clara, QA10). 

―Ela [recepcionista] pode trabalhar nos hotéis grandes de 
Ribeirãoque tem muita gente de outros países.” (Igor, QA10). 

―[O engenheiro] pode trabalhar nas oficinas de carro importado.” 
(Igor, QA10). 

“Engenheiros constroi casas de americanos [que se mudam para 
as regiões das usinas locais], e precisam se comunicar.” (Maira, 
QA10). 

[O jornalista pode] “entrevistar alguém.” (Carol, QA10). 

“[...] fazer reportagem com os turistas.” (Diane, QA10);  

“[...] dar uma notícia internacional para outro pais.” (Maira, QA10). 
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Juntamente com a qualificação profissional atribuída pelo inglês àqueles que 

falam o idioma, na opinião dos participantes, a língua inglesa também oferece 

vantagens enquanto veículo de desenvolvimento e aprimoramento profissional: 

 
―Também é muito importante que o domínio do inglês possa 
levar os profissionais a divulgarem suas idéias para fora do 
Brasil.‖ (Felipe, QP25). 

“Qualquer profissão no mundo leva vantagem com o inglês, pois 
se o profissional quer se expandir ou aprender coisas novas vai 
precisar do inglês para não ficar limitado e sem depender dos 
outros.” (Bruna, QA10). 

“O ingles é hoje uma lingua internacionalmente falada, é uma ponte 
comunicativa, então é claro que em qualquer profissão e não apenas 
nas citadas acima o inglês é importante. O profissional tem que 
estar preparado para atender qualquer estrangeiro aqui ou trabalhar 
lá fora ou se aperfeiçoar em cursos de qualidade tudo através do 
inglês.” (Talita, QA10). 

―[O médico] pode ler na internet sobre umas doenças raras que 
não tem no Brasil e ver os remédios e ele pode ir aprender nos 
outros países.” (Igor, QA10). 

―A área didática [do professor] se torna ampla, o vocabulário é 
enriquecido e no mundo ―globalizado‖ é fundamental.‖ (Aline, 

QA10). 

 
Os excertos apresentados até aqui corroboram os argumentos discutidos na 

seção 2.4.1 acerca da valorização que se faz do inglês como ferramenta que, na 

medida em que inclui, promove a exclusão social daqueles que não falam esse 

idioma (PENNYCOOK, 1994). Tal fato favorece o cumprimento pela língua inglesa, 

do papel que, historicamente, tem desempenhado; o de legitimar uma divisão 

desigual de poder (PHILLIPSON, 1992, p. 281) que outrora aconteceu pela 

imposição e que hoje, de forma ainda perspicaz, promove a língua como um 

commodity (RAJAGOPALAN, 2006, p. 153) – um modo de adquirir status 

profissional e ter acesso às oportunidades e privilégios garantidos pela língua. 

Assim, a promoção da língua inglesa continua a fomentar um processo de 

construção ideológica que acarreta impactos sociais, culturais e políticos 

decorrentes de sua condição hegemônica, que, por sua vez, exclui, hierarquiza e 

subalterniza. Esse aspecto fica evidente nas representações dos participantes 

manifestadas em dicotomias superior/inferior; rico/pobre; mais inteligente/menos 
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inteligente; evoluído/não evoluído; capaz/incapaz; limitado/ilimitado; importante/sem 

importância; desenvolvido/subdesenvolvido, dentre outras.  

O que se pode perceber, no contexto pesquisado, é que a língua inglesa, em 

face das demandas globais de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, 

é concebida como uma necessidade imediata e de futuro, um elemento acessório na 

caracterização da eficiência, qualidade e sucesso profissional. Dessa forma, é 

fundamental que essa representação sobre a língua inglesa seja compreendida 

como um desenvolvimento intelectual, emancipatório e não subserviente, pois, 

sendo o inglês a opção de língua estrangeira da maioria das escolas brasileiras 

(GIMENEZ, 2006; ASSIS-PETERSON, 2008), a promoção desse idioma, 

desvinculada de uma postura crítica e reflexiva acerca de seu papel, pode repassar 

valores culturais contrários ao interesse dos aprendizes. (RAJAGOPALAN, 2005b).  

Contudo, conforme já discutido anteriormente neste trabalho, a necessidade 

dessa criticidade, apontada na LDB e reiterada nos PCN-EF, nos PCN-EM e nas 

OCEM (BRASIL, 1996;1998;1999;2006) como forma influir contrariamente à 

manutenção do status quo, não encontra respaldo no contexto de muitas escolas 

públicas de ensino regular no Brasil, resultando na flagrante ineficiência no ensino 

de línguas estrangeiras e favorecendo a proliferação de representações como, por 

exemplo, a de que não se aprende inglês na escola pública. Essa representação, 

também manifestada nos discursos dos participantes desta investigação, é objeto de 

discussão do próximo segmento. 

 

4 .2 .2  Não  se  aprende  i ng lês  na  esco la  púb l i ca ,  mas  o  aprend i zado  

é  poss íve l  

 

Os discursos dos participantes descrevem um panorama configurado por 

professores e alunos desassistidos pelos órgãos governamentais competentes, 

ausência de recursos e estruturas necessárias para a condução das aulas, número 

insuficiente de horas/aula, classes numerosas, indisciplina e professores pouco 

qualificados e não completamente conscientes de seu papel, falta de valorização do 

magistério e da disciplina, dentre outros aspectos. Juntos, esses aspectos 

constituem uma negação política e ideológica dos preceitos educacionais do ensino 
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de língua estrangeira: preparar e favorecer os alunos, oportunidades de conhecer, 

vivenciar e compartilhar a diversidade subjacente do ser, sentir, pensar e agir do 

outro num processo concomitante de contraste e reflexão sobre si mesmo. (BRASIL, 

1998; 1999). 

Conforme apontado no segmento anterior deste trabalho, todos os 

participantes atribuem expressiva importância à aprendizagem da língua inglesa. 

Assim, a comunidade escolar entende ser da escola o papel de ensinar inglês (e não 

outra língua estrangeira), o que demonstra desconhecimento em relação ao fato de 

que a ela própria – a comunidade escolar – caberia a opção de escolha do idioma a 

ser ministrado54. 

Quando questionados sobre o motivo pelo qual eles, participantes, 

acreditavam ser o inglês a língua estrangeira ensinada em suas escolas, três alunos 

afirmaram não saber e os demais apontaram motivos relacionados à importância da 

língua, demonstrando desconhecimento em relação às orientações da LDB 

(BRASIL, 1996), ou seja, desconhecimento em relação aos seus direitos enquanto 

alunos participantes de uma comunidade – o direito de participar da escolha do 

idioma a ser ensinado. 

Com relação aos professores, apenas uma, Renata, fez alusão às 

orientações previstas na LDB (BRASIL, 1996), de maneira explícita,  

 
“Sei que a escolha da língua é da escola, mas não sei dizer 
porque nesta escola a escolha foi o inglês. Fui aluna desta escola 
antes de ser professora e sempre foi inglês a língua estrangeira. 
Como professora nunca me lembro de ter tido alguma reunião ou 
consulta a respeito disso.‖ (Renata, QP7). 

 
e implicitamente, ao considerar os fatores históricos e relativos à própria 

comunidade que justifiquem a escolha da língua inglesa na instituição na qual atua. 
                                                
54 Segundo orientações da Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996) existe uma base nacional comum para o 

ensino fundamental e para o ensino médio que deve ser complementada "em cada sistema de 
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela" (Art. 26).  Em relação ao 
ensino fundamental a lei dispõe: "Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, 
a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha 
ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição" (Art. 26, § 5º).  Em 
relação ao Ensino Médio, a lei dispõe: "Será incluída uma língua estrangeira moderna, como 
disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, 
dentro das disponibilidades da instituição" (Art. 36, Inciso III). 
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Esses fatores estão expressos na importância de se falar inglês para melhor se 

integrar à realidade do contexto da usina na qual a escola fica situada. 

 
―[A aprendizagem de inglês é importante para] todos igualmente. 
Para esta [escola], em termos econômicos e profissionais, eu não 
tenho dúvida. Há muito tempo, falar uma dezena de frases em 
inglês aqui [neste município no entorno da usina] já é garantia de 
“algum sucesso.” (Renata, QP15). 

 
O motivo apresentado pela professora Helena explica a inclusão do inglês na 

grade curricular com base em sua própria compreensão, ou seja, a partir daquilo que 

ela acredita ser o motivo de ser o inglês (e não outro idioma) a língua ensinada em 

sua escola: 

 
―[...] por fazer parte do Currículo Escolar há anos e com um maior 
número de professores efetivos em inglês.‖ (Helena, QP7). 

 
A declaração da professora Sílvia denota sua visão pessoal, atribuindo, assim 

como a professora Tânia, a inclusão do inglês no currículo de sua escola à 

expressiva presença do idioma no mundo. 

 
“Porque é a mais importante, mais falada em todos os setores.‖ 

(Sílvia, QP7). 
“Por estar presente em tudo: moda, alimentação, automobilismo, 
etc.‖ (Tânia, QP7). 

 
O professor Felipe também demonstra desconhecimento às orientações da 

LDB (BRASIL, 1996) acerca da escolha da língua estrangeira a ser ministrada, pois 

declara que a escolha do inglês segue uma prescrição legal. 

 
―Porque foi prevista na LDB.” (Felipe, QP7). 

 
A falta de clareza ou desconhecimento dos professores com relação às 

orientações dos PCN se reflete também em suas representações acerca da 

importância atribuída à língua inglesa para o contexto escolar em que os seus 

alunos estão envolvidos:   
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―Aprender inglês é muito importante para qualquer pessoa 
atualmente, logo esta escola com seus alunos devem ter a 
mesma oportunidade.” (Helena, QP15). 

―Acredito que seja importante, pois como são de classe média, 
lutam com a vida, o inglês iria ajudá-los a conseguir melhores 
oportunidades.” (Sílvia, QP15). 

―[...] deveriam ser dadas as mesmas oportunidades para os alunos 
da escola pública que não tem como pagar, mas precisa do 
inglês para melhorar de vida até mais que os alunos de classes 
mais ricas.‖ (Sílvia, QP23). 

―[Os alunos] devem saber que hoje sem inglês não dá pra ser 
ninguém, principalmente no caso deles, que muitos não vão poder 
nem fazer faculdade, então saber um pouquinho de inglês pode 
ajudá-los já logo depois que terminarem o Ensino Médio. [...] os 
meninos daqui no máximo, os mais espertos vão ser 
balconistas, recepcionistas, vendedores de lojas de shopping, 
supermercado... os mais estudiosos. E nesse caso o inglês vai 
ajudar muito.‖ (Tânia, EP2). 

―Sim porque os alunos aqui não são muito desprivilegiados 
economicamente. Eles conhecem as oportunidades que existem 
aí fora e sabem que se não tiverem um inglês fluentenão poderão 
agarrar todas elas e isso os deixará frustrados profissionalmente.‖ 
(Felipe, QP15). 

 
Todos os professores participantes manifestam uma representação de que a 

língua inglesa inclui/exclui socialmente e profissionalmente. Na resposta da 

professora Helena (QP15), a noção de inclusão/exclusão explicita-se nas 

construções semânticas que ela utiliza:  

―qualquer pessoa‖  uns, dentre muitos; 

―desta escola‖  em contraste com as demais escolas; 

―mesma oportunidade‖  oportunidade igual a de outrem. 

Com enfoques opostos (classe média/classe mais privilegiada), as 

declarações dos professores Sílvia e Felipe apontam para o papel de 

inclusão/exclusão do inglês, cuja aprendizagem pode incluir aqueles que lutam com 

a vida (Silvia), da mesma forma que a não aprendizagem pode frustrar aqueles que 

não são tão desprivilegiados (Felipe). 

Ainda, na concepção da professora Sílvia, os alunos da escola pública são 

excluídos do grupo que ela considera ―merecedor‖ de participar de um processo de 
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aprendizagem, no qual o professor esteja ―preparado‖. Segundo os critérios dessa 

professora, ela mesma não estaria preparada para atender a um grupo ―seleto‖ de 

aprendizes de uma escola de idiomas, mas estaria sim, apta lecionar para ―o público 

que atende na escola pública‖. A representação da professora demonstra ainda que, 

por acreditar que tem que falar com boa pronúncia e sem sotaque, ela se destitui do 

poder e da profissão de ensinar que ela mesma concebe como modelo – o professor 

da escola de idiomas. 

 
“[...] se tivesse que dar aula numa escola de inglês [...] minha 
pronúncia não é muito boa, tenho algum sotaque.‖ (Silvia, QP12). 

“Se fosse dar aula numa escola de inglês teria que melhorar 

esse lado [pronúncia] porque ninguém quer ter aula numa escola 
particular e aprender com um professor que tenha sotaque, né? [Mas 
na escola pública] a gente quase nunca fala em inglês... assim, 
dialogando: As aulas não têm conversação... muito pouco. É mais 
gramática.‖ (Sílvia, EP3). 

 
Com argumentação semelhante, a professora Tânia afirma não se considerar 

―100% preparada‖ como professora de inglês e atribui o fato ao desinteresse dos 

alunos. Contudo, mesmo não se considerando preparada, a docente afirma que, 

para o ―tipo de clientela‖ para a qual leciona, a sua qualificação até excede o 

necessário, ou seja, ela não se sente motivada ou acredita ser importante se 

desenvolver profissionalmente, haja vista o desinteresse dos alunos. É flagrante 

essa concepção em seu discurso: 

 
―[...] os alunos não tem muito interesse, você viu... então, eu que 
adoro inglês, poderia até fazer mais cursos, me preparar melhor 
se houvesse um incentivo que viesse também deles... uma 
motivação sei lá. Mas isso não existe... então é por isso que eu digo 
que me sinto suficientemente preparada, talvez até mais do que 
é necessário para dar aula aqui, nas condições que tenho e pra 
este tipo de clientela.‖ (Tânia, EP2). 

 
A concepção de que o inglês é igualmente importante para todos é expressa 

na opinião da professora Renata que, ainda atribui um valor econômico e social 

específico àquela comunidade em que atua.  
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“[...] ser capaz de usar a língua para dar voz aos 
questionamentos pessoais em qualquer tempo, em qualquer 
lugar, sem ter que ficar a mercê de ter que ser ouvido.‖ (Renata, 
QP15). 

 
As questões que envolvem a atuação dos professores em sala de aula – 

como classificam e se sentem em relação às suas qualificações, como concebem o 

processo de ensino-aprendizagem e o papel desempenhado por eles e por seus 

alunos – conduziram a inferências que, assim como as questões institucionais que 

envolvem o ensino de inglês, apresentadas acima, denotam uma falta de clareza 

presente entre os profissionais.  

O sentido de ensinar e aprender uma língua estrangeira é assim expresso 

pelos participantes:  

 
“Ensinar é uma arte e que possibilita enfrentar o século XXI com 
mais conhecimento. Aprender é conhecer novas pessoas, lugares e 
aprimorar a carreira.‖ (Helena, QP8). 
“Ensinar é quando o professor está preparado o suficiente para 
transmitir aquilo que sabe, mas para isso ele precisa contar com 
recursos adequados que motivem os alunos e que evitem a 
indisciplina. Sem estas condições o aluno fica desinteressado 
para desempenhar o seu papel que é participar e querer 
aprender.” (Sílvia, QP8). 

“É transmitir algo essencial para os alunos.‖ (Tânia, QP8). 

―Para mim uma língua estrangeira significa comunicação, como 
na própria língua [materna]: primeiro aprendemos a falar e 
entender e depois a gramática, escrita, etc. Por isso eu só falo em 
inglês com meus alunos, entendam eles ou não... pois assim eu 
acredito que estou fazendo a minha parte como professor de uma 
língua que serve para a comunicação.‖ (Felipe, QP8). 

 
Com relação à finalidade do ensino de língua estrangeira, o papel do 

professor e do aluno (questões 9 e 10), com base nas opiniões dos professores 

participantes, é possível perceber traços do perfil teórico-metodológico dos 

docentes: 

 
“Transformar o aprendiz em um cidadão do mundo com a língua 
franca. É ter a possibilidade de um emprego melhor e aceitar os 
desafios do mundo globalizado.‖ (Helena, QP9). 
“Preparar o aluno para um futuro próximo.‖ (Tânia, QP9). 
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“Levar o aluno a ter condições de alcançar um mundo melhor, 
diferente, com melhores informações e oportunidades e poder ser 
ouvido por todos no mundo globalizado.‖ (Sílvia, QP9). 
 “Levar o aluno a se comunicar nessa língua: escrever, ouvir, falar 
e ler.‖ (Felipe, QP9). 

 

Sobre o seu papel como professor e o papel de seus alunos, os 

professores assim se manifestam:  

 
“O professor deve passar o conhecimento, incentivar o 
crescimento do aluno e mostrar a importância do inglês no mundo. 
O aluno deve ter o comprometimento em fazer valer as 
oportunidades.” (Helena, QP10). 

“O papel do professor é transmitir algo a mais, tão essencial no 
futuro dos alunos principalmente num futuro próximo. O do aluno é 
ser receptivo à aprendizagem.‖ (Tânia, QP10). 

“O papel do professor sempre será o de ensinar e o do aluno 
sempre será o de aprender. Com relação à língua inglesa, o 
professor tem o papel de conscientizar o aluno da necessidade 
de ter uma nova visão de mundo, o mundo da globalização que 
exigiu uma língua única. Quando o aluno se conscientiza que para 
ser um cidadão desse novo mundo ele precisa falar inglês, ele está 
cumprindo o seu papel e por isso fica mais fácil o ensino e a 
aprendizagem, pois todos estão com um objetivo comum.‖ (Sílvia, 

QP10). 

“O papel do professor é transmitir as quatro habilidades e o 
papel do aluno se esforçar para aprendê-las.” (Felipe, QP10). 

 
Com base nas repostas dos participantes, é possível inferir que os 

professores atribuem à língua inglesa um propósito essencialmente comunicativo, 

um processo mecânico de transmissão de conhecimento, um produto (as quatro 

habilidades: ler, escrever, ouvir e falar) capaz de transformar outro produto (aluno) 

por meio de um conjunto de procedimentos. 

Além disso, parece estar presente a visão de um professor idealizado, que 

deve ser capaz de saber e de ensinar tudo o que o aluno precisa. A ausência de 

uma visão de professor como aquele que constrói o conhecimento conjuntamente 

com seu aluno (VYGOTSKY, 1934/2003) pode comprometer o processo de ensino-

aprendizagem, pois, muitas vezes, o professor, passível de sentir-se 

insuficientemente qualificado ou de prender-se a modelos que acredita não ter 

atingido. Pode, ainda, para resguardar-se de um julgamento considerado não ideal, 
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constranger a sua atuação como profissional cidadão, ou seja, aquele que reflete, 

questiona, critica e se posiciona nas diversas situações no exercício de sua 

profissão. 

Os aspectos acima mencionados, não se fazem presentes no discurso da 

professora Renata. Ela não demonstra falta de clareza acerca da finalidade do 

ensino da língua inglesa nem revela, em suas representações, a visão do professor 

como transmissor e do aluno como receptor de conteúdos. Para ela, o ensino de 

inglês envolve uma compreensão com os próprios valores culturais, o que 

demonstra sua conformidade e seu conhecimento acerca da essência que subjaz 

aos propósitos de se estudar uma língua estrangeira – a compreensão do outro e a 

aceitação da diferença sugeridas nos PCN-EF (BRASIL, 1998), nos PCN-EM 

(BRASIL, 1999) e nas OCEM (BRASIL, 2006).  

