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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem o objetivo geral de discutir o papel político do professor em um 
contexto de ensino-aprendizagem de língua inglesa em escola pública. O foco está 
em discutir em que medida as práticas docentes de uma professora-pesquisadora 
de língua inglesa caracterizam-se como ativistas criando um contexto de letramento 
crítico, constituição cidadã e empoderamento dos alunos por meio do tema família. 
Os participantes desta pesquisa são 19 alunos de uma turma do 6º ano do ensino 
fundamental de uma escola da rede municipal de ensino e a professora 
pesquisadora. O corpus é formado por excertos de vídeo-gravações que foram 
produzidos durante as aulas em que um material didático elaborado pela professora-
pesquisadora foi utilizado. Esta investigação está inserida no campo da Linguística 
Aplicada Crítica e Transgressiva (RAJAGOPALAN, 2003; PENNYCOOK, 2006) e 
embasada na Teoria Sócio-Histórico-Cultural (VYGOTSKY, [1934] 2000). Situa-se 
no quadro teórico-metodológico da Pesquisa Crítica de Colaboração (MAGALHÃES 
1994, 2001, 2012), caracterizando-se como intervencionista, pois o foco está na 
compreensão e transformação de modos de agir dos participantes nos contextos 
escolares, pautados em questões de justiça, empoderamento e cidadania crítica 
(MAGALHÃES, 2012). Em consonância com Rajagopalan (2008), este trabalho se 
distancia da concepção de que a única meta de ensino-aprendizagem de língua 
inglesa é preparar o aluno para uma cultura diferente. Nessa direção, propõe uma 
discussão com base na perspectiva dos multiletramentos (ROJO, 2009, 2012; 
KALANTZIS e COPE,2008, 2013) ao levantar questões relacionadas a alternativas 
docentes que levem em consideração o contexto sócio-histórico dos alunos e 
questões emergentes da contemporaneidade. Os resultados mostram que a prática 
docente, a partir de um material didático elaborado pela professora-pesquisadora, 
propiciou um contexto de constituição de cidadania e de empoderamento aos alunos 
frente ao tema família. Também apontam para a possibilidade de apropriação da 
língua inglesa por meio de práticas que foram relevantes para a vida dos alunos ao 
relacionar escola e sociedade e criar espaços de participação ativa e crítica. 
 
 
Palavras-chave: Práticas docentes ativistas; Empoderamento; Ensino-
aprendizagem de língua inglesa; Família. 



	  
	  

REGINALDO, F. da S. Family as a Topic in a Teaching-Learning English 
Language Context: teaching practices in the constitution of empowerment contexts. 
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ABSTRACT 
 
The overall aim of this piece of research is discussing the political role of English 
language teachers in a state school. The focus is discussing how far the teaching 
practices adopted by the teacher-researcher can be described as activist, making for 
critical literacy contexts, citizenship and empowerment of students when working with 
family as a topic.The participants of the research were nineteen 6th graders at a 
public school as well as the teacher-researcher. The corpus consists of video 
recording excerpts which were produced during the lessons in which the teaching 
material used has been designed by the teacher-researcher. This work subscribes to 
the area of Critical and Transgressive Applied Linguistics (RAJAGOPALAN, 2003; 
PENNYCOOK, 2006) and is grounded on the Socio-Historical Cultural Theory 
(VYGOTSKY 1934 2000). The theorical and methodological framework used was the 
Critical Collaborative Research (MAGALHAES 1994, 2001, 2012), which 
characterizes it as interventionist because it focuses on understanding and 
transforming the participants' actions at school, guided by matters of ethics, 
empowerment and critical citizenship (MAGALHAES, 2012).As supported by 
Rajagopalan (2008), this work rejects the notion that the only aim of teaching and 
learning English is preparing students for a different culture. In this sense, this work 
brings about a discussion based on the multiliteracies perspective (ROJO, 2009, 
2012, KALANTZIS e COPE, 2008, 2013) as it poses questions about teaching 
choices which take into account the students' socio-historical backgrounds and also 
questions stemming from the contemporary world.The results show that the teaching 
practice, based on materials designed by the teacher-researcher, provided a context 
for citizenship and learning of English through practices relevant to the students' lives 
as it connects school and society and makes room for active and critical participation. 
 
 
Keywords: Activist teaching practices; Empowerment; English language teaching; 
Family. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

DIRETORA: O ano letivo está começando e é uma turma nova. O 
Rafael disse pra alguns colegas que ele tem duas mães...eu não 
tenho nada contra isso... 
TEREZA: Mas? 
DIRETORA: Mas alguns pais dos  alunos...eles ...ficaram 
incomodados...e se ele dissesse ...mãe e tia? Acho que seria mais 
fácil de explicar essa situação, não acha? 
TEREZA: A mãe do Rafael era filha da minha companheira, 
infelizmente essa moça morreu logo depois que o Rafael nasceu. O 
pai do menino optou por não estar presente na vida do filho. Então, 
legalmente, a senhora tem razão, tem toda razão. A minha 
companheira é a vó do menino, tem a posse legal dele. Eu sou...a tia. 
DIRETORA: Então a senhora concorda. 
TEREZA: Concordo, concordo que há certas leis que tem que se 
adaptar a realidade, minha senhora. Apesar da minha idade eu 
sempre peguei meu menino aqui no meu colo, eu sempre o acalentei, 
cuidei dele nas noites de febre, dei mamadeira, cantei pra ele dormir, 
dei amor, dei muito amor e educação. Ele me chama de mãe 
espontaneamente, nunca ninguém exigiu isso dele, isso nunca lhe foi 
imposto. 
DIRETORA: Mas se ele a chamasse de tia seria mais fácil dele viver 
em sociedade. 
TEREZA: A senhora quer que eu chegue para o meu filho, pro filho 
que eu crio, e diga pra ele não me chamar de mãe? A senhora quer 
que meu filho tenha vergonha do amor maternal que é o mais forte 
que existe na vida? E a senhora acha que isso é o mais fácil? A 
sociedade de vez em quando tenta mudar, tenta esconder pessoas 
como eu. Não conseguem! Não vai conseguir nunca, nunca! Eu tenho 
certeza, certeza, de que