 
―É promover a formação do aluno de forma plena, pois quando 
aprende uma língua estrangeira, o aluno reflete sobre aspectos 
de outra cultura e no contraste com a sua, ele desenvolve sua 
própria compreensão cultural de mundo. Isso faz com que ele 
valorize sua cultura e respeite as diferenças culturais entre os 
povos. [...]. Nenhuma é melhor, nem pior que a outra. Em algum 
momento de nossas vidas precisamos interagir com a cultura inglesa 
e com a cultura de qualquer outro país. Nesses momentos vão existir 
trocas e todas as culturas se enriquecem e se modificam e já não 
é mais aquela cultura que falamos anteriormente, a nossa e a deles, 
mais uma ―nova nossa‖ e uma ―nova deles‖. (Renata, QP9; QP11). 

 
A representação de ensino-aprendizagem manifestada pela professora 

Renata considera o aluno um participante do seu próprio processo de construção de 

conhecimento. Além disso, em sua concepção, o professor é um indivíduo que 

participa do processo de construção do aluno e constrói, concomitantemente, o seu 

próprio conhecimento. Nesse sentido, a professora considera que aspectos 

históricos, culturais e elementos do próprio contexto da vivência pessoal e 

acadêmica dos alunos são fundamentais para que eles se sintam motivados para o 

aprendizado, o que, consequentemente, favorece o processo de ―descoberta‖ das 

potencialidades dos mesmos.  A professora assim se expressa: 

 

“O meu papel como professor é possibilitar que meus alunos 
sejam capazes vivenciar a língua inglesa de alguma forma. Se 
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um aluno conseguir entender um texto, nem que seja minimamente 
ou conseguir ―captar‖ um diálogo num seriado, ou conseguir vencer 
um jogo de vídeo game por conhecer melhor as regras (que são 
escritas em inglês) ou entender pelo ou menos sobre o que uma 
música está falando, acho que já estou cumprindo meu papel. 
Quando o aluno percebe que é capaz, ele continua o caminho 
por si mesmo porque acredita em suas potencialidades e sabe 
que o ―oculto‖ não é tão inimigo assim. O papel do aluno é 
construir o seu conhecimento, seja em inglês ou em qualquer 
outra disciplina. Gosto sempre de lembrar que se tivéssemos um 
aluno ideal, teríamos que ter também um professor e uma escola 
preparada para atendê-lo porque o aluno ideal quer construir, 
quer crescer e não pode fazer isso sozinho.” (Renata, QP10). 

―Acho que a língua estrangeira, assim como a língua materna se 
aprende na comunicação, na interação com o grupo e com todo o 
material que se tem contato. Por isso existem muitos fatores 
envolvidos. O aluno precisa estar motivado, o assunto tem que 
ser interessante, eles têm que ter afinidade com o material, etc. 
Isso é assim em qualquer matéria: se o alunos não for despertado ou 
não estiver motivado, ou ainda não sentir que aquilo que está vendo 
é importante ou será útil em algum momento da vida, ele não 
participa e consequentemente não aprende. Mesmo assim, se todos 
os fatores contribuírem, mas o professor não estiver preparado, 
aí o desastre é total, porque o aluno vai se sentir frustrado e 
sem um ponto de apoio, sem uma referência” (Renata, QP8). 

 
Com visões diferentes da professora Renata, acima apresentadas, as 

representações dos alunos acerca do ensino-aprendizagem de inglês, do papel do 

aluno e do professor assemelham-se às representações da maioria dos professores 

– denotam falta de clareza e parecem reproduzir discursos de outrem e do senso-

comum: 

 
―[A gente aprende inglês porque] nunca se sabe quando vai 
prescisar.” (Aron, QA2). 

―[O inglês é importante porque] posso precisar.” (Danilo, QA2). 

―[O inglês é] importante, afinal nunca se sabe [...] o inglês é a língua 
mais usada.” (Andrea, QA2). 

―[...] vários países usam o inglês e um dia eu vou precisar.” (Diane, 
QA2). 
―[precisamos do inglês] para se relacionar com pessoas de outros 
países.” (Talita, QA2). 

[Através do inglês] passamos a nos comunicar com o mundo todo, 
ultrapassando fronteiras. (Aline, QA2). 

―[O inglês] é fundamental nos dias de hoje. Seja desde para se 
comunicar com o mundo todo até se destacar no mercado do 
trabalho. (Aline, QA5). 
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Conforme se pode abstrair dos excertos apresentados, de modo geral, a 

interpretação das repostas dos participantes conduzem a uma representação que 

reproduz conceitos e concepções anteriormente atribuídos por muitos, inclusive no 

senso comum, de que a importância do inglês é uma exigência do mercado de 

trabalho, cujo processo de aprendizagem, entendido sob a configuração ―estrutura + 

recursos‖, fica hierarquicamente a cargo do professor, da escola e dos órgãos 

governamentais superiores. Esse processo de aprendizagem, não atende, segundo 

os participantes, às necessidades ou expectativas da comunidade escolar e não é 

percebido pela maioria como algo que envolve, além da estrutura, a participação dos 

alunos e o desempenho do professor. A não eficácia do ensino de inglês é explicada 

de várias maneiras, sendo as mais comuns, a atribuição de culpa ao outro, que pode 

o aluno, o professor, a estrutura disponível ou o governo.  

Em relação à participação dos alunos e seu papel no processo de ensino-

aprendizagem, as manifestações evidenciadas nos dados interpretados são:   

 
“Boa parte dos alunos tem dificuldades de aprendizado em várias 
matérias com português.‖ (Helena, QP21). 

“[...] os alunos apresentam [pouco conhecimento] ao chegarem 
no Ensino Médio. (Helena, QP18). 

“Um público pouco preparado, não só na educação, mas na vida, 
um público sofrido. Sei que o inglês é importante para todos, de 
qualquer escola, mas aqui, a situação é muito difícil... tenho que 
saber ―dosar‖ o que ensinar para eles, o que falar porque a 
formação deles é muito ruim, as crianças têm muita defasagem. 
A maioria pertence a famílias desestruturadas, não têm muito 
horizonte... é bem complicado fazê-los entender da importância 
do inglês... então eu trabalho dentro do mínimo possível mesmo, 
não por opção, mas pela realidade da escola.‖ (Sílvia, EP3). 

“O aluno deve ter o comprometimento em fazer valer as 
oportunidades.‖ (Helena, QP10). 
“Quando o aluno se conscientiza que para ser um cidadão desse 
novo mundo ele precisa falar inglês, ele está cumprindo o seu 
papel e por isso fica mais fácil o ensino e a aprendizagem, pois 
todos estão com um objetivo comum.” (Sílvia, QP10). 

“[...] se todos os fatores contribuírem, mas o professor não 
estiver preparado, aí o desastre é total, porque o aluno vai se 
sentir frustrado e sem um ponto de apoio, sem uma referência.” 
(Renata, QP8). 

“[...] se o aluno quiser realmente aprender e prestar bastante 
atenção ele aprende.” (Diane, QA8). 
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“[...] o essencial é o interesse do aluno.‖ (Aline, QA8). 

“[...] cabe aos alunos o papel de empenhar-se para o 
aprendizado.‖ (Aline, QA8). 
“[...] tem muitos [alunos] na minha sala que não querem 
aprender.” (Nicole, QA11). 

 
Embora os excertos acima corroborem a visão de Lima et al (2011) – as 

queixas dos professores que tentam ensinar alunos que não querem aprender são 

mais comuns do que protestos de alunos que querem aprender e apontam 

professores que não querem ou não estão preparados para ensinar – foram 

evidenciadas as seguintes manifestações em relação à atuação do professor, seu 

papel e desempenho nas aulas de inglês: 

 
“[...] o professor [deve estar] preparado o suficiente para 
transmitir aquilo que sabe [...] (Sílvia, QP8). 

“[...] a outra [professora] não falava nada de inglês com a gente.‖ 
(Clara, QA5). 

“[...] a grande maioria [dos professores] é péssima.” (Maira, 
QA6). 

―[o] material que a gente recebe aqui na escola [...] as vezes a 
professora nem entende.”(Bruna, QA6). 

―[...] a professora encina mais as vezes não entendemos muito bem 
ela não explica tão bem mais explica.” (Jéssica, QA7). 

―[...] a professora não tem paciência” (Igor, QA7). 

“A professora não se impõem diante aos alunos.” (Maira, QA7). 

“[...] a nossa professora não sabe muito bem Inglês porque ela 
disse que na verdade é professora especializada em Português. Aí 
fica tudo muito difícil.‖ (Bruna, QA7). 

“[...] a professora não sabe ensinar, as únicas vezes que escuto 
ela ―falar em inglês‖ é quando lê alguma coisa ―solta‖do livro mas ela 
pronuncia pior que os alunos.” (Talita, QA8). 

“[...] os professores não estão preparados. Mesmo se tiverem, o 
máximo que eles conseguem é ensinar atividades escritas e não dá 
pra ensinar a falar.‖ (Bruna, QA8). 

“[...] a maneira que a professora trabalha devia ser melhorado 
para que todos gostem de estudar.‖ (Jéssica, QA9). 

“Precisa por mais professores que falem bem [...] Não adianta ter 
poucas professoras que falam que nem aqui que minha professora 
sabe falar muito porque ela já morou nos Estados Unidos pouco 
tempo e na Inglaterra ela morou em Avon.‖ (Igor, QA9). 
―Precisa ser melhorada [a professora], porque eu pergunto para ela 
e ela não responde de um geito que eu entendo.” (Nicole, QA9). 
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“Os professores da escola pública não sabem o suficiente nem 
pra eles, não tem uma experiência para passar, de como é morar 
fora do Brasil, como as pessoas inglesas ou americanas se 
comportam como é cultura deles, etc.‖ (Bruna, QA9). 

―Se nem o professor atende as expectativas o ensino muito 
menos.‖ (Talita, QA9). 

“Precisaria ser melhorado [o ensino] partindo [do] [...] 
aperfeiçoamento dos professores. (Aline, QA9). 

―[...] meu professor é muito bom mas não é ótimo, mas quando eu 
chegar no colegial não sei se vai ter professores bons ou ótimos até 
lá.‖ (Igor, QA11). 

“[...] professores não insina direito, não explica, não da atenção 
e so passa apostila e livro nada diferente.‖ (Nicole, QA11). 

 
É possível inferir, a partir dos excertos apresentados, que a atribuição de 

culpa ao professor pelo insucesso na aprendizagem de inglês, é uma circunstância 

corriqueira, um fato subsumido, pois, nos discursos de alguns participantes, a 

justificativa para esse insucesso já é de antemão apresentada, como por exemplo, 

no discurso da aluna Bruna:  

 
―Se cada professor de sua matéria sabe o que ensinar então 
porque o professor de Inglês não sabe? Como eles passam nos 
concursos? Se eles passam é porque eles sabem então porque 
não ensinam de acordo? Só porque não tem materiais? Quem 
deve resolver isso?‖ (Bruna, QA11). 

 
A aluna demonstra uma postura crítica de quem já conhece as possíveis 

justificativas apresentadas para o insucesso do ensino de inglês na escola pública, 

como por exemplo, a carência de materiais. Em seus questionamentos, ela 

implicitamente sugere que os professores estão qualificados para ensinar porque 

―passam no concurso‖ e não o fazem por algum motivo, alheio aos estudantes, que 

deve ser resolvido por alguém. A aluna provavelmente se refere a uma instância 

superior. 

O discurso da aluna Bruna, acima, ilustra a visão de Lima et al (2011) que 

assevera que a atribuição de culpa é muito comum entre as partes envolvidas, mas 

é a estratégia menos eficaz, pois, pelo menos na escola pública, cria um conflito 

sem resolvê-lo e tudo acaba ficando da mesma forma.  
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De modo semelhante ao da aluna Bruna, alguns professores também 

demonstram em seus discursos que já conhecem as possíveis culpas que lhes são 

atribuídas e, de antemão, oferecem justificativas:  

 
“[...] Não me sinto 100% preparado pelo motivo de os alunos 
ainda sentirem pouco interesse pela disciplina.‖ (Tânia, QP12). 

“Para o público que atendo, me sinto preparada, mas se tivesse 
que dar aula numa escola de inglês, por exemplo, acho que só 
poderia ensinar leitura, gramática porque minha pronúncia não é 
muito boa, tenho algum sotaque, pois não pratico muito‖ (Sílvia, 
QP12). 

―Se fosse dar aula numa escola de inglês teria que melhorar esse 
lado [pronúncia] porque ninguém quer ter aula numa escola 
particular e aprender com um professor que tenha sotaque, né? 
[Mas na escola pública] a gente quase nunca fala em inglês... 
assim, dialogando: As aulas não têm conversação... muito pouco. É 
mais gramática.‖ (Sílvia, EP3). 

―[Como professora de inglês] não me sinto pouco preparada porque 
consigo cumprir com meus objetivos em sala de aula e consigo 
resultados satisfatórios com meus alunos. Mas não me sinto muito 
bem preparada. A Faculdade que estudei deixou muito a desejar e 
não pude continuar estudando. Não tenho condições ainda e não 
recebo incentivo ou apoio do Estado. Cresço com o que está ao 
meu alcance, mas preciso me preparar mais.‖ (Renata, QP12). 

 
Além da atribuição de culpa aos alunos e professores, conforme apresentado 

nas citações dos participantes acima, o insucesso do ensino de inglês também é 

atribuído ao contexto escolar como a infraestrutura das comunidades escolares 

participantes (salas de aula, recursos, equipamentos e materiais utilizados, número 

de aulas por semana, número de alunos por sala, a atuação do professor).  

A interpretação dos dados coletados junto aos alunos revelou que dentre os 

participantes, 31,94% consideram a estrutura da escola como inadequada; 29,16% 

consideram como pouco adequada; 26,38% consideram suficientemente adequada 

e 12,5% consideram muito adequada.55 

Junto aos professores, os dados mostram que dos cinco professores 

participantes, três participantes afirmam dispor de estrutura inadequada, um 

                                                
55 Números obtidos pelo cálculo percentual, a partir das respostas à questão 7 do Questionário do 

aluno, cujos indicadores são: sala de aula; recursos equipamentos e materiais utilizados; 
método/modo de ensino; número de alunos por sala de aula; número de aulas por semana; 
desempenho do professor.  
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classifica como pouco adequada e o outro como suficientemente adequada, mas 

ressalta que os recursos são provenientes de ações da própria comunidade escolar 

e não dos órgãos públicos competentes. 

Diante desse cenário, alunos e professores apontam inadequações, carências 

e sugerem soluções, destacando aspectos da estrutura da escola, dos recursos e 

dos materiais utilizados. Na opinião dos alunos,  

 
―Na escola estadual o método não é muito bom [usamos] apenas o 
livro ditadico e o dicionário. (Maira, QA6). 

―[...] não tem material pra todo mundo.‖ (Igor, QA7). 

“[só] livro e apostila mais não é o bastante.‖ (Nicole, QA7). 

“[...] o ventilador, janelas estão quebradas [...] os materiais não 
são grandes coisas. ―[...] os professoresencina mais acho que 
essa maneira não é adequada. [...] há alunos demaise atrapalha 
que querem estudar [...] a professora encina mais as vezes não 
entendemos muito bem ela não explica tão bem mais explica.‖ 

(Jéssica, QA7). 
―Na sala de aulas tem muito aluno. Os materiais são bom, mas não 
o suficiente. O método é horrível, não entendo nada na escola 
estadual. As salas são muito cheia na minha 42 alunos. São só 
duas aulas. deveria ser no mínimo 3.‖ (Maira, QA7). 

―As aulas até que nem seriam muito poucas se fosse pra aprender o 
básico, mas não temos material adequado e de qualidade e a 
nossa professora não sabe muito bem Inglês porque ela disse que 
na verdade é professora especializada em Português. Aí fica tudo 
muito difícil.‖ (Bruna, QA7). 

“[...] o número de aulas e pouco adequado, pois são apenas 2 por 
semana.‖  (Andrea, QA7). 

“[...] os materiais e os método de ensino são regular, o número 
de aulas é ruim tem duas aulas por semana [...].‖  (Diane, QA7). 

―A sala de aula não é ambiente como antigamente não tem cara de 
aula de inglês. Não temos nenhum recurso, a professora não 
sabe ensinar, as únicas vezes que escuto ela ―falar em inglês‖ é 
quando lê alguma coisa ―solta‖ do livro mas ela pronuncia pior que 
os alunos.” (Talita, QA7). 

―Na sala de aula seria interessante a disposição de dicionários, 
melhoria dos livros didáticos e recursos audiovisuais. É excessiva a 
quantidade de alunos por sala, a redução seria uma boa forma para 
que o professor desse atenção a todos. Cursos de aperfeiçoamento 
para os professores seria ótimo, motivando-os em sua didática 
perante os alunos.‖ (Aline, QA7). 
“[...] se tivesse muito mais professores porque aí a gente podia 
dividir a sala e todo mundo ia ouvir e participar e a gente poderia 
falar mais inglês também.‖ (Igor, QA8). 
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―[...] na escola publica só aprende o básico.‖ (Carol, QA8). 

―[...] se mudassem os professores porque os professores não estão 
preparados. Mesmo se tiverem, o máximo que eles conseguem é 
ensinar atividades escritas e não dá pra ensinar a falar.‖ (Bruna, 
QA8). 

“[...] precisa de tudo de acordo, materiais recursos e 
principalmente professor que sabe e goste do que faz.” (Talita, 
QA8). 

“[...] o ensino fica apenas no básico, se fosse melhor organizado, 
seria mais qualificado.‖ (Andrea, QA9). 

―[O ensino de inglês] precisa ser modificado e melhorado de alguma 
forma pois do jeito que está não é o suficiente para aprender o 
inglês perfeito.” (Diane, QA9). 

“[O ensino de inglês] precisaria ser melhorado, partindo da 
melhoria dos livros didáticos e aperfeiçoamento dos 
professores.” (Aline, QA9). 

“[...] Tem muitos alunos por sala, isso atrapalha o rendimento da 
turma e os materiais são insuficiente, as vezes precisamos sentar em 
dupla e aí a conversa toma conta da sala.‖ (Maira, QA11). 

“[...] Se cada professor de sua matéria sabe o que ensinar então 
porque o professor de Inglês não sabe? Como eles passam nos 
concursos? Se eles passam é porque eles sabem então porque 
não ensinam de acordo? Só porque não tem materiais? Quem 
deve resolver isso? Precisaria ter uma fiscalização, alguma coisa 
para parar com isso porque quando no futuro nós precisarmos de 
inglês na nossa vida profissional porque hoje todo mundo precisa, ai 
não vai dar pra recuperar o tempo num mês ou num ano porque pra 
aprender inglês a gente tem que crescer aprendendo.‖ (Bruna, 
QA11). 

“[...] as condições não são das melhores. talves com vídeos, livros 
mais grossos, CD‘s com conversas em inglês, mais aulas na 
semana, aulas extras nos finais de semana, que são comuns em 
algumas escolas. Provas orais, conversas, brincadeiras com o inglês, 
para estimular e aprender discontraindo. Talves com isso as aula 
seriam mais aproveitadas e o rendimento nessa matéria bem maior.‖ 
(Andrea, QA11). 

―[...] estudar inglês na escola pública é bom, mas precisa ser 
melhorado e muito. Colocar mais números de aula, pois duas aulas 
por semana é muito pouco e não é suficiente para aprender, o tempo 
é curto. Colocar materiais de qualidade para os alunos.‖ (Diane, 

QA11). 
“[...] o ensino em geral [...] não te qualifica não te educa e não te 
prepara para a diversidade. Para o governo a escola pública é um 
lugar de rejeitados. Eu sinto isso mais que meus colegas porque 
sou discriminado o tempo todo porque carrego o peso de ser pobre, 
estudar na escola publica e ser homossexual. Sei que minha luta 
para ser alguem na vida vai ser grande porque preciso melhorar a 
minha formação educativa da escola publica, aprender inglês para 
poder ser comissário de bordo que é meu sonho e ser aceito como 
homossexual na minha profissão e ser valorizado como gente. Nada 
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disso eu encontro na escola publica, nem apoio nem educação e 
nem solução. Quero alcançar o sucesso mesmo sendo pobre e 
saindo de onde saí. A única coisa que levo da escola publica é 
não estar analfabeto até hoje, tudo mais fica a desejar.” (Talita, 
QA11). 

―Partindo da idéia de que a proposta de inserção da Língua Inglesa 
nas escolas públicas é fundamental, cabe uma maior atenção para 
os materiais didáticos, estruturas das escolas e formação de 
professores. Fatores que deixam a desejar e não são vistos e 
resolvidos pelos responsáveis do ensino público do país.‖ (Aline, 
QA11). 

 
Os excertos mostram que, na opinião dos alunos, os problemas enfrentados 

no ensino de inglês na escola pública, além das inadequações estruturais, 

compreendem a falta de apoio do Estado na provisão de recursos essenciais, 

qualificação e aperfeiçoamento dos professores. Essa opinião também é 

compartilhada pelos professores, que chamam a atenção, ainda, para a falta de 

valorização da disciplina, para a necessidade de uma educação mais qualificada e 

comprometida nas séries iniciais, para a necessidade de se recorrer a diferentes 

fontes para suprir as carências do Caderno do Estado56 e outras necessidades não 

supridas pelo poder público. 

 
“[A participação do Estado é] inexpressiva. Pouco investimento, 
ou seja, nada. Língua inglesa consta do currículo, mas só. [Faltam] 
condições de trabalho, profissionais da área e incentivo. [...] O 
Caderno é interessante e como nós temos livros, já é uma ajuda. 
Desde este ano (2012) recebemos livro do governo federal57 e 
utilizo [mas são] pouco adequados. [...] sinto uma grande 
necessidade da motivação e condição de trabalho para aprimorar 
as aulas de língua inglesa. A necessidade de profissionais 
qualificados desde a base do Ensino Fundamental II de modo 
que o aluno chegue ao Ensino Médio com uma base de 

                                                
56Os Cadernos do Estado constituem uma coleção desenvolvida para os cerca de 3,3 milhões de 

estudantes de 5ª a 8ª do Fundamental e de Ensino Médio, composta por 76 cadernos, organizados 
por bimestre, por série e por matéria. Dividem-se em dois grupos, o Caderno do Professor – indica 
com clareza o conteúdo a ser ministrado aos alunos da rede pública estadual; e o Caderno do Aluno 
– traz exercícios, mapas, tabelas, indicadores bibliográficos e dicas de estudo. Informação 
disponível em:  
<http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/MATERIALDAESCOLA/CADERNODOPROFESSOR/tabi
d/1218/Default.aspx> 

57A professora faz referência ao Programa Nacional do Livro Didático, que atende os alunos do 
Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos das redes públicas de ensino e 
das entidades parceiras do Programa Brasil Alfabetizado. O Programa provê as escolas com livros 
didáticos, dicionários e obras complementares, segundo escolha da própria unidade escola. 
Informação disponível em: <http://www.fnde.gov.br/index.php/programas-livro-didatico> 
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conhecimento necessária para desafios maiores como um 
Vestibular, Enem e mesmo o mercado de trabalho. [...] Um país 
que almeja ser do futuro deveria investir muito mais no 
conhecimento e no fortalecimento da escola pública. O inglês é 
muitas vezes visto, como algo desnecessário e com isto os 
alunos perdem as oportunidades que a vida apresenta.‖ (Helena, 
QP17; QP18; QP19; QP23; QP24;QP25). 
―Poderíamos ter mais recursos, para maior incentivo.” (Tânia, 
QP21). 

“[A participação do Estado é] inexpressiva. O caderno ajuda 
muito, mas não uso o tempo todo. Muitas coisas não são 
adequadas para serem trabalhadas para este público. São 
atividades boas, mas o nível dos alunos é o básico do básico e então 
fica difícil. Mesmo assim, acompanho junto com o livro que uso. [...] 
[A]credito que os cadernos sejam suficientemente adequados 
para se trabalhar em condições ideais, alunos participativos, 
salas pequenas, mas na realidade desta escola, não dá para usar 
os cadernos na íntegra. [...] Utilizo uma apostila que fiz com 
fotocópias de atividades de vários livros, outras que eu mesma 
digitei. Entrego e recolho todas as aulas, pois os alunos não têm. 
Trabalhamos em duplas. Também trabalho muito com músicas, 
tenho alguns jogos, de memória, de caça palavras, de vocabulário, 
etc. [...] Eles ficam muito agitados e quando chegam para a aula, 
superlotada,sem muita coisa pra motivar, poucos recursos, 
pouco material, parece que ficam mais excitados ou totalmente 
desanimados. É muito difícil trabalhar nessas condições [...] sem 
materiais, sem interesse por parte dos alunos, também não 
somos muito reconhecidos por nossos colegas. Nossa matéria é 
vista como supérflua, como uma matéria de elite, diferente da 
realidade aqui. [...]Eu professor de inglês da escola pública queria 
ter condições de preparar os meus alunos para o mundo globalizado. 
Queria ter oportunidade de fazer cursos, ter acesso a materiais 
de qualidade, enfim todo o aparato necessário para qualificar meus 
alunos para competir profissionalmente em pé de igualdade com os 
povos de todas as nações.‖ (Sílvia, QP17; QP18; QP19; QP21; 
QP22; QP23; QP25). 

“O Estado não proporciona as condições que prevê nas leis. 
Não oferece recursos para as escolas, não patrocina reciclagens 
para os professores e isso vai refletir dentro da sala de aula, no 
desempenho dos alunos e na frustração do professor. [...] Não 
utilizo os Cadernos do Estado. [...] Para esta escola classifico 
como inadequado. É um excelente material, com certeza, mas é 
padronizado e não atende de forma alguma as necessidades 
dessa comunidade. Por isso não uso. Oriento-me por ele, mas 
utilizo meu próprio material, que vai ao encontro daquilo que meus 
alunos se interessam que faz parte da vida deles. Muitos destes 
alunos conhecem o mundo pela televisão, mas nunca saíram dos 
arredores desta usina. É daqui que precisa sair a aprendizagem 
deles. [...] Uso um material elaborado por mim mesma, trago 
materiais de livros que acho interessantes, textos vídeos, músicas, 
etc. uso muito a internet. [...] Se considerar uma escola pública como 
um conjunto de salas com 45 alunos, sem material adequado e com 
professores que trabalham em três períodos, na maioria das vezes 
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sem um preparo adequado, posso dizer que o inglês na escola 
pública não funciona. Nem em qualquer outra escola. Aqui funciona 
porque é diferente. [...]. A condição que se tem para ensinar inglês 
hoje seria o mesmo que ensinar corte e costura para 45 mulheres 
que nunca costuraram antes e que já chegam na sala com a idéia de 
que costurar é difícil e não ter máquina de costura, agulhas ou tecido 
para demontrar... tudo só na lousa e no giz! [...] Eu professor de 
inglês da escola pública me sinto como um instrumento na vida dos 
meus alunos. Olho para mim mesma, para o meu passado, na forma 
como eu valorizava o estrangeiro [...] e vejo como eu estava 
enganada, não por valorizar, mas pela forma como eu fazia e 
pensava. [...] [H]oje vejo que a língua deve ser valorizada sim, mas 
não como eu fazia, idealizando como algo que se quer possuir, como 
uma cultura que se quer ter e copiar, mas algo que se quer dominar, 
a nosso favor, para poder conquistar nossos ideais. Fico muito triste 
quando vejo que nem todos os alunos terão oportunidade de buscar 
seus objetivos através da língua e acabarão por abaixar a cabeça 
para as tendências do lugar comum, das idéias dominantes que se 
sobrepõe a nós. Fico muito mais triste ainda em saber que o 
Governo Federal, através de suas leis reconhece essa 
possibilidade e colocam o inglês numa posição favorável e 
responsável por evitar que nossos alunos sejam subestimados, 
mas não dá condições para a educação aconteça 
verdadeiramente.” (Renata, QP17; QP18; QP19; QP22; QP23; 
QP24; QP25). 

―Gosto muito [dos cadernos do Estado] tem ótimas atividades. [...]. 
Tiro muitas idéias boas de lá [...]. [U]tilizo muito a sala de vídeo. 
Trago trechos de filmes para comentarmos depois (sempre em 
inglês). [...] [N]ós professores temos que lutar para conseguir os 
recursos necessários para oferecer qualidade para nossos 
alunos. [...].Para chegar algum tipo de recurso para nós, tem que ter 
se esgotado todas as possibilidades para as outras disciplinas. Um 
exemplo disso é o próprio livro de inglês, que só agora chegou para o 
inglês. [...]. De um jeito ou de outro, os professores sempre 
conseguem algum sucesso. [...] Poderia ser melhor se houvesse 
mais incentivo, se olhasse mais para o lado do inglês. [...] 
Acredito que existam profissionais e alunos interessados, capazes de 
ter sucesso. Mas com as condições que temos, toda luta pode 
ser vã. [...].”  (Felipe, QP12; QP17; QP18; QP19; QP23; QP24; 
QP25). 

―Acredito em mim como profissional, acredito na importância do 
inglês, acredito no potencial do ser humano, mas, olha só.... De um 
lado você tem um professor pronto pra dar uma aula de qualidade, 
mas não tem nenhum tipo de apoio ou estrutura.... No passado, a 
gente até correria atrás.... ou mehor, deixa eu dar um exemplo.... 
vamos supor que caia do céu toda a estrutura e apoio que preciso, 
digo, recursos, materiais, etc... ainda assim ficam difícil porque 
teremos a estrutura didático-pedagógica, mas e os alunos? Então é 
isso que eu to falando... hoje a gente recebe até mais recursos 
que no passado, os cadernos são bons temos os livros.... mas e 
os alunos?  Como alguém pode ensinar para alunos que 
chegam ao Ensino Médio sem nenhum preparo? Eu coloquei isso 
no questionário... eles chegam com dificuldades de português! 
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Muitos deles não conseguem interpretar um enunciado de 
matemática, de ciências por exemplo... eles erram as questões do 
Enem, por exemplo porque não entendem o enunciado? Fica mais 
difícil ainda o papel do professor de inglês, concorda?‖ [...] quando 
penso em esperança, não sei se rio ou se choro... porque acredito 
que as condições estruturais de se dar aula possam até ser 
melhoradas, tem muito interesse econômico atrás disso, 
envolvido... divulgar números é sempre uma bandeira dos 
governos... mas melhorar o ensino lá em sua base... isso 
demora muito pra aparecer e os governos parecem não estar tão 
interessados nisso.” (Helena, EP1). 

 
Conforme apresentado até aqui, segundo a opinião dos alunos e professores 

participantes, nas dezoito comunidades escolares participantes desta investigação, 

os recursos são escassos, inadequados ou insuficientes; a estrutura física de 

algumas escolas não é apropriada para acomodar o excessivo número de alunos 

por sala, o que reflete na condução das aulas; os professores deixam a desejar, 

pelas dificuldades advindas da precariedade das condições em que trabalham ou 

pela falta de qualificação profissional; e os alunos chegam à escola com uma 

bagagem educacional deficiente.  

Assim, haja vista o valor econômico da língua inglesa no cenário de uma 

educação voltada para o mercado de trabalho, a representação de que não se 

aprende inglês na escola pública, reforçada pela flagrante incapacidade dessas 

instituições em proporcionar uma aprendizagem de inglês que vá ao encontro das 

expectativas e necessidades dos alunos, da comunidade e dos educadores, deu 

origem à representação de que só se aprende inglês nos institutos de idiomas.  

Nos discursos dos participantes, essa representação é expressiva: 

 
“As condições favoráveis que eu acredito, para que o aluno 
aprenda inglês de fato devem ser semelhantes as de uma escola 
particular de inglês: poucos alunos, material de qualidade, recursos 
como computadores, projetores, revistas e livros importados e 
salários adequados. Se nestas condições os alunos aprendem, 
deveriam ser dadas as mesmas oportunidades para os alunos da 
escola pública.‖ (Sílvia, QP23). 

―Na medida do possível, faço minha parte, tento oferecer o máximo 
que se aproxime de um curso de inglês particular, mas nem tudo 
está ao meu alcance.‖ (Felipe, QP25). 

―Se eu sou professor de inglês e a minha função é fazer os alunos 
falarem inglês, então eu tenho que fazer isso... do jeito que der. [...] 
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faço meu trabalho baseado no que eu faria numa escola de 
inglês [...].” (Felipe, EP5). 

―Acho que no instituto de idiomas o recurso é maior a materiais de 
qualidade. É melhor e bem mais confortável e o professos encina 
melhor.” (Jéssica, QP6). 

―Não [estudei] mas eu queria [estudar no instituto de idioma] pra 
aprender de verdade.” (Igor, QP6). 

“[Na escola de idiomas é] tudo “completamente” diferente. As 
salas são decoradas com materiais sobre a Inglaterra (no caso da 
minha escola), tem ar condicionado e fica num lugar legal da 
cidade. Na minha sala tem 9 alunos. A professora fala inglês o 
tempo inteiro e a gente usa material todo importado, de boa 
qualidade, bem diferente ao material que a gente recebe aqui na 
escola, que também é mais ou menos, mas que as vezes a 
professora nem entende.‖ (Bruna, QA6). 

“Nunca fiz [curso de inglês numa escola de idiomas], mas sei se 
fizesse já estaria falando.” (Talita, QA6). 

“[...] eu estou numa outra escola e já estou falando com uma 
pronúncia boa porque a professora fala o tempo todo em inglês. 
(Bruna, QA8). 
“[...] queria falar como as pessoas que falam inglês nos países ou 
pelo menos igual as pessoas das escolas tipo Fisk e CNA.” (Igor, 
QA11). 

“[...] na escola paga ou em um curso é totalmente diferente você 
realmente já sai falando inglês.” (Carol, QA11). 

“[...] algumas famílias como a minha fazem [...] sacrifício para 
pagar escolas de inglês para os filhos [para serem] um 
profissional destacado.” (Bruna, QA11). 

“[A ineficácia do ensino da] Língua Inglesa nas escolas 
públicasé a base de que possamos impulsionarmos para a busca 
de cursos particulares, interesse no aperfeiçoamento tanto de 
escrita quanto conversação.” (Aline, QA11). 

 
É possível inferir pelos excertos acima apresentados, que nas representações 

dos professores e alunos participantes, é na escola de idiomas que se aprende, de 

fato, a língua inglesa. Essa representação é expressa nas argumentações dos 

participantes pela comparação que fazem com o contexto de ensino desse idioma 

nas escolas públicas nas quais estão inseridos. Para eles, o contexto de 

aprendizagem da escola de idiomas favorece a aprendizagem pela infraestrutura 

que dispõem (recursos audiovisuais, disponibilidade e variedade de materiais, salas 

de aula aparelhadas e mobiliadas adequadamente); pelo número de horas de aula 

por semana; pelo número de alunos em sala de aula – o que, consequentemente 

facilita a atenção do professor e o desenvolvimento das atividades; pela valorização 
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do professor – subentendida pela inferência que alguns participantes fazem à 

proficiência no idioma que ensinam e à melhor remuneração desses profissionais. 

Esse cenário corrobora a visão de (ASSIS-PETERSON E COX, 2002, p. 3) ao 

afirmarem que ―contexto da escola de línguas é o parâmetro mediante o que se 

avalia aquele da escola fundamental e média‖. Para essas autoras, a escola pública 

é ―um contexto subsumido como ineficiente para o ensino/aprendizagem de inglês‖ 

para o qual, ―costuma-se desfiar um rosário de razões, inversamente proporcionais 

àquelas que tornam a escola de línguas um contexto subsumido como eficiente para 

fazê-lo.‖  

Neste ponto desta dissertação, em que os dados interpretados já esboçam 

um panorama das representações manifestadas pelos professores e alunos 

participantes, considero necessário interpolar uma observação que incidirá 

diretamente nos fundamentos sobre os quais a anomia será investigada neste 

trabalho. 

O conjunto de representações manifestadas pelos participantes revelou que 

na escola pública, o ensino de inglês não atende aos propósitos aos quais se 

destina e coloca a comunidade escolar a mercê de ideias hegemônicas e 

dominantes. Contudo, em resposta à questão ―Você acredita ser possível aprender 

inglês na escola pública?‖, uma marca adversativa chama a atenção no discurso de 

todos os 18 participantes, professores e alunos.  

 
―Sim. Com condições [...].‖ (Helena, QP24). 

―Claro que sim, mas poderíamos ter mais recursos para maior 
incentivo.‖ (Tânia, QP24). 

―Acredito se [...].‖ (Sílvia QP24). 

―[...] acredito desde que [...].‖ (Renata, QP24). 

―Acredito [...] Mas com as condições [...].‖ (Felipe, QP24). 

―Sim, porque eu to aprendendo. Mas precisa melhorar.‖ (Danilo, 

QA9). 
―Só se tiver [...].‖ (Clara, QA9). 

―Sim. Mais depende muito [...]‖ (Jéssica, QA9). 

―Sim mas se tivesse [...].‖ (Igor, QA9). 

―Um pouco [...] mais.‖ (Nicole, QA9). 

―Não, [...] mas se fosse melhorado sim.‖ (Carol, QA9). 
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―Impossível, [...] só se [...].‖ (Maira, QA9). 

―Acho que só se [...].‖ (Bruna, QA9). 

―Sim, mais [...]‖ (Andrea, QA9). 

―Sim, se [...].‖ (Diane, QA9). 

―Claro que é mas [...].‖ (Talita, QA9). 

―Sim [...] contando com [...].‖ (Aline, QA9). 

 
Os participantes, no decurso da investigação, afirmam, unanimemente, que 

acreditam ser possível aprender inglês na escola pública desde que sejam 

observados os aspectos apontados por eles, na forma de inadequação, defeito ou 

solução. 

Na circunstância acima abordada – uma discrepância entre os fins culturais 

estabelecidos e acordados pela instituição social e os meios institucionais 

necessários para que tais fins sejam atingidos – as marcas adversativas 

representam as vozes dos atores envolvidos, ou seja, suas representações de como 

se adaptar, adequar, condicionar ou vencer essa zona de instabilidade social: a 

anomia.  

 

4.3 A anomia nas representações dos participantes: uma expressiva 

manifestação de estados de conformidade 

 

No segmento anterior, apresentei as representações dos professores e 

alunos acerca do papel do inglês, representações estas que, sob diferentes 

nuances, convergiram para três grandes vertentes:  

 a língua inglesa é um instrumento de comunicação imprescindível na 

sociedade contemporânea;  

 é possível aprender inglês na escola pública;  

 não se aprende inglês na escola pública. 

Assim, essas três vertentes constituem, na perspectiva dos estudos de 

Erickson (1986), asserções que passam a ser o contexto com base no qual o 

processo de investigação da anomia se perfaz.  
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Em outras palavras, a anomia é investigada a partir dessas representações, 

aqui entendidas como as ―teorias implícitas‖ (CELANI E MAGALHÃES, 2002) dos 

participantes acerca do papel do inglês, que, ―vinculadas a questões políticas, 

ideológicas e teóricas‖ se configuram na vida de cada participante – uma confluência 

dos campos ―pessoal, social e profissional‖, assim como acadêmico dos indivíduos 

participantes. A partir desse contexto, a anomia, ao manifestar-se, traz consigo as 

marcas heterogêneas, plurais, multifacetadas e, muitas vezes, contraditórias (HALL, 

1998/2005) da identidade dos indivíduos, que resultam das suas constantes 

tomadas de posição no sistema social em que estão inseridos. 

Os conceitos de representações, identidade e anomia, tripé desta 

investigação, abarcam compreensões cujas dimensões se delimitam por linhas 

tênues, muitas vezes congruentes. Assim, haja vista a necessidade de delinear 

esses conceitos, proponho, para os fins deste trabalho, que a anomia seja entendida 

conforme  ilustrado na figura seguinte:  

 

Figura 2 – A configuração da anomia 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A figura mostra que as representações emergem de um processo que 

envolve aspectos políticos, ideológicos e teóricos, ou seja, o contexto no qual o 

indivíduo se insere e as repercussões e influências desse contexto na sua vida 

social, pessoal, acadêmica e profissional, somado a aspectos de sua identidade, 

determinam as suas representações. Tais representações, em face das eventuais 

circunstâncias de instabilidade, são chamadas a manifestarem-se em resposta à 

situação advinda. Essa resposta é a concretização das representações, uma 

manifestação não abstrata observável no comportamento do indivíduo. Assim, as 

representações têm caráter implícito, enquanto a anomia tem caráter explícito, e é 

esta a característica fundamental que distingue os dois conceitos. A figura mostra 

uma zona de interseção entre as representações e a anomia, ou seja, entre o 

implícito e o explícito. É a essa zona de interseção que subjaz a anomia.  

Conforme anteriormente descrito, as representações evidenciadas no 

discurso dos participantes conduziram à elaboração de três asserções: ―o inglês é 

imprescindível na sociedade contemporânea‖; ―não se aprende inglês na escola 

pública‖; ―é possível aprender inglês na escola pública‖. Essas asserções constituem 

o contexto de manifestação da anomia, que explico com base na seguinte figura:   

 

Figura 3 – O contexto de manifestação da anomia 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A figura ilustra as três representações evidenciadas nos discursos dos 

participantes. A representação ―O inglês é imprescindível na sociedade 

contemporânea‖ é manifestada pelos participantes pelas verdades que os indivíduos 

consideram absolutas: reprodução de conceitos já anteriormente utilizados por 

muitos, de que o inglês é uma exigência do mercado de trabalho e instrumento de 

comunicação fundamental no mundo contemporâneo globalizado. É, portanto, um 

axioma. 

A representação ―Não se aprende inglês na escola pública‖ é manifestada 

pelos participantes a partir da uma expressiva gama de argumentos, constatações e 

exemplos, fruto da própria vivência dos indivíduos na escola pública. Enquanto 

reflexo de suas experiências pessoais, essas representações expressam suas 

verdades e, portanto, também se constituem como axiomas. 

A representação ―É possível aprender inglês na escola pública‖, conforme já 

discutido anteriormente, traz, no discurso dos participantes, marcas adversativas 

que alocam tal manifestação numa zona de indeterminação. Os enunciados 

utilizados pelos participantes como condição para que a aprendizagem de inglês 

ocorra são, na verdade, possibilidades não comprovadas e, por isso, suscetíveis ao 

fracasso ou sucesso. A principal característica que faz dessa representação uma 

constituição não axiomática – uma zona de indeterminação – é o fato de não ser 

concebida pelos indivíduos dentro de parâmetros de oposição. Por exemplo:  

A representação ―O inglês é importante para o mercado de trabalho‖ ou ―O 

inglês é imprescindível para a comunicação internacional‖ não encontra oposições 

na concepção dos participantes, para os quais, a ideia de que o inglês seja uma 

língua inútil não existe. 

A representação ―Não se aprende inglês na escola pública‖ por si própria já é 

axiomática, haja vista ser essa a própria realidade experienciada pelos indivíduos. 

Essa realidade, só consegue ser contrastada dentro de parâmetros de oposição, se 

consideradas as advertências manifestadas pelos participantes: ―mas‖, ―se‖, 

―somente se‖, ―contanto que‖, ―desde que‖, dentre outras. É possível notar que as 

marcas adversativas na representação ―Não se aprende inglês na escola pública‖ 

implicitamente fundamentam outra representação: ―É possível aprender inglês na 
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escola pública‖. Essa representação não é axiomática, pois concebe a possibilidade 

da aprendizagem de inglês desde que determinados fatores sejam considerados. Tal 

possibilidade vincula-se ao seu contrário – a impossibilidade e essa oposição é que 

aloca a representação ―É possível aprender inglês na escola pública‖ numa zona de 

indeterminação: uma zona de anomia. 

Assim, dentre as manifestações anômicas passíveis de identificação neste 

trabalho, considero apenas aquelas que subjazem à representação ―É possível 

aprender inglês na escola pública‖, pois, sendo esta um contexto de indeterminação, 

fica suscetível a influenciar e sofrer influências que podem auxiliar, dificultar ou 

impossibilitar o processo de ensino-aprendizagem por meio da difusão de ideologias 

subsidiárias de classes dominantes, do fortalecimento da hegemonia da língua 

inglesa, do favorecimento da construção de estigmas e preconceitos com relação à 

aprendizagem de inglês, da promoção da (re)produção de relações 

subalternizadoras, hierarquizantes e/ou excludentes ou contrariamente, por meio da 

conscientização acerca da abrangência dessas possibilidades. Tal suscetibilidade 

comprova-se na vulnerabilidade do espaço ocupado pelos indivíduos que, em suas 

representações, manifestam-se como sujeitos do devir: eles constroem um discurso 

idealizado sobre a língua inglesa (o idioma das oportunidades e da inclusão) e sua 

aprendizagem (só é efetiva nas escolas de idiomas) e acreditam que essa 

aprendizagem possa ser possível nas escolas públicas, desde que observadas as 

condições por eles apontadas. Assim, no imaginário dos participantes, a 

aprendizagem de inglês ocupa um espaço ao qual eles não pertencem, mas que 

acreditam ser possível integrarem-se. Portanto, é possível afirmar que os indivíduos 

estão ocupando um espaço que se transforma em função do próprio movimento que 

se opera pelo desejo de tornar-se, de vir a ser, manifestado em suas 

representações: o devir. 

Esse espaço do devir é, portanto, a zona de indeterminação a partir da qual 

os estados anômicos se originam. Sendo os estados anômicos, manifestações que 

anunciam ou resultam de uma mudança, reagindo ou fazendo reagir indivíduos que 

diminuem a coesão social pelo enfraquecimento da consciência coletiva em favor da 

consciência individual, é no devir dos indivíduos, o espaço que esta investigação 

privilegia seu enfoque. 
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Descritas as bases sobre as quais a anomia foi considerada neste trabalho, 

aponto as manifestações anômicas evidenciadas sobre o ensino de inglês. 

O contexto de ensino-aprendizagem é um contexto sociocultural e como tal, 

dispõe de metas culturais instituídas pelos próprios indivíduos, que orientam as suas 

vidas em sociedade. A habilidade de se comunicar em inglês que, quando 

alcançada, pode garantir a inserção do indivíduo no mundo contemporâneo 

globalizado e no mercado de trabalho, é uma dessas metas. 

Para alcançar as metas socialmente instituídas, existem recursos também 

institucionalizados pela sociedade de acordo com as normas e valores legitimados 

pelos seus membros. No contexto de ensino de inglês, esses recursos são previstos 

pelo poder público por meio das instituições escolares. 

A legislação educacional brasileira, a LDB (BRASIL, 1996), determina a 

obrigatoriedade do ensino de uma língua estrangeira, cuja escolha cabe a cada 

comunidade escolar. Os PCN (BRASIL, 1998; 1999), documentos propostos com 

base nessa legislação, declaram ser as línguas estrangeiras um dos conhecimentos 

essenciais para a aproximação do aluno a várias culturas e para sua integração no 

mundo globalizado. Especificamente, a aprendizagem de inglês, segundo 

orientações desses documentos, deve privilegiar a cidadania, a consciência crítica e 

a reflexão sobre a realidade social, política e econômica, que informam o agir do 

indivíduo na sociedade e a sua construção do mundo, dos outros e de si mesmos 

pela linguagem. Assim prescritos, contudo, esses recursos não dão conta de 

viabilizar o alcance das metas dos indivíduos. 

Embora a aprendizagem de inglês aconteça com sucesso em algumas 

escolas públicas, a inexpressividade do número de eventos em que tal circunstância 

acontece inviabiliza que tais instituições possam ser caracterizadas como eficientes. 

Nos discursos dos 18 indivíduos participantes desta investigação, por exemplo, 

somente duas referências a um ensino de qualidade foram feitas:  

 
―[...] consigo cumprir com meus objetivos em sala de aula e 
consigo resultados satisfatórios com meus alunos. [...] Nesta 
escola não [encontro dificuldades em ensinar inglês]. As classes 
são pequenas, as crianças muito humildes ainda trazem da família 
uma noção de respeito muito grande.‖ (Renata, QP12; QP22). 
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―É possível aprender inglês na escola pública] porque eu to 
aprendendo. [...]. [O ensino aqui é] muito bom.” (Danilo, QA8; 
QA11). 

 
Nas demais manifestações, os participantes denunciam a insuficiência de 

estrutura, a falta de recursos e o despreparo do professor, conforme já descritos no 

segmento anterior deste trabalho. Sob tal circunstância, para aprender inglês – meta 

socialmente instituída pelos indivíduos – cresce a busca por institutos de idiomas 

especializados, difunde-se a representação que somente nesses centros se aprende 

inglês e, consequentemente, atribui-se à tal prática, o atributo de normalidade. 

Essa normalidade que, na perspectiva durkheimiana (DURKHEIM, 

1894/2003), é entendida como algo que acontece com certa frequência, caracteriza 

um estado anômico, pois delimita um fato social que deveria ser repudiado ou 

constituir exceção – a busca de institutos de idioma para o aprendizado de inglês – e 

o reconhece como aceitável. 

Temos assim, um desequilíbrio entre as metas socioculturais a serem 

atingidas e os meios socialmente instituídos como legítimos para atingi-las, uma 

zona de indeterminação estabelecida pela ausência de regras. Em tal circunstância, 

os indivíduos desorientados em face da ausência de normas ou do cumprimento 

efetivo destas buscam, a partir das diferentes posições que ocupam na estrutura 

social e com base em suas representações, ―ajustarem-se‖ de forma individual ou 

coletiva.  

No momento dessa busca, os indivíduos têm clara consciência de que estão 

agindo contra os valores e regras instituídos por eles mesmos, fragmentando assim, 

a solidariedade social. Isso caracteriza um estado de anomia, já que a consciência 

coletiva é enfraquecida em favor da consciência individual o que concomitantemente 

diminui a coesão social. 

A interpretação dos dados coletados para esta investigação permitiu que 

várias manifestações anômicas fossem identificadas nos discursos dos 

participantes. Para descrevê-las, optei, como medida organizacional, pela 

nomenclatura utilizada na tipologia de Merton (1949/1968) descrita na seção 2.3.3.3 

deste trabalho. É importante salientar, contudo, que a compreensão de anomia em 

que esse trabalho se fundamenta não está filiada, terminantemente, à visão 
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mertoniana, na qual a anomia é descrita como um desvio de comportamento em um 

contexto que pressupõe a existência de um equilíbrio social (SABADEIL, 2002). 

Neste trabalho, compartilho os pressupostos de Merton (1949/1968)  sobre 

ser a anomia uma ruptura entre os fins culturais e os meios institucionais que resulta 

em respostas dos indivíduos no contexto em que estão inseridos, mas, por 

considerar que essas respostas manifestam-se segundo a maneira como o sujeito 

se posiciona e se percebe no mundo –  suas aspirações, concepções, suas filiações 

político-ideológicas, sua posição na estrutura social, maturidade intelectual, dentre 

outras – não discrimino tais respostas como desvios. Dessa forma, neste 

trabalho, ao referir-me à anomia, faço-o na compreensão de que essa manifestação, 

por emergir da confluência entre as representações e a identidade do indivíduo, terá 

sempre uma configuração heterogênea, multifacetada, plural e, portanto, não 

padronizável: um estado observável, passível de ser descrito, mas não 

estereotipável.  

Assim, embora utilize a tipologia mertoniana no processo de análise dos 

dados para referir-me às manifestações anômicas identificadas, a compreensão em 

que a análise se encerra, guarda as proporções acima descritas e, ao classificar os 

estados anômicos de inovação, de retraimento, de rebeldia ou rebelião e de 

conformidade, ressalto que tais classificações não se anulam, ou seja, são passíveis 

de coexistência. 

 

4.3.1 O estado anômico de inovação 

 

O estado anômico de inovação que,nas demais áreas, especialmente na 

psicossociologia, está relacionado a desvios de conduta associados ao 

comportamento criminoso é, no contexto educacional, uma manifestação não muito 

incomum. Não são raros os casos em queprofessores, por não se identificarem com 

os valores e regras socialmente instituídas, simplesmente abdicam dos padrões 

prescritos ou são indiferentes a eles. Neste trabalho, um exemplo deste estado 

anômico pode observado nas manifestações do professor Felipe. 



 

169 

 

Esse professor, que demonstrou falta de clareza ou abrangência de 

conhecimento acerca do motivo de ser o inglês a língua escolhida para ser incluída 

no curriculo da unidade escolar em que leciona –―[...] foi prevista na LDB‖ (QP7) – 

em vários momentos, manifesta um estado anômico de inovação. Ele está de acordo 

com a meta socialmente instituída – a importância da língua inglesa, particularmente 

para seus alunos – mas, ao entender que os meios para se alcançar essa meta são 

insuficientes, não estão disponíveis ao seu alcance, ou seja, a possibilidade de 

aprender inglês na escola pública, nas condições que ele dispõe, é uma ―luta vã‖. 

(QP24) – desvia-se e rejeita as normas socialmente estabelecidas, buscando vencer 

por outros meios, que ele considera legítimos. 

 
―Para mim uma língua estrangeira significa comunicação, como na 
própria língua: primeiro aprendemos a falar e entender e depois a 
gramática, escrita, etc. Por isso eu só falo em inglês com meus 
alunos, entendam eles ou não, pois assim eu acredito que estou 
fazendo a minha parte como professor de uma língua que serve para 
a comunicação. (Felipe, QP8). 

―[a estrutura de que disponho é] inadequada. Por isso insisto na aula 
oral.‖ (Felipe, QP16). 

―[...] uso [o Caderno do Estado] em atividades para casa ou quando 
preciso faltar, deixo para a substituta utilizar.” (Felipe, QP17). 

―Na medida do possível, faço minha parte, tento oferecer o máximo 
que se aproxime de um curso de inglês particular, mas nem tudo 
está ao meu alcance.‖ (Felipe, QP24). 

―[...] a oralidade é muito importante e por isso dou mais ênfase. 
Agora o motivo de eu trabalhar mais com oralidade é porque eu não 
teria como fazer de outra forma. Se eu sou professor de inglês e a 
minha função é fazer os alunos falarem inglês, então eu tenho que 
fazer isso... do jeito que der. É claro se eu tivesse condições de 
trabalhar de outra forma, usaria os Cadernos do estado, os livros, 
etc., mas é impossível fazer isso. Então eu simplesmente 
abandono tudo o que eu escuto, o que me orientam nas 
reuniões, tudo mesmo... me faço de surdo  e faço meu trabalho 
baseado no que eu faria numa escola de inglês [...].” (Felipe, 
EP5). 

 
O discurso do professor Felipe amplamente caracteriza um estado anômico 

de inovação. Ele acentua a importância da língua inglesa, especialmente a 

oralidade, afirmando que é capaz de levar os alunos ao domínio do idioma pela 

forma como ele atua em sala de aula.  Desse modo, estabelece padrões próprios de 

conduta que negam aqueles instituídos pela educação nacional. 
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―[...] a gente, como professor não [tem] como oferecer [aquilo que 
é] melhor em termos de escola, de curso de inglês, de 
reivindicação, de tudo. Você passa de conivente com essa 
palhaçada toda que está aí. Então, pra deixar claro que não 
concordo, que faço o que dá pra fugir desse ciclo vicioso, eu 
nego tudo o que vem deles e faço do meu jeito. Se as coisas 
fossem diferentes, se eu tivesse a mínima condição... sei lá, mas 
assim fica impossível. Eu, particularmente me recuso. (Felipe, 
EP5). 

 
Os padrões de conduta estabelecidos pelo professor são por ele legitimados 

na própria estrutura social, cujo mau funcionamento, justifica as suas ações e, 

indiretamente, é conivente com ela, pois parece ganhar o apoio coletivo dos alunos.  

 
“[...] nesta escola, os alunos são classe média a-go-ra... não tem 
pobrezinho, gente necessitada... aqui é a classe média alta que 
foi achatada pelos problemas econômicos dos últimos anos, 
então nós temos aqui um problema muito grande: os alunos já 
tiveram um poder aquisitivo melhor... a maioria já estudou em escola 
de inglês e precisou sair por causa de problemas financeiros... outros 
estão na escola publica justamente pra poder sobrar dinheiro pra 
cursos extras e estão frequentando aulas de inglês, ballet, curso de 
redação, academias, etc... é um publico que sabe o que é bom e o 
que é ruim e eu duvido que você encontre aqui na escola algum 
aluno que diga que falar inglês na sala é ruim.” (Felipe, EP5). 

 
A conduta do professor Felipe, expressa por meio do seu discurso, demonstra 

que ele é condizente com as metas culturais instituídas pela sociedade – ele 

acredita e professa a importância do inglês. É possível inferir, com base na visão de 

Bastos (1996), que o estado de anomia manifestado pelo professor Felipe está 

circunscrito na forma como ele valoriza a língua inglesa e a cultura de seus falantes, 

colocando-se, implicitamente, na posição de colonizado que aceita as verdades do 

colonizador como verdades absolutas, como outrora acontecera na história 

brasileira.  

 
―É outra realidade. Tem muito a ver com os costumes deles, mas o 
como encaram a vida, os obstáculos e a educação é bem diferente.‖ 
(Felipe, QP13). 
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Essa circunstância, conforme anteriormente discutida no decorrer da seção 2, 

estabelece relações de hierarquia e exclusão, levando aqueles que buscam 

aprender o idioma, a fazerem-no como forma de ascensão, de mudança de status, o 

que se distancia dos propósitos educacionais; buscar conhecimento como forma de 

construir-se integralmente como cidadão. 

 
―[...] se [os alunos] não tiverem um inglês fluente não poderão 
agarrar todas [as oportunidades] e isso os deixará frustrados 
profissionalmente.‖ (Felipe, QP15). 

 
Embora seja condizente com a meta cultural instituída socialmente – a 

aprendizagem de inglês – subjaz às atitudes do professor Felipe uma ruptura com os 

meios institucionalizados, neste caso, o sistema educacional público estadual. Ao 

estabelecer as suas próprias prioridades e critérios na condução de suas aulas, o 

professor, ao mesmo tempo em que fragmenta os meios institucionalizados, inova, 

ao tornar passível que meios em desacordo com os socialmente instituídos possam, 

de alguma forma, favorecer mudanças na sociedade. 

 

4.3.2 O estado anômico de ritualismo 

 

O estado anômico de ritualismo, caracterizado por um baixo nível de 

aspiração que provém do respeito exagerado às regras instituídas ou do medo de 

fracasso, manifesta-se pela observação irrestrita e excessiva importância  atribuída 

aos meios em detrimento dos fins. O cumprimento às regras institucionais ocorre de 

forma quase compulsiva. 

Tal estado pode ser observado nos discursos da professora Helena. Ela 

manifesta uma sólida convicção que a aprendizagem de inglês, enquanto meta 

cultural dominante é inatingível na escola pública. A professora supõe o fracasso e 

condiciona a sua atividade profissional a rituais normativos e didático-pedagógicos, 

ou seja, orienta-se rigidamente à prescrições. Uma síntese do estado anômico de 

ritualismo manifestado pela professora pode ser observado no seu discurso, durante 

a entrevista: 
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“[...] eu sigo os cadernos, certinho, mas tiro aquilo que eu acho 
muito complicado pra eles... uma aula eu uso os cadernos, na 
outra o livro e assim por diante. [...] eu uso sempre nessa 
sequencia [...] na aula de terça usam o caderno e de sexta usam o 
livro. [...] não temos estrutura pra ensinar inglês como deve ser [...] já 
que o inglês é [...] uma perfumaria ao invés de um artigo de primeira 
necessidade, faço conforme mandam... uso os Cadernos e os livros 
que mandaram a gente escolher.‖ (Helena, EP1). 

 
A professora Helena demonstra um desinteresse em atingir as metas 

culturais, o que pode ser motivado pelo medo do insucesso e do fracasso em 

confrontar algo concebido por ela como ―superior‖, ―distante‖ ou ―inatingível‖. Essa 

circunstância pode ser observada nas ações da professora, na forma como ela 

respeita as regras instituídas como a um ritual, sem considerar as necessidades 

educacionais dos seus alunos e o próprio processo de construção de conhecimento 

do qual todos deveriam estar participando. Nas atitudes da professora Helena, 

manifestadas em seus discursos, está implicitamente inscrita uma postura 

colonizada, de aceitação sem questionamentos às normas e valores embutidos nas 

questões que envolvem o processo de ensino-aprendizagem do idioma que leciona. 

A professora se autoexclui desse processo, reservando-se ao papel de cumprir 

estritamente aquilo que lhe é estabelecido, por julgar-se pertencente a um contexto 

hierarquicamente inferior – o contexto de ―[...] um país que almeja ser do futuro [...] 

(QP25)‖, mas ainda não o é; o contexto de um país que copia muito e esquece a 

própria cultura, sem fortes memórias e sem tradição cultural (QP13). 

Contrastadas com as questões discutidas na seção 2 deste trabalho acerca 

de como a penetração cultural se perfez em território brasileiro desde a colonização, 

é possível inferir que as atitudes da professora Helena inscrevem suas 

manifestações no estado anômico de ritualismo caracterizado, de acordo com 

Bastos (1996), pela aceitação e valorização das verdades professadas por aqueles 

que ela acredita deter o poder. 

 

4.3.3 O estado anômico de retraimento 

 

O estado anômico de retraimento – caracterizado pela não identificação com 

valores ou regras sociais que se manifestam na forma como os indivíduos, no 
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próprio ambiente em que vivem, rejeitam e consideram as metas culturais 

irrelevantes e inúteis – um estado cuja manifestação foi expressiva durante o 

desenvolvimento deste trabalho.  

A total inobservância às regras sociais desse tipo de anomia é apontada no 

discurso dos participantes ao se referirem a outrem, como por exemplo:  

 
―[...] os alunos não ficam quietos e não tem interesse.” (Maira, 
QA8). 
“[...] não é só os professores ruim é mais os alunos, tem muitos 
na minha sala que não querem aprender.‖ (Nicole, QA11). 

 
Nas aulas observadas, foram evidenciadas várias manifestações anômicas 

desse tipo entre os alunos. Indivíduos apáticos, indiferentes, indisciplinados e 

desinteressados dividem espaço com os demais, em um contexto no qual as metas 

culturais estão mantidas por meio de um relacionamento de exclusão e 

associalização, ou seja, num relacionamento que abandona à própria sorte, os 

indivíduos frustrados ou em conflito. 

Nessa perspectiva, o estado anômico de retraimento corrobora a visão de 

Pennycook (1994), discutida na seção 2, sobre ser o inglês uma ferramenta que 

promove a exclusão social na mesma medida em que inclui, pois aqueles que 

rejeitam as metas sociais e as consideram irrelevantes não somente se 

autoexcluem, mas, indiretamente, favorecem a ascensão daqueles que os ignoram. 

Ao retraírem-se à condição de ―baiana negra e marginalizada‖, os indivíduos em 

estado anômico de retraimento favorecem a ascensão das ―Carmens Mirandas‖ e, 

consequentemente, legitimam uma divisão desigual de poder. (PHILLIPSON, 1992, 

p. 281).  

 

4.3.4 O estado anômico de rebeldia ou rebelião 

 

O estado anômico de rebeldia ou rebelião, no qual os indivíduos se opõem às 

metas e aos meios socialmente instituídos e, desejando uma nova estrutura social, 

usam o ativismo social e político com objetivo de justiça social e igualdade foi 
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identificado no discurso da professora Renata. Embora não se oponha à meta 

socialmente instituída (o aprendizado de inglês), a professora deixa claro que não é 

leal a um sistema cultural e social que compreende o ensino de inglês como 

instrumento de empoderamento. Ainda, demonstra a sua indignação perante um 

sistema educacional que prega a promoção da cidadania e da criticidade enquanto 

ferramenta de não-subalternização, mas não provê as bases necessárias para que 

essa educação de fato aconteça. Além de levantar essas contradições do espaço 

escolar, a professora Renata declara considerar que a valorização exacerbada do 

inglês pode levar a uma valorização concomitante da cultura dos falantes desse 

idioma, especialmente nas comunidades economicamente desprivilegiadas, pois 

estas podem associar a língua às condições econômicas. Assim, os ideais da 

professora Renata, também compartilhados pela diretora de sua unidade escolar, 

residem no ensino de inglês com base em parâmetros que objetivam uma 

reconstrução social, ou seja, ela usa a sua posição de professora para mostrar que a 

verdadeira importância do inglês não está naquilo que a pessoa pode ter por meio 

do idioma (melhor trabaho, maior prestígio etc.), mas naquilo que a pessoa pode ser 

capaz de fazer. Os excertos seguintes ilustram esse posicionamento da professora: 

 
―Nossa diretora é muito enfática em trabalhar nesta escola a 
consciência dos alunos com relação ao papel da educação na vida 
deles como uma forma de igualar todos os cidadãos porque aqui o 
desnível social é muito gritante, principalmente pela presença de 
estrangeiros. Muitas dessas crianças têm as mães trabalhando na 
casa dessas pessoas e muitas crianças prestam favores a eles 
também. Então é muito comum eles “exibirem” um presentinho 
importado como melhor ou contarem vantagem porque cortaram 
a grama de um gringo, como se isso fosse um trunfo. Além disso 
tem a televisão, a internet que influencia muito. Infelizmente, a 
maioria dos alunos pensa que os estrangeiros sejam 
privilegiados, não somente os falantes de língua inglesa. Acho que 
não fazem essa distinção.‖ (Renata, QP14). 

“Há muito tempo, falar uma dezena de frases em inglês aqui 
[nesta escola] já é garantia de “algum sucesso”. Mas eu acredito 
que a importância maior é ser capaz de usar a língua para dar 
voz aos questionamentos pessoais em qualquer tempo, em 
qualquer lugar, sem ter que ficar a mercê de ter que ser ouvido.” 
(QP15). 
―Eu professor de inglês da escola pública me sinto como um 
instrumento na vida dos meus alunos. Olho para mim mesma, 
para o meu passado, na forma como eu valorizava o estrangeiro, no 
meu caso, os australianos, e vejo como eu estava enganada, não por 
valorizar, mas pela forma como eu fazia e pensava. Foi bom porque 
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essa valorização é que me levou a estudar inglês e prosseguir como 
professora, mas hoje vejo que a língua deve ser valorizada sim, 
mas não como eu fazia, idealizando como algo que se quer possuir, 
como uma cultura que se quer ter e copiar, mas algo que se 
quer dominar, a nosso favor, para poder conquistar nossos 
ideais. Fico muito triste quando vejo que nem todos os alunos 
terão oportunidade de buscar seus objetivos através da língua e 
acabarão por abaixar a cabeça para as tendências do lugar 
comum, das ideias dominantes que se sobrepõe a nós. Fico 
muito mais triste ainda em saber que o Governo Federal, através de 
suas leis reconhece essa possibilidade e colocam o inglês numa 
posição favorável e responsável por evitar que nossos alunos 
sejam subestimados, mas não dá condições para a educação 
aconteça verdadeiramente.” (Renata, QP25). 

 
Outro aspecto do estado anômico de rebeldia ou rebelião também se legitima 

nas atitudes da Professora Renata em sala de aula. De maneira crítica e reflexiva, a 

professora deixa claro que acredita que o inglês só pode causar efeito na vida de 

seus alunos, ou seja, só pode contribuir verdadeiramente para uma possível 

transformação nas relações sociais daquelas crianças, se vivenciado por meio de 

práticas sociais. A professora considera o contexto em que as crianças vivem (um 

município com menos que 3.000 habitantes e cerca de 850 moradias) para traçar as 

suas estratégias de ensino-aprendizagem. Assim, ela trabalha, em cada série, temas 

relacionados à rotina da usina58 e do município: as feiras, o atendimento aos turistas, 

as normas de convívio social, a preservação ambiental feita na usina quando em 

época de safra, a proteção dos animais da região, e nas séries finais, a prestação de 

serviços. Segundo a professora, as crianças sempre têm uma história pra contar, 

desde alguém que trabalhou para algum estrangeiro até o reconhecimento de 

alguma atividade que um ente familiar realiza na usina.  

 
―[...] a vida deles é isso aqui... muitos nunca saíram desse espaço. E 
o espaço que estamos falando tem menos que 850 moradias, 3.000 
habitantes. [...] se eu não trouxer um tema que diz respeito à 
realidade deles, eu corro o risco de minhas aulas não surtirem 
efeito. Quando eu falo dos animais, de preservação, por exemplo, 
eles sabem do que estou falando, muitos participam de processos de 
preservação ambiental aqui da usina, de reciclagens... é o ambiente 

                                                
58A escola participante está localizada em um município com aproximadamente 3.000 habitantes no 

entorno de uma usina. Todas as moradias do município são de propriedade da usina e são 
habitadas por seus trabalhadores. A usina também promove programas de ação social, como os de 
preservação ambiental, feiras, mostras com visitas guiadas de sua produção à escolas, 
universidades e associações. Todos os programas envolvem a participação da população local, que 
é qualificada em diferentes modalidades de cursos. 
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deles e eles sempre têm uma história pra contar. Nas séries do 
ensino médio, faço a mesma coisa, mas com assuntos que 
interessam a eles, falo das feiras, do atendimento aos clientes, das 
regras de convívio social, prestação de serviço.‖ (Renata, EP4). 

 
Ao declarar que desenvolveu ―o seu método‖ – um conjunto de tudo o que ela 

havia visto, utilizado e dado como funcional e aplicável no decorrer de sua 

experiência profissional –, a professora demonstra seu ativismo social ao utilizá-lo 

de acordo com as demandas do contexto em que atua – característica também 

marcante do estado anômico de rebelião.  

 
―[...] Não adianta nada ficar trabalhando uma coisa da forma 
como foi idealizada nos cadernos, se na prática aquilo não vai 
funcionar...” (Renata, EP4). 

 
Tal atitude vai ao encontro da perspectiva proposta por Canagarajah (2005) 

de saber local – estratégias efetivas de ensino-aprendizagem criadas pelo professor 

em seu contexto cotidiano de trabalho. Em face do conhecimento oficial produzido 

por especialistas e autoridades, essas estratégias muitas vezes não encontram 

reconhecimento profissional ou acadêmico. Conforme aponta Kumaravadivelu 

(2003), os professores e seus métodos de ensino não são considerados muito 

importantes porque sua efetividade não pode ser empiricamente provada sem 

sombra de dúvida. Este parece ter sido o caso dessa professora quando se referiu à 

sua atuação na escola do sindicato. 

As decisões teórico-metodológicas tomadas pela professora foram feitas com 

base em suas concepções sobre aquilo que seria mais conveniente para as 

especificidades daquele contexto no qual ela e seus alunos estavam inseridos. Ela 

registra isso em suas respostas ao questionário, quando justifica a não utilização 

dos Cadernos do Estado. A prática da professora informa-se em um saber local, ou 

seja, um conhecimento que, segundo Canagarajah (2005) está intimamente ligado a 

um contexto específico, sendo gerado por meio de práticas sociais não sistemáticas, 

de baixo para cima. 

As ações da professora guiam-se por um conhecimento gerado em um 

contexto marcado sócio-histórico-culturalmente compondo em sua ―forma final‖, um 

conjunto de procedimentos não fixos, marcadamente flexíveis. A tais características, 
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Canagarajah (2005, pp. 8-11) denomina saber local relacional, fluido e híbrido. 

Relacional, porque é gerado perifericamente em relação aos saberes gerados por 

especialistas de países anglo-saxões, numa distinção local/global ideológica e não 

geográfica. Fluido, porque é dinâmico e mutável: se modifica sempre que necessário 

para atender as necessidades eventuais do cotidiano. Híbrido, porque mescla 

elementos do saber global, como os textos, as atividades de listening e outros 

materiais utilizados pela professora produzidos pelos ―grandes centros de saber‖. 

A prática da professora Renata também vai ao encontro da concepção de 

saber local proposta por Rajagopalan (2006, p. 163) – agrega ao saber advindo das 

teorias globais, o saber gerado por ela própria em seu contexto de atuação. Sua 

prática também encontra respaldo na perspectiva crítica de Canagarajah (2005, p. 

3), na qual o saber local não é um produto finito e acabado que se constitui pelas 

crenças e práticas do passado, e sim um processo de negociação dos discursos 

dominantes e engajamento numa construção de conhecimento intermitente que 

prioriza o contexto – uma reinterpretação crítica do professor do saber produzido 

pelos especialistas com vias de atender às necessidade específicas do seu cotidiano 

profissional. A professora deixa isso claro quando reponde ao questionário e faz 

alusão às trocas que ela acredita acontecer entre as culturas e legitima em sua 

prática, com a ―fusão‖ que faz do saber local e global. 

Na perspectiva dos estudos de Canagarajah (2005), Rajagopalan (2006) e 

Kumaravadivelu (2006), a sociedade atual, ao mesmo tempo em que se constitui de 

forma globalizada, híbrida e plural, perpassa reivindicações locais que precisam ser 

ouvidas. É Nesse contexto que deve residir o papel social do inglês: promover, pelo 

uso localizado do idioma como língua de contato, a busca por objetivos e interesses, 

num ambiente altamente globalizado, sem que os valores e conhecimentos locais 

sejam renunciados. (MENEZES SOUZA E MONTE MÓR, 2006; MORAES E 

MONTE MÓR, 2007). 

A prática da professora Renata certamente insere-se nesse contexto. 

Corroborando a visão de Moraes e Monte Mór (2007) os registros dessa professora 

demonstram a sua preocupação com o contexto como forma de aproximar o que os 

alunos aprendem de suas vivências sociais:   
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―[...] a importância maior [do inglês] é ser capaz de usar a língua 
para dar voz aos questionamentos pessoais em qualquer tempo, em 
qualquer lugar, sem ter que ficar a mercê de ter que ser ouvido‖ 
(Renata, QP15). 

―[...] as crianças sempre têm uma história pra contar [...] Afinal isso 
aqui [o município no entorno da usina] é a vida deles” (Renata, 
EP4). 

 
O estado anômico de rebelião é manifestado em todas as práticas e atitudes 

da professora, que deixam claras com que finalidade ela ensina inglês e qual é o seu 

papel enquanto agente de mudança social. 

 

4.3.5 O estado anômico de conformidade59 

 

O estado anômico de conformidade que, de acordo com Merton (1949/1968), 

é  característico na maioria dos indivíduos da sociedade e refere-se às ações que 

observam normas pré-estabelecidas ou vigentes, reflete-se também no contexto 

educacional investigado, fato que o coloca numa posição que demanda especial 

atenção; primeiro, porque resulta de um condicionamento social que o grupo ao qual 

o indivíduo está inserido exerce sobre ele;segundo por ser o comportamento de 

maior incidência na sociedade. 

No contexto de ensino-aprendizagem de inglês, para que a meta seja atingida 

– o aprendizado do idioma – a maioria dos participantes  age em conformidade com 

os meios instituídos pela sociedade. Os indivíduos que não têm clareza, 

desconhecem os objetivos e meios legitimados pela sociedade ou aqueles que não 

dispõem ou não têm fácil acesso aos meios e objetivos, na maioria das vezes, 

submetem-se, acatam ou agem com indiferença tanto àquilo que lhes é 

disponibilizado quanto ao que está acessível para a busca de seus objetivos.  

                                                
59Devido à semelhança entre as palavras conformidade e conformismo e a consequente 

suscetibilidade à compreensões equivocadas, reforço aqui o significado dos dois termos, com base 
no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, disponível em: http://www.priberam.pt/dlpo/. 
Conformidade refere-se ao cumprimento de algo estabelecido, um agir segundo algo disposto. 
Nessa compreensão está o estado anômico de conformidade. 
Conformismo refere-se ao ato de se conformar, de aceitar com resignação. Nessa compreensão 
está o estado anômico de ritualismo. 
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Tais circunstâncias caracterizam um estado anômico de conformidade e, 

neste trabalho, configuram-se manifestados nas três vertentes de representações 

identificadas nos participantes: 

1. a língua inglesa é um instrumento de comunicação imprescindível na 

sociedade contemporânea; 

2. é possível aprender inglês na escola pública;  

3. não se aprende inglês na escola pública. 

Essas três representações estabelecem relações dicotômicas entre aqueles 

que falam (ou não) inglês; entre aqueles que estudam (ou não) na escola pública; e 

entre aqueles que estudam (ou não) na escola de idiomas. Essas relações, de 

inferioridade, não-pertencimento, subalternizadoras, hierárquicas ou excludentes 

podem ser evidenciadas no discurso dos participantes tanto em relação à língua 

inglesa, quanto em relação a escola pública e os institutos de idiomas.  

Em relação a língua inglesa: 

 
 ―[O inglês é a língua] mais importante [capaz de oferecer] 
condições de alcançar um mundo melhor, diferente, com melhores 
informações e oportunidades [...].‖ (Sílvia, QP9). 
 ―Eu queria aprender inglês para ficar mais inteligente e ser 
importante na vida.” (Clara, QA11). 

―[...] se o aluno realmente se compromete a aprender o inglês, ele 
aprende também o modo de vida, a cultura deles, toma contato com 
os costumes, as coisas que eles valorizam e aprende isso também, 
incorpora uma cultura que pra eles, dentro da realidade 
brasileira seria bom... não que ele vá modificar sua cultura, mas ele 
pode trazer determinados valores de uma cultura mais evoluída 
e incorporar à sua.”(Sílvia, EP3). 

 ―O povo brasileiro tem muita capacidade, talvez até mais que os 
falantes de inglês [...].‖ (Sílvia, QP13). 

 ―[...] o Brasil está se desenvolvendo muito e os países mais 
desenvolvidos falam inglês.” (Bruna, QA1). 

 ―[...] as pessoas mais importantes falam em inglês e são mais 
cultas e mais informadas.” (Bruna, QA2). 

“[os habitantes dos países que falam a língua inglesa] estudam 
mais [...] sabem mais as coisas são mais ricos e educam as 
crianças melhores e por isso as crianças são muito educadas e não 
tem violências.[...] tem que se esforçar também se não a gente 
nunca vai ser como eles. (Clara, QA4; QA9). 



 

180 

 

―[...] acho legal [os habitantes dos países que falam a língua 
inglesa], cada um com seu jeito e cutura de povo bem 
inteligente.” (Jéssica, QA4). 

 ―Simplesmente [não tenho] nenhuma [imagem dos habitantes dos 
países que falam a língua inglesa]. Só de riquesa.” (Nicole, QA4). 

―[...] quem aprende o inglês britânico está aprendendo o inglês na 
sua origem.” (Bruna, QA5). 

 
Em relação a escola pública / instituto de idiomas: 
 

“o professos encina melhor [no instituto de idiomas]” (Jéssica, 
QA6). 

―Na escola estadual [...] a atenção da professora não fica só em 
mim. [...].” (Maira, QA6). 

―[...] o ensino em geral [...] não te qualifica não te educa e não te 
prepara para a diversidade. Para o governo a escola pública é um 
lugar de rejeitados.” (Talita, QA11). 

―Nunca fiz curso no instituto mas acho que a qualidade é maior. 
Acho que no instituto de idiomas o recurso é maior a materiais de 
qualidade. É melhor e bem mais confortável e o professos 
encina melhor.” (Jéssica, QP6). 

“[...] na escola paga ou em um curso é totalmente diferente você 
realmente já sai falando inglês.” (Carol, QA11). 

―[...] algumas famílias como a minha fazem [...] sacrifício para pagar 
escolas de inglês para os filhos [para serem] um profissional 
destacado.” (Bruna, QA11). 
 

Os excertos ilustram representações de inferioridade, não-pertencimento, 

subalternização, hierarquização e exclusão dos indivíduos em relação à íngua e em 

relação aos meios institucionais através dos quais ele pode alcançar seu objetivo 

cultural – o inglês. 

Embora fiquem claros os posicionamentos dos indivíduos participantes 

perante à língua e o desejo de mudanças e melhoras no ensino de inglês, as 

iniciativas de mudanças mostraram-se inexpressivas, circunstância que remete à 

seguinte preocupação: os estados anômicos de conformidade manifestados em 

estados de apatia, resignação, incerteza, ou descrédito, são suscetíveis à 

normalização e consequentemente, ànaturalização e aceitação das representações 

evidenciadas – o inglês – veículo imprescindível que, através da consciência crítica 

do indivíduo, colabora para ação no mundo e a sua transformação ou veículo de 
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prestígio, ascenção social e empoderamento – só se aprende nos institutos de 

idiomas e não na escola pública. 

Dessa forma, sobre o estado anômico de conformidade recai o foco deste 

trabalho, pois sendo este o mais comum na sociedade e sendo caracterizado pelo 

condicionamento que o grupo social exerce sobre seus membros, anormalização60 

das representações que lhes dá origem, pode influenciar o processo de ensino-

aprendizagem de inglês se, eventualmente, tornarem-se verdades absolutas. Se as 

representações que dão origem ao estado de anomia de conformidade tornam-se 

verdades absolutas, a formação do aprendiz fica comprometida, pois, os indivíduos, 

ao aceitarem a importância de se aprender inglês, instituindo-o como meta a ser 

atingida e aceitarem os meios disponibilizados pela sociedade para atingi-las – quer 

seja nas instituições de ensino regular, nos institutos de idiomas e outras 

modalidades de ensino – colaboram com a constituição de uma sociedade de 

indivíduos predominantemente conformados. Essa sociedade favorece um cenário 

de continuidade social, haja vista a existência de um consenso acerca daquilo que 

está vigente e a própria tendência à aceitação e passividade, ainda latentes na 

cultura brasileira (MOITA LOPES, 1996, p. 38), heranças de ―nação colonizada‖ 

(LEFFA, 1999, p. 2) que passou por um processo de civilização predatória.  

Nesse cenário, no qual a busca pelas metas acontece sob a ausência de uma 

moral social – entendida como expressão e síntese de uma consciência 

compartilhada por todas as consciências individuais(DURKHEIM, 1894/2003) – 

instaura-se um estado de exceção de direitos e de Direito.  

A realidade relatada pelos participantes segue em direção oposta daquilo que 

o próprios indivíduos instituiram como legítimo, como norma: a provisão de 

aprendizagem e o consequente aprendizado do idioma pela instituição social. Em 

outras palavras, os indivíduos negam aquilo que eles mesmos instituíram como 

direito, o que os aloca em um estado de exceção de direitos por convicção. 

A recorrência/frequência desse fato social – a não provisão de aprendizagem 

pela estrutura social e o não aprendizado de inglês na escola pública  – faz com que 

                                                
60A compreensão de normalização neste trabalho está fundamentada na concepção durkheimiana 

(DURKHEIM, 1894/2003) como algo que acontece de forma recorrente e frequente, geral a um 
determinado grupo social num determinado momento histórico. 
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ele se caracterize dentro de padrões de normalidade (DURKHEIM, 1894/2003). No 

contexto de ensino de inglês, essa normalidade favorece a naturalização, ou seja, a 

aceitação de que a exceção vire regra. O que deveria ser exceção passa a ser 

verdade absoluta ou, em outras palavras, a exceção passa a ser aceita mesmo 

estando contrária aos interesses e expectativas dos indivíduos. 

Apesar de normalizado, naturalizado e, portanto,―aceito‖ pelo grupo, o fato 

social (de direito) não altera o fato legal (de Direito). Entretanto, o ensino de inglês 

segue, nas escolas públicas participantes desta investigação, um curso arbitrário. Os 

direitos institucionalizados61 e materializados no Direito não se concretizam: nem a 

sociedade reivindica seus direitos pelo Direito, nem o Direito protege os direitos 

sociais dos indivíduos.  

Ora, se os governos democráticos exercem a autoridade por meio da lei e 

estão eles próprios sujeitos aos constrangimentos impostos pela lei; então, o não 

cumprimento pelas instituições competentes da garantia do direito à aprendizagem 

de língua estrangeira, prevista na legislação brasileira, também as tornam 

suscetíveis aos constrangimentos legais. Como isso não acontece ou, mais 

especificamente, como esse ―acontecer‖ já se caracteriza como normalidade, pode-

se dizer que o ensino de inglês na escolas públicas do escopo pesquisado 

caracterizam um espaço anômico: um estado de exceção de direito e de Direito. 

 

4.4 O Brasil em um estado de exceção de (d)Direito 

 

O panorama histórico que delineia a sociedade brasileira é, desde o período 

colonial, pontuado por desigualdades que desafiam uma coesão social. Recursos 

materiais e imateriais como a distribuição de riquezas, renda, poder e outros 

elementos capazes de promover o reconhecimento social, o prestígio ou a dignidade 

não são disponibilizados de forma igual a todos os membros da sociedade, 

suscitando conflitos e tensões. 

                                                
61De acordo com a LDB (1996), o ensino fundamental e o médio são componentes da educação 

básica, na qual o ensino de língua estrangeira é compulsório. A educação básica, segundo a 
Constituição vigente (BRASIL, 1988), em seu artigo 205, é um direito de todos os cidadãos, sendo 
sua oferta um dever do estado. 
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Assim, de acordo com suas aspirações e expectativas, os indivíduos buscam 

se integrar socialmente acessando seus direitos sociais legítimos por meio das 

instituições sociais. Nesse processo, entretanto, muitas vezes o acesso às 

instituições sociais, como as governamentais, econômicas ou educacionais não está 

disponível ou está dificultado. Ora, sendo a instituição social um sistema de normas 

e valores cuja premissa é ajudar a sociedade a identificar e atingir suas metas, o não 

cumprimento de seu papel favorece o surgimento de caminhos paralelos através dos 

quais os indivíduos possam buscar seus objetivos. Tanto a busca quanto o caminho 

paralelo propriamente dito são proclamas de uma sociedade anômica, pois no 

momento da busca – momento em que a anomia se manifesta – os indivíduos 

possuem uma clara orientação em relação aos seus valores e regras. (SABADEIL, 

2002). 

 Os caminhos alternativos que os indivíduos buscam para alcançar suas 

metas, assim como as instituições sociais, compreendem um sistema de normas e 

valores que as identificam e que é fomentado e mantido por organizações formais 

(objetivos definidos segundo uma estruturada de normas escritas, bases 

hierárquicas e responsabilidades definidas) e informais (objetivos não definidos 

segundo a interação dos indivíduos e dos relacionamentos estabelecidos por eles). 

Numa sociedade anômica, ou seja, numa sociedade que não desempenha o 

seu papel moderador como orientadora e limitadora das atividades dos indivíduos 

(SABADEIL, 2002), essas organizações passam a desempenhar um papel 

referencial no atendimento às necessidades dos indivíduos, atestando estados de 

passividade, conformidade, resignação, retraimento, evasão, dentre outros estados 

de anomia. 

No Brasil, diversos estados anômicos podem exemplificar a ação dessas 

organizações enquanto resposta às expectativas e às metas dos indivíduos. 

Com relação às organizações formais, a massiva oferta de planos de saúde 

privados, institutos educacionais particulares, as diferentes alternativas para a 

segurança pessoal ou empresarial denunciam o estado anômico da sociedade civil 

que, por descrédito, resignação ou apatia, conforma-se com o não cumprimento pelo 

Estado com os seus deveres primordiais – saúde, educação e segurança – seja pela 

incompetência ou pela corrupção que lhe subtrai os recursos. 
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É importante ressaltar, que a crescente concorrência de ofertas de serviços 

por essas organizações, enquanto agentes motivadores de mudanças, inovação e 

desenvolvimento da atividade produtiva é benéfica à sociedade como um todo. O 

que inscreve tais organizações como a legitimação de uma sociedade em anomia é 

o fato que, muitas vezes, elas passam a desempenhar um papel referencial no 

atendimento às necessidades dos indivíduos; necessidades essas que deveriam 

prioritariamente estar a cargo do Estado. 

No tocante às organizações informais, cuja existência de fato, mas não de 

Direito estabelecem inúmeras relações através de mecanismos não contratuais no 

interior de um grupo social específico (COHEN, 1978), diariamente são 

disponibilizados novos produtos e serviços para atender as necessidades ou 

expectativas dos indivíduos na sociedade. A aceitação e crescente demanda desses 

produtos e serviços também denotam um estado de anomia. 

Salvo razões que envolvem questões como status, poder, preferências, 

dentre outras, os indivíduos estão reconhecendo e atestando, através das 

organizações formais ou informais, um estado de normalidade que decorre da 

incapacidade da estrutura social em disponibilizar os meios legítimos necessários 

para que eles, integrantes da sociedade, atinjam seus objetivos. Isso acontece, por 

exemplo, quando os indivíduos contratam um plano de saúde por não terem acesso 

a um sistema de saúde pública de qualidade; quando se privam de bens materiais 

pessoais para adequar em seus orçamentos familiares a mensalidade de uma 

escola privada para seus filhos por acreditarem que o ensino é de qualidade superior 

ao ensino público; quando por necessidade adquirem uma mercadoria 

contrabandeada sem nota fiscal com custo reduzido, locomovem-se em veículos de 

transporte coletivo clandestino por ser a única forma de acesso disponível, ou 

quando contribuem financeiramente com milícias que lhes oferecem segurança;  

A normalidade dessas ações, entendida dentro da concepção durkheimiana 

(DURKHEIM, 1894/2003) como algo que acontece com certa frequência, é o que 

determina o estado de anomia, pois delimita um fenômeno a ser repudiado ou 

punido como ―aceitável‖.  

Historicamente, a sociedade brasileira registra estados anômicos desde o 

período colonial quando acontece uma transposição 
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[...] praticamente integral, das dinâmicas institucionais jurídicas de 
Direito Público e de Direito Privado existentes na Corte lusitana. Em 
conseqüência, a aplicação de instituições jurídicas no Brasil, como 
delineadas nas leis portuguesas, resultou em enfrentamentos até 
então impensados, tamanho o ostracismo reinante na sociedade aqui 
embrionária e, sobretudo, ignara de seus direitos. Não seria 
estranho, portanto, que, às margens da Lei, vicejasse, como força 
transcendente, imposta pelo ostracismo reinante, a aventura, a 
indisciplina, o tumulto, a transgressão, as libertinagens e outros 
tantos expedientes constituintes do jeito brasileiro que, de tantas 
vezes acionado para contornar os obstáculos do poder informal, 
acabou se instaurando como maneira  de burlar inclusive o poder 
formal. (ROCHA, 2008, pp. 35-36). 

 
Essa força transcendente de que fala a autora – uma exceção que se 

instaurou de tantas vezes que foi acionada – conhecida no senso comum ―jeitinho 

brasileiro‖, constitui, na perspectiva do pensamento de Giorgio Agamben (2000), a 

materialização de um estado de exceção, ou seja, quando a exceção de fato se 

torna regra. Tal circunstância é denominada por Agambem de ―campos‖: espaços 

abstratos onde atua uma ordem jurídica que se funda e se mantém na própria 

suspensão. 

O estado de exceção, também denominado estado de anomia é uma 

suspensão das leis, prevista no artigo 136 da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988). O estado de exceção pode, segundo a legislação brasileira, ser 

instaurado pelo poder executivo em circunstâncias excepcionais como forma de 

agilizar e não comprometer decisões que, em um regime democrático, estariam 

submetidas a um cunho decisório plural. No espaço criado durante um estado de 

exceção – o campo – não há legalidade ou ilegalidade naquilo que se sucede, 

estando os indivíduos sucumbidos à civilidade e à ética de seus soberanos 

provisórios e não do Direito, pois o ordenamento jurídico que foi estabelecido para 

manter e garantir os direitos dos indivíduos fica suspenso com o amparo da lei.  

Em outras palavras, em um estado de exceção, prevalece uma força de lei 

discricionária, ou seja, livre de condições. A Constituição – conjunto de normas da lei 

fundamental – ao mesmo tempo em que enumera e limita o poder do próprio 

governo, também permite o rompimento desse pacto com os cidadãos através do 

estado de exceção ou estado de anomia. 
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Na perspectiva dos estudos de Agamben (2004b, pp. 26-27), nos quais o 

estado de exceção é descrito como  

 
 

[...] uma zona de indiferença entre o caos e o estado da normalidade, 
uma zona de indiferença capturada pela norma. De sorte que não é a 
exceção que se subtrai à norma, mas ela que, suspendendo-se, dá 
lugar à exceção - apenas desse modo ela se constitui como regra, 
mantendo-se em relação com a exceção. 
 
 

pode-se seguramente afirmar que, por analogia, o Brasil contemporâneo vive em um 

estado de exceção – representado pelas flagrantes violações dos princípios 

democráticos: um estado de anomia, 

 
 

[...] um ―estado da lei‖ em que, de um lado, a norma está em vigor, 
mas não se aplica (não tem ―força‖) e em que, de outro lado, atos 
que não têm valor de lei adquirem sua ―força‖ [...] um espaço 
anômico onde o que está em jogo é uma força de lei sem lei [...]. 
(AGAMBEN, 2004a, p. 92). 

 
 

Atualmente, no Brasil, norma e decisão são disjuntas: constituem 

praticamente um status quo, a violência imposta pela criminalidade, muitas vezes 

tutelada pelo poder público; a soberania das forças paramilimitares que impõem  

seus próprios regimes; a corrupção dos governantes, o padecimento de grande 

parte da população que no país de ―berço esplêndido‖ vive na linha da pobreza e 

carece das condições mínimas de saúde e educação, dentre tantas outras 

circunstâncias que confirmam ―o estado da lei‖ em um contexto de ―lei sem força de 

lei‖, enfraquecida e despotencializada: um espaço anômico. 

As flagrantes violações do direito, dentre as quais as citadas acima, 

exemplificam o conceito de ―campo‖ de Agamben (2004), pois constituem o 

desenvolvimento e manutenção de um espaço em que acontece a suspensão do 

ordenamento normal, ou seja, um espaço que se configura como a materialização 

de um estado de exceção, uma zona de indiferença, um estado de anomia. 

No contexto político brasileiro contemporâneo, no qual a exceção virou regra, 

a sociedade busca se organizar conforme a ideia de campo (espaço anômico), 

manifestando diferentes formas de aceitação, rejeição ou condicionamento. De 
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maneira desorientada, a sociedade não percebe o que é regra e o que é exceção, 

pois quando a exceção vira a regra, a regra desaparece, mas quando a regra 

desaparece, a exceção desaparece também (DIKEN, & LAUSTEN, 2005, pp. 18-19). 

Nesse espaço, a ausência ou a falta de clareza das normas dificultam a 

orientação e o controle dos indivíduos com relação aos seus instintos, ambições e 

interesses individuais. Conforme Durkheim (1897/2000, p. 294),  

 
 

[...] já não se sabe o que é possível e o que não  é, o que é justo e o 
que é injusto, quais as reivindicações e as esperanças legítimas, 
quais as exageradas [...]. Os desejos, não podendo ser refreados por 
uma opinião desorientada, já não sabem onde estão os limites que 
não devem ultrapassar [...]. O estado de desregramento ou de 
anomia é ainda acentuado pelo fato de as paixões serem menos 
disciplinadas, numa altura em que teriam necessidade de uma 
disciplina mais forte. 
 
 

Numa situação anômica, o processo de busca pelas metas individuais 

acontece sob a ausência de uma moral social, resultando em um desvio por 

convicção que pode ser mantido, tolerado, difundido ou reforçado pela sociedade. 

No Brasil, o descrédito nacional resultante do enfraquecimento contínuo dos valores 

morais, tais como a impunidade e a diminuição da eficácia das normas éticas e 

sociais, associado às contínuas influências estrangeiras sofridas desde o período 

colonial até mais recentemente com o processo de globalização, ocasionaram 

estados de anomia que se refletem na sociedade através de diversos 

comportamentos e concepções. 

A herança de nação colonizada impôs uma tendência de valorizar tudo o que 

vem do exterior, atitude esta que ainda tem reflexos nos dias atuais e que expõe a 

sociedade brasileira às críticas pela ―imitação servil de outras culturas e violação da 

nossa identidade‖ (LEFFA, 1999, p. 2) e pelo eterno complexo de inferioridade, 

conforme mostra o excerto da BBC News a seguir:  

 
 

What comes to mind when I say Brazil? Dazzling football skills? 
Carnival celebrations? Or more negative images of urban poverty and 
gun violence? Either way, Brazilians care deeply about what the rest 
of us think. […] As far as I was concerned, brand Brazil equalled laid-
back cool – and here they were worrying about what the British, the 
Canadians or the Belgians might think of them. […] Behind the 
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carefree exterior is a nation deeply concerned, perhaps even 
paranoid, about what outsiders think […]. The bravado and bluster 
mask was something close to a national inferiority complex. 
(KINGSTONE, 2007). 

 
 

Essa perspectiva, trazida para o enfoque privilegiado neste trabalho – o 

contexto de ensino de língua estrangeira, inglês – também aponta para uma 

tendência neocolonialista manifestada em estados alienantes, não críticos, de 

supervalorização ou submissão. Sobre tais estados anômicos, presentes na sala de 

aula e nos imaginários dos indivíduos que ela integra, repousou o interesse desta 

dissertação.  
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5 TESSITURAS FINAIS 
 
 

Este trabalho, constituído em forma de texto, assim como um tecido é 

composto de linhas que formam um todo; um entrelaçamento de várias linhas de 

pensamento provenientes de diversas fontes: da literatura, dos participantes, do 

mundo, de mim mesma enquanto autora e de tantos outros textos. Ao longo deste 

trabalho busquei tecer alguns fios sobre a manifestação da anomia no contexto de 

ensino-aprendizagem de inglês da escola pública. Fragmentos históricos, políticos, 

econômicos e sociais; fragmentos de minhas experiências e práticas como 

pesquisadora e fragmentos das vivências dos professores e alunos participantes: 

suas histórias, suas vidas e suas culturas são os fios – os textos – que compuseram 

as tessituras que ora apresento. 

Esses textos, imbricados e vivos, interpelam-se numa multiplicidade de 

interfaces que impossibilitam, por conseguinte, que o trabalho aqui apresentado não 

se caracterize como um produto, mas como um processo. Impossível então, afirmar, 

que neste ponto, escrevo sua conclusão, pois, assim como o leitor se perfaz ao ler, o 

texto se perfaz ao ser lido. É no processo de leitura que a ideia gerativa de sentido 

se perfaz, se tece. Neste ponto, portanto, recupero os indícios – os fios – por mim 

levantados no decorrer da pesquisa. 

Na perspectiva do aporte teórico apresentado neste trabalho, na sociedade, 

tudo está interligado numa relação de interdependência, na qual qualquer alteração 

irá afetá-la como um todo, gerando rupturas, conflitos e consequentemente, o mau 

funcionamento. Assim, orientados por seus valores e cultura, os indivíduos 

pertencentes a um determinado grupo social instituem fins e meios que, para serem 

alcançados, demandam que a sociedade funcione de forma coesa. Essa coesão 

estabelece normas morais de solidariedade  – direitos e deveres – que, uma vez 

aceitas, reconhecidas e sancionadas pelos indivíduos na sociedade se materializam 

no Direito.  

Dessa forma estabelecida, a instituição social tem como papel proteger e 

orientar os indivíduos integrantes de um grupo social. (DURKHEIM, 1892/1999). 

Quando a instituição social prescreve uma meta, mas não oferece possibilidades ou 

disponibiliza meios de atingi-las, ocorre uma ruptura, que provoca um estado de 
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desorientação dos indivíduos. Estes, de acordo com as suas identidades e de como 

representam a realidade à sua volta, manifestam diferentes estados, denominados 

estados anômicos. 

Este trabalho investigou o estado de anomia no contexto de ensino-

aprendizagem de inglês da escola pública. Reconhecido como um idioma ao qual a 

instituição social atribui estatuto de imprescindibilidade, o inglês, enquanto opção 

entre outras línguas estrangeiras modernas, é previsto no Brasil na forma da Lei 

9394 (BRASIL, 1996). Entretanto,  esse compromisso não se efetiva. Com os fins 

não ajustados às oportunidades, perde-se o referencial e rompe-se o equilíbrio 

social. Tal instabilidade, produto da vida em sociedade, é portanto, um fato social. 

Caracterizado pela ausência, falta de clareza ou compartilhamento de normas, esse 

fato social é denominado anomia. 

Considerando que em toda sociedade a instabilidade se faz presente, com 

maior ou menor força, a anomia, enquanto fato social, está inserida no contexto de 

ensino-aprendizagem de inglês e manifesta-se nas representações dos participantes 

deste trabalho, fundamentalmente por estados de conformidade e, de modo menos 

expressivo, por estados de inovação, ritualismo, retracionismo e de rebeldia. Os 

resultados mostraram que a anomia compromete o processo de ensino-

aprendizagem, pois é um estado que se manifesta da confluência entre a identidade 

e as representações – processos dinâmicos que se perfazem na interação e 

portanto, passíveis de influenciar e sofrer influência.  

Frente a tais conclusões emergiu uma nova preocupação. Além das questões 

iniciais desta pesquisa – ―Quais as representações manifestadas pelos participantes 

sobre o papel do ensino de inglês no Brasil e no mundo?‖ e ―Quais os estados 

anômicos eventualmente subjacentes às representações dos participantes?‖ – 

instigava-me saber se o estado de anomia identificado nas representações dos 

participantes concorriam para o insucesso do ensino de inglês nas escola públicas 

ou poderiam ser a causa deste.  

Dessa forma, embora consciente de que essa nova preocupação justificaria 

uma nova empreitada, decidi, adicionalmente, propor uma nova pergunta de 

pesquisa e ampliar o escopo desta investigação: ―Como os eventuais estados 
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anômicos identificados se manifestam no contexto de ensino-aprendizagem de 

inglês na escola pública?‖ 

A busca de respostas para essa nova questão demandou que ao aporte 

teórico sobre identidade, representações e anomia, fossem acrescidos temas que 

dessem conta de embasar o contexto de manifestação desse estado, pois, além de 

identificar a manifestação dos estados anômicos entre os participantes – propósito 

inicial deste trabalho – interessava-me também, explicar como esses estados se 

manifestavam. Assim, apresentei o percurso histórico da formação da sociedade 

brasileira, apontando os espaços anômicos que favoreceram a manifestação do 

estado de anomia no Brasil: desde a colônia, passando pelo império, república, até 

os dias atuais; e o percurso da expansão da língua inglesa no mundo e no contexto 

brasileiro, apontando aspectos do caráter político e social do ensino de inglês e de 

sua posição atual como língua global.  

Sob este novo aporte, e partindo do princípio que, em ―qualquer sociedade do 

mundo, por mais eficientes que sejam as suas normas [...] e bem estruturadas e 

aparelhadas as suas instituições‖, as manifestações anômicas sempre se fazem 

presentes, ―como um verdadeiro fenômeno universal‖ (CAVALIERI FILHO, 2000, p. 

192), busquei compreender como tais manifestações se inserem no contexto de 

ensino-aprendizagem de inglês investigado – como causa ou como fator do 

insucesso do ensino desse idioma, manifestado nas representações dos 

participantes. 

Nesse sentido, primeiramente delimitei 5 elementos: 1. fato social; 

2.instabilidade social; 3. anomia; 4. fator e 5. causa. 

1. O fato social compreende a não efetivação do compromisso ético, social e 

legal de se produzir uma educação cuja qualidade, que, no âmbito do ensino de 

inglês, vá ao encontro das expectativas e necessidades de aprendizagem dos 

alunos, da comunidade e dos educadores; 

2. A instabilidade social compreende o desajuste entre as metas almejadas 

pela sociedade e os meios disponíveis para atingi-las: a incapacidade da estrutura 

social em disponibilizar de modo igualitário a todos os indivíduos na sociedade, os 

meios através dos quais os fins possam ser alcançados; neste caso, a 

aprendizagem da língua inglesa; 
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3. A anomia compreende as manifestações subjacentes à instabilidade social: 

um estado de indeterminação dos indivíduos em face à ineficácia e ineficiência do 

ensino de inglês na escola pública; 

4. A causa compreende as circunstâncias que determinam o fenômeno social, 

ou seja, a origem ou razão do fenômeno da não efetivação do ensino de inglês na 

escola pública; 

5. O fator é um dentre outros elementos que concorrem para a maior ou 

menor incidência do fenômeno da não efetivação do ensino de inglês na escola 

pública. 

Assim delimitados, esses elementos permitiram perceber que a anomia no 

contexto de ensino-aprendizagem de inglês não é a causa da flagrante ineficiência 

do ensino de idiomas nas instituições públicas participantes, mas concorre, de forma 

determinante, juntamente com outros fatores, para que esse insucesso aconteça. 

Além dessa conclusão, também foi possível perceber que os dois fenômenos sociais 

– a ineficiência do ensino de inglês e a anomia – têm origem na mesma causa e 

estabelecem entre si uma relação de reciprocidade. 

Nessa perspectiva, os resultados da investigação deste trabalho encontram 

respaldo nas proposições de Durkheim (1894/2003), que assevera que a 

concomitância de dois fenômenos (aqui, a anomia e a ineficiência do ensino de 

inglês) pode ser devida não pelo fato de um fenômeno ser a causa do outro, mas a 

serem ambos efeitos de uma mesma causa (aqui, a não disponibilização de acesso 

pela estrutura social). Ainda, segundo o autor, pode existir entre eles um terceiro 

fenômeno, intercalado, mas despercebido, que é o efeito do primeiro e a causa do 

segundo (aqui, o movimento recíproco e concomitante entre a anomia e a não 

aprendizagem de inglês).  

Na tentativa de ilustrar num mesmo espaço visual as conclusões 

apresentadas sobre como se dá o processo de manifestação da anomia, possibilitar 

a observação do imbricamento dos cinco elementos acima mencionados – fato 

social, instabilidade social, anomia, causa e fator –, e favorecer a compreensão aqui 

proposta, apresento a figura a seguir:  
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Figura 4 – O processo de manifestação da anomia 

 
Fonte: Elaborado pelo autora. 

 

A figura ilustra um processo constituído por três fenômenos instituídos 

socialmente: meta (aprendizagem de inglês), meios (disponibilização de acesso pela 

estrutura social) e resultado (a não aprendizagem de inglês).  

O resultado, ou seja, o fato de que a aprendizagem de inglês não acontecer 

de forma efetiva tem como causa a instabilidade social. A anomia, embora também 

concorra para que a aprendizagem não aconteça de forma efetiva, o faz enquanto 

fator, tendo, da mesma forma, a instabilidade social como causa.  

Dessa forma, num movimento recíproco e concomitante, a anomia influencia 

a aprendizagem de inglês, o insucesso deste, reforça e eventualmente favorece a 

manifestação de novos estados anômicos. 

Concisamente, as conclusões sobre a manifestação do estado de anomia, 

objeto de investigação deste trabalho, podem ser assim apresentadas:  

 A anomia, fato social que, entre os participantes desta pesquisa 

manifesta-se em estados de ausência, vazio, desorientação, incerteza, 

apatia, resignação, inconformismo, indignação, exclusão, hierarquização, 
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subalternização, dentre outros; tem como causa outro fenômeno social, a 

instabilidade social, ou seja, a ruptura entre os fins e os meios 

socialmente instituídos;  

 a anomia influencia e compromete o processo de ensino-aprendizagem 

de inglês, mas não é a causa da ineficiência do ensino desse idioma nas 

instituições públicas e sim, um dentre outros fatores. 

Assim cumpridos os propósitos desta investigação, chego, finalmente, ao que 

se convencionou denominar ―conclusão‖. Entretanto, compartilhando uma 

representação do senso comum, de que uma pesquisa nunca se conclui, mas sim, 

evolui, sendo possível aprofundar interpretações ou focalizar novas abordagens, 

entendo que este trabalho possa ser ainda aprofundado. 

Acredito que em seu processo de desenvolvimento, este estudo já tenha de 

alguma forma contribuído para os contextos nos quais esteve inserido. Recortes 

desta investigação foram apresentados em diversos eventos (congressos, colóquios, 

seminários etc.); discutidos em grupos de estudos do Programa de Pós Graduação 

em Linguística Aplicada da PUC-SP e em cada comunidade escolar visitada durante 

o processo de coleta de dados e os procedimentos de revisão pelos participantes 

(member checking). Percebi que não somente entre os leigos, a anomia é ainda um 

conceito praticamente desconhecido entre o público acadêmico da área de LA. 

Dessa forma, creio que o simples contato com o tema já justifica um aspecto da 

relevância deste estudo. Contudo, o mais importante é estabelecer como, pelo 

diálogo que faz com outras áreas – Sociologia, Psicologia Social, Direito – ele presta 

serviço à LA e contribui socialmente.  

Entendo que, academicamente, este estudo traz para a LA uma investigação 

inédita, a partir da qual outros estudos podem ser originados e outras dimensões do 

processo de ensino-aprendizagem de inglês podem ser abordadas.  

Socialmente, considero que este trabalho possa levar à reflexão aqueles 

preocupados e comprometidos com a atual realidade do ensino de inglês nas 

escolas públicas. Mais do que proclamado pelo senso comum, a importância do 

inglês não se limita às possibilidades de inclusão e ascensão social. É preciso que 

as representações acerca da importância do ensino-aprendizagem desse idioma 

conclamem intentos como a promoção da cidadania e da solidariedade como meios 
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de integração e acesso aos diversos contextos do mundo globalizado. Nessa 

perspectiva, a sociedade precisa ter clareza da importância em se alcançar sua 

meta socialmente instituída – a aprendizagem da língua inglesa – através dos meios 

que ela própria (a sociedade) legitimou, não perecendo em face às obstruções e 

reivindicações da estrutura social e tomando outros caminhos – anômicos. É 

importante salientar que, situações anômicas sempre existirão, pois elas têm origem 

na instabilidade social que, com maior ou menor intensidade, estão presentes em 

todas as sociedades.  

Conforme apresentado neste trabalho, a anomia influencia o processo de 

ensino-aprendizagem, contribuindo como um fator para que a aprendizagem não 

aconteça com eficiência. É, por conseguinte, um estado indesejável, mas que não 

pode ser eliminado. Dessa forma, a única ação passível de intervir no movimento de 

influência da anomia sobre o ensino-aprendizagem de inglês é a diminuição da 

incidência desse fator.  

Considerando que quando os meios legitimados pela sociedade não estão 

disponíveis ou suficientes para a obtenção dos fins culturais, os indivíduos, em 

busca da realização de suas expectativas orientam-se por normas que podem inibir 

as manifestações anômicas em sua origem ou normas dissipadoras da conjuntura 

que potencializa a anomia; é nesse espaço, de tomada de posição, o contexto ideal 

para que ações que objetivem a diminuição da incidência do fator anomia sejam 

propostas. O dinamismo desse espaço é tão repleto de movimentos que, mesmo 

sendo oculto e imensurável, não pode ser caracterizado como neutro ou abstrato, 

dada a concretude das manifestações que dele emergem: É um espaço no qual os 

indivíduos que se constituem como sujeitos do devir, através de manifestações que 

emergem da confluência de suas representações e identidades, movem-se para 

uma tomada de posição que resulta em novos movimentos: potencializadores ou 

dissipadores dos estados anômicos. É nesse espaço, pois, que ancoro a ideação 

deste estudo: a revolição62 como forma de diminuição da incidência do fator anomia. 

 A revolição, conceito apresentado em 1982 por Deodato Rivera, associa o 

sentido contido no prefixo ―re‖ – repetir, reforçar, retroceder – ao sentido do vocábulo 
                                                
62

―Revolição‖ é um neologismo usado por primeira vez em 1982 e divulgado pelo pedagogo Antonio 
Carlos Gomes da Costa em alguns de seus escritos, como por exemplo, no começo desta década, 
em ―Revolição, a revolução da vontade ‖ e ―Revolição‖ (ambos da Ed. Fundação Educar DPaschoal, 
São Paulo, sem data).‖ (RIVERA, 2008, s.p.). 
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―volição‖ – liberdade e vontade individual. Juntos, esses sentidos apontam para uma 

ideia de mudança social gradativa que reflita a liberdade e a vontade de cada um na 

construção dos conceitos de cidadania e responsabilidade social. Na concepção de 

―revolição‖, o processo de reflexão, marcado pelo dinamismo dos movimentos de 

repetição, reforço, retomada (prefixo ―re‖) inspiram uma atuação automotivada e 

comprometida com os processos de mudança social a partir da base da sociedade. 

A potencialidade de uma revolição como diminuidora da incidência do fator 

anomia, evitando que esta ocorra naturalmente desde sua origem – a instabilidade 

social – demanda o estabelecimento de laços de solidariedade suficientemente 

fortes de tal maneira que os indivíduos envolvidos no ensino-aprendizagem de inglês 

alcancem plenamente os objetivos de aprendizagem do idioma: a possibilidade de 

intervir no mundo. Esses laços devem englobar políticas públicas de incentivo e 

qualificação, capazes de proporcionar à escola pública condições de oferecer ensino 

de inglês eficiente, o que envolve adequação da estrutura física, curricular, 

disponibilização de recursos e, fundamentalmente, a adequação da formação 

profissional. Condições físicas, estruturais, logísticas, adequações curriculares e 

qualificação dos professores podem, na medida em que são disponibilizadas e 

vivenciadas pela rotina das instituições, diminuir a incidência do fator anômico que 

emerge da representação generalizada da inadequação desses quesitos na escola 

pública. É preciso, por conseguinte, mais do que um estado de conformidade, como 

manifestado pela maioria dos participantes deste estudo: é essencial a promoção de 

um ativismo social, uma revolição, um conjunto de atitudes que possam levar os 

indivíduos a interferirem no mundo em que vivem como cidadãos, nesse mesmo 

mundo em que se espera que eles interfiram através da língua inglesa.   

Atualmente, o Brasil segue alavancado em um processo de desenvolvimento 

expressivo capaz de transformar a configuração do nosso futuro enquanto povo-

nação, hoje, ―dramaticamente dividido entre a vergonha (privação, ignorância, 

brutalidade e corrupção) e a esperança (responsabilidade social, ética e cidadania).‖ 

(RIVERA apud GOMES DA COSTA, 2001, p. 17). É preciso que se penda ―para o 

caminho da esperança‖ para que não seja desperdiçada essa ―oportunidade 

histórica de instaurar uma poderosa tendência de transformação do Brasil num país 

capaz de assumir-se a si mesmo e de construir o próprio futuro.‖ (GOMES DA 

COSTA, 2001, p. 18).  
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Por meio de ―uma mobilização sinérgica de vontades e ações‖ – a revolição,  
 
 

[...] uma nova vontade cidadã –, baseada na transparência, 
na intercomunicação e na participação ativa e de tipo novo de 
um grande contingente de pessoas, hoje ainda passivas mas prontas 
para articular-se com aquelas que, de algum modo e há muito tempo, 
já atuam na direção revolicionária [podemos] ajudar o Brasil a 
finalmente vencer os determinismos da nossa formação histórica 
(colonialismo, massacre dos povos indígenas, escravidão, 
capitalismo tardio e predatório), até hoje presentes de algum modo 
na gigantesca enfermidade civilizacional que o paradigma político 
vigente e muitos políticos profissionais representam e perpetuam. 
(RIVERA, 2002, s.p., grifo do autor). 

 
 

A imprescindibilidade da conscientização acerca da importância do inglês 

como atributo indispensável para a formação integral do aluno como cidadão capaz 

de intervir no mundo deve fazer parte dessa mobilização sinérgica de vontade e 

ações – a revolição. Tal revolição, compreendida como ações automotivadas e 

comprometidas os processos de mudança social a partir da base da sociedade 

encontra respostas no Direito.  

Embora constitua uma materialização das variáveis normativas instituídas 

pela estrutura sociocultural, que envolve interesses sociais, econômicos valores 

éticos e culturais e tradição jurídica, o Direito pode induzir mudanças sociais pela 

relativa autonomia que lhe é inerente. É relevante lembrar, que as grandes 

conquistas da história do Direito, antes de estarem sucumbidas às normas do direito 

fundamental, remontam um caminho de busca percorrido pelos direitos subjetivos 

(os direitos dos sujeitos). A abolição da escravatura é, no Brasil, um exemplo que 

ilustra tal circunstância. 

Entendo que, ao considerar o direito subjetivo à educação, inscrito na 

Constituição Federal (art. 208 § 2º), na LDB (art. 5º § 4º), e no Estatuto da Criança e 

do Adolescente (art. 54 § 1º e § 2º) como responsabilidade social do poder público, 

da família, da instituição de ensino e da sociedade, a decisão de reivindicar esse 

direito por meio do Direito pertence a todos nós, em nosso papel de alunos, 

professores, familiares – cidadãos brasileiros.  

Configurada de forma coletiva, num movimento contínuo de ―repetição-

reforço-retrocesso‖ dos desejos sociais dos indivíduos, a revolição é uma ação 
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imprescindível na busca do cumprimento dos direitos educacionais. Sem ela, em 

detrimento de um estado de rebelião ou rebeldia – benéfico à educação – corre-se o 

risco de se fortalecer um estado anômico de conformidade, que favorece o sujeito a 

negar-se a si próprio como detentor de direitos e como cidadão participante e 

responsável pelo bem coletivo da sociedade em que está inserido. Mais que isso, 

corre-se o risco de ser conivente com o atual estado instaurado no Brasil que, ainda 

que não se tenha uma decretação técnico-jurídica oficial, constitui um estado de 

exceção, cujo locus não é dentro ou fora da ordem jurídica e sim, numa região 

anômica de indiferença entre o direito e o não-direito, a inclusão e a exclusão – um 

estado no qual o Estado não desempenha o seu papel de agente concretizador da 

Constituição e promotor do desenvolvimento: um estado de exceção de (d)Direito. 
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POST SCRIPT 

 
 

É que a vida é para todos um fato cotidiano. Ela o é pela dinâmica 
mesma de suas contradições, pelo equilíbrio mesmo de seus pólos 
contrários. O homem não poderia viver sob o sentimento permanente 
dessas contradições e desses contrários, que procura 
constantemente esquecer para poder mover a máquina do mundo, 
da qual é o único criador e obreiro, e para não perder a sua razão de 
ser dentro de uma natureza em que constitui ao mesmo tempo a 
nota mais bela e mais desarmônica. Ou melhor: para não perder a 
razão tout court. (MORAES, 1962, p. 57). 

 
 
A epígrafe desta dissertação trouxe o poema Operário em Construção, de 

Vinícius de Moraes, síntese, por analogia, do espírito desta pesquisa: a construção 

enquanto processo. O operário do poema que, ao perceber a própria importância na 

sociedade que construía, o valor de suas atitudes individuais no coletivo, a potencial 

dimensão do conhecimento compartilhado, as possibilidades de afastamento do 

senso comum, da alienação e de resistência daquele que detém o poder, libertou-se 

e cresceu na, através, além e principalmente, enquanto construção. A consciência 

política e social do operário foi a ferramenta que o fez resistir e vencer as 

contrariedades e dificuldades impostas. Vivenciando as adversidades, o operário 

percebeu que tudo o que lhe era prometido, na verdade, já era seu e sentiu o 

isolamento e a solidão daqueles que, discernidos, sentem-se responsáveis pelo todo 

que está ao seu redor. Desse sentimento, um estado anômico com nuances de 

conformidade e retraimento, o operário, consciente do seu papel na sociedade, 

―constrói-se‖ através de uma manifestação anômica de rebeldia que nega a ordem, 

por não ser esta, representante de seu trabalho. 

Que nós consigamos ver por meio da criticidade que nos é inerente, que o 

nosso contexto de ensino-aprendizagem de inglês e as adversidades provenientes 

das imposições do papel dominante que o idioma assume na sociedade, constituem, 

simbolicamente, o produto construído pelas mãos rudes do operário, sofridas e 

calejadas – por analogia, as nossas mãos. É preciso reconhecer essas mãos no 

produto que se cria e atentar para o fato de que estas, além das aparências, têm 

uma beleza que emerge àquilo que constroem; as mãos do operário são as mesmas 

ferramentas que nós, cidadãos e também operários, temos para, por meio de nossas 

ações transformarmos e modificarmos o mundo. 



 

200 

 

Ancorada no poema de Vinícius de Moraes em epígrafe, espero que este 

trabalho, a quem alcançar, possa ter contribuído para a reflexão do papel de cidadão 

de todos nós brasileiros – alunos, professores, familiares e demais envolvidos no 

contexto educacional de ensino de inglês – de forma a colaborar para o 

―agigantamento da razão‖, a razão ―tout court‖, ilimitadamente livre e crítica, capaz 

de transformar ―operários construídos‖ em ―operários em construção.‖ (MORAES, 

1956; 1962). 
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PO NTI FÍCIA UNI VERSI DADE CATÓLI CA DE 

SÃO PAULO  

 

P RO G RAM A DE ES TU DO S  P Ó S - G RADU ADO S  EM  

 LI NG ÜÍ S TI CA AP LI C ADA E ES TU DO S  DA LI NG UAG EM  

 

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Eu,______________________________________________, portador do R.G n° 
_________________________, C.P.F. n° __________________________, estou sendo 
convidado a participar de uma pesquisa entitulada provisoriamente“A manifestação da 
anomia nas representações de professores e alunos de inglês da escola pública” que tem 
como objetivo identificar as crenças de professores e alunos com relação ao ensino do 
Inglês, suas consequências e influência no processo de ensino/aprendizagem desse 
idioma. 

A minha participação na referida pesquisa será a de responder a um questionário e 
participar de uma entrevista pessoal com o pesquisador sobre a minha visão e expectativas 
sobre o processo de ensino-aprendizagem de Inglês nas escolas públicas. 

Recebi, os esclarecimentos necessários com relação à minha privacidade e estou ciente 
que esta será respeitada a todo tempo, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou 
elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. Foi-me 
esclarecido, igualmente, que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar o motivo. 

A pesquisadora envolvida com a referida pesquisa é Neiva Cristina da Silva Rego 
Ravagnoli, vinculada à Pontifícia Universidade Católica – PUC, sob a orientação da Profª 
Drª Maria Antonieta Alba Celani.  

Fui informado que poderei manter contado com a pesquisadora durante e depois de minha 
participação para qualquer informação e esclarecimentos adicionais sobre o estudo, bem 
como me é garantido o livre acesso a todas as informações. 

 Tendo sido orientado quanto ao teor, natureza e objetivos do referido estudo, manifesto 
meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum 
valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

São Paulo,  ... de  ... de 2011. 

 

 

______________________________________ 

Neiva Cristina da Silva Rego Ravagnoli 

Pesquisador responsável. Telefone: (16) 8146 8001 
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PO NTI FÍCIA UNI VERSI DADE CATÓLI CA DE 

SÃO PAULO  

 

P RO G RAM A  DE ES TU DO S  P Ó S - G RADU ADO S  EM  

 LI NG ÜÍ S TI CA AP LI C ADA E ES TU DO S  DA LI NG UAG EM  

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O menor ____________________________________, R.G n° _____________, C.P.F n° 
_____________, neste ato representado por mim, __________________________, R.G n° 
__________________, CPF n° _______________, está sendo convidado a participar de 
uma pesquisa entitulada provisoriamente “A manifestação da anomia nas representações de 
professores e alunos de inglês da escola pública”, que tem como objetivo identificar as 
crenças de professores e alunos com relação ao ensino do Inglês, suas consequências e 
influência no processo de ensino/aprendizagem desse idioma. A sua participação no referido 
estudo será a de responder a um questionário e participar de uma entrevista pessoal com o 
pesquisador sobre a sua visão e expectativas sobre o processo de ensino-aprendizagem da 
língua inglesa nas escolas públicas. 

Recebi os esclarecimentos necessários com relação à privacidade do menor e estou ciente 
que esta será respeitada a todo tempo, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou 
elemento que possa, de qualquer forma identifica-lo, será mantido em sigilo. Foi-me 
esclarecido, igualmente, que o menor por mim aqui representado pode se recusar a 
participar do estudo, a qualquer momento, sem precisar justificar o motivo. 

A pesquisadora envolvida com a referida pesquisa é Neiva Cristina da Silva Rego 
Ravagnoli, vinculada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, sob a 
orientação da Profª Drª Maria Antonieta Alba Celani. Fui informado que poderei manter 
contado com a pesquisadora pelo telefone (16) 8146 8001 durante e depois da participação 
do menor para qualquer informação e esclarecimentos adicionais sobre o estudo, bem como 
nos é garantido o livre acesso a todas as informações. 

Tendo sido orientado quanto ao teor, natureza e objetivos do referido estudo, manifesto meu 
livre consentimento na participação do menor já referido, estando totalmente ciente de que 
não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar por sua participação. 

São Paulo,    de                    de 2011. 
 

______________________________  ____________________________ 
Responsável pelo aluno participante  Testemunha:1 

R.G. n° _____________________ 
CPF. n° _____________________ 

 
 ____________________________ 

               Testemunha:2 
R.G. n° _____________________ 
CPF. n° _____________________ 

 
________________________________ 

Eu, Neiva Cristina da Silva Rego Ravagnoli,  
assumo o compromisso de cumprir com as condições acima mencionadas.  
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APÊNDICE B – Questionário do Professor 
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Q
U

E
S

T
IO

N
Á

R
IO

 D
O

 

P
R

O
F

E
S

S
O

R
 

 
Identificação: ___________________________   Idade: ___________    

 

O objetivo deste questionário é coletar algumas informações sobre a 
sua formação acadêmica, experiência profissional e sobre o contexto 
escolar em que você trabalha. Cada questão oferece um espaço 
previsto para resposta, mas você pode utilizar o verso da folha caso 
necessite. 

1 Qual é a sua formação acadêmica?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 Você tem alguma formação complementar em inglês (Certificado de 
Proficiência, curso no exterior. etc.)?   
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 Há quanto tempo está no magistério público ensinando inglês? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 Você leciona ou lecionou inglês em outras instituições (privadas, cursos 
de idioma, etc.)? Em caso afirmativo, informe a(s) instituição(ões) e o 
período. 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 Com base no Novo Critério Padrão de Classificação Econômica Brasil 
2011, como você classifica o nível socioeconômico médio dos alunos 
desta instituição? (*Mais de um campo pode ser selecionado) 

NOVO 
CRITÉRIO 

PADRÃO DE 
CLASSIFICAÇÃ
O ECONÔMICA 
BRASIL 2011 

RENDA 
FAMILIAR 

MÉDIA 
R$ 

 
* 

Classe A1 11.480,00  
Classe A2 8.295,00  
Classe B1 4.754,00  
Classe B2 2.656,00  
Classe C1 1.459,00  
Classe C2 962,00  
Classe D 680,00  
Classe E 415,00  

 
* Fonte: ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – 2011 – www.abep.org – abep@abep.org 

Dados com base no Levantamento Sócio Econômico 2011 - IBOPE 

6 Qual é o número médio de alunos por sala? 
Ensino Fundamental: ____________         Ensino Médio:____________ 

7 Você sabe por que o inglês é a opção de língua estrangeira a ser 
ensinada nesta escola?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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8 O que significa para você, ensinar e aprender uma língua estrangeira?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 Qual é a finalidade do ensino de língua estrangeira? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10 Na sua opinião, qual é o papel do professor e do aluno de inglês?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 O que o levou a ser professor de inglês? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12 Como você se sente como professor (a) de inglês? (). Por que? 
 pouco preparado 
 suficientemente preparado  
 muito bem preparado  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
13 Como você vê a cultura dos países de língua inglesa com relação à 

cultura brasileira? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14 Como você acredita que seus alunos veem a cultura dos países de 
língua inglesa com relação à cultura brasileira? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15 Você acredita que o ensino de inglês seja importante para os alunos 
desta escola? Justifique. 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16 Como você classifica a estrutura física de que dispõe para ministrar 
suas aulas? Considere a sala de aula, equipamentos disponíveis, 
mobiliários, luminosidade, etc. () 

 inadequada 
 pouco adequada 
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 suficientemente adequada 
17 Como os Cadernos do Estado têm repercutido / influenciado o seu 

trabalho?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18 Como você classifica os Cadernos do Estado? () Por que? 
 inadequado 
 pouco adequado 
 suficientemente adequado 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

19 Além dos Cadernos, você utiliza algum outro tipo de material 
didático/recursos em suas aulas? Em caso afirmativo, quais 
materiais/recursos? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

20 Quais os países falantes de língua inglesa que você aborda em suas 
aulas? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

21 Você encontra algum tipo de dificuldade para ensinar inglês nesta 
escola? Justifique. 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

22 Como você classifica o ensino de inglês na escola pública? (). 
Justifique. 

 ineficiente 
 pouco eficiente 
 razoavelmente eficiente 
 eficiente 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

23 Como você classifica a atual participação do Estado em proporcionar 
condições favoráveis a um processo de ensino-aprendizagem eficiente? 
() Por que? 

 inexpressiva 
 expressiva 
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 muito expressiva 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

24 Você acredita ser possível aprender Inglês na escola pública? 
Justifique. 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

25 Proposta de Narrativa: Escreva livre e espontaneamente a partir do 
seguinte enunciado: ―Eu professor de Inglês da escola pública‖. 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------(utilize o verso, se necessário) 

 
 

Obrigada por sua colaboração com esta pesquisa. 
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APÊNDICE C – Questionário do Aluno 
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Q
U
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S

T
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N
Á

R
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 D
O

 

A
L

U
N

O
 

 
Identificação: ______________________  Série: ______  Idade: _____ 

 

 
O objetivo deste questionário é conhecer suas ideias com relação ao 
ensino de inglês na sua escola, no Brasil e no mundo. Cada questão 
oferece um espaço previsto para resposta, mas você pode utilizar o verso 
da folha caso necessite. 

 

1 Você sabe por que o inglês é a língua estrangeira ensinada em sua 
escola? Em caso afirmativo, explique. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 Você acha importante aprender a comunicar-se em inglês? Justifique. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 Você sabe quais são os países em que se fala a língua inglesa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 Qual é a imagem que você tem dos habitantes dos países que falam 
inglês? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 Você gosta da língua inglesa? Justifique. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 Você faz (ou já fez) curso de inglês em algum instituto de idiomas? Em 
caso afirmativo, responda: Por quanto tempo?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como você compara as duas escolas, com relação ao: 

 número de alunos por sala de aula:  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 os recursos utilizados pelo professor ou disponíveis para os alunos: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 o método utilizado pela escola: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 a competência lingüística do professor: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7 Como você considera o ensino de inglês na sua escola? ().  

 

Justifique as opções feitas acima. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 Na sua opinião, é possível aprender inglês na escola pública? Justifique. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 Você acha que o ensino de inglês na escola pública atende às 
expectativas e necessidades dos alunos e da sociedade ou precisa ser 
modificado ou melhorado de alguma forma? Justifique. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10 Abaixo você tem um quadro com algumas profissões. Para cada 
profissão, marque com  se você acredita ou não que a capacidade de 
comunicar-se em inglês possa trazer vantagens àquela profissão e dê 
pelo ou menos um exemplo de uso dessa língua. 

P
R

O
F

IS
S

Ã
O

 

O
F

E
R

E
C

E
 V

A
N

T
A

G
E

N
S

 

N
Ã

O
 O

F
E

R
E

C
E

 V
A

N
T

A
G

E
N

S
 

EXEMPLO DE 
USO DO 
INGLÊS 

MÉDICO    

POLÍTICO    

CABELEIREIRO    

GARÇOM    

RECEPCIONISTA    

ENGENHEIRO    

JORNALISTA    

PROFESSOR DE 
MATÉRIA QUE NÃO 

SEJA O INGLÊS 

   
 

11 Proposta de Narrativa:  
Escreva livre e espontaneamente a partir do seguinte enunciado: 
 ―Para mim, estudar inglês na escola pública é...‖ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- ( utilize o verso, se necessário) 

 

 

Obrigada por sua colaboração com esta pesquisa. 
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APÊNDICE D – Roteiro para entrevistas 
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1. ENTREVISTA COM A PROFESSORA HELENA: 

a) Em resposta ao questionário você afirma que acredita ser possível aprender 

inglês na escola pública por que já fez isso. Você não realiza mais? E, se não 

realiza, então, consequentemente, também não se aprende inglês na escola 

pública?  

 

2. ENTREVISTA COM A PROFESSORA TÂNIA: 

a) Ao que você se refere quando diz ―futuro próximo‖? 

b) Qual é a relação que você faz aqui entre não estar 100% preparada como 

professor de inglês e a falta de interesse dos alunos pela disciplina? 

c) O que você considera uma ―cultura muito mais preparada‖? 

 

3. ENTREVISTA COM A PROFESSORA SÍLVIA: 

a) Você poderia descrever de forma mais detalhada o ―mundo melhor e diferente‖ ao 

qual se refere em suas respostas ao questionário? 

b) O que você considera ―boa pronúncia‖ em inglês? 

c) Você faz duas vezes referência ao público que atende nesta escola. Como você 

classifica este público? 

 

4. ENTREVISTA COM A PROFESSORA RENATA: 

a) Em resposta ao questionário você disse não utilizar os Cadernos do Estado e nas 

aulas que observei percebi que você desenvolveu seu próprio material. De que se 

constitui esse material, que critérios você utilizou para desenvolvê-lo e o que levou 

você a acreditar que o seu material atende melhor as necessidades dos alunos da 

escola em que trabalha?  

 

5. ENTREVISTA COM O PROFESSOR FELIPE: 

a) O fato de você se comunicar somente em inglês e privilegiar atividades orais em 

sala de aula decorre da importância que você dá ao aprendizado de inglês ou existe 

algum outro motivo que levou você a conduzir suas aulas dessa maneira? 
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ANEXO A -  Parecer de Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 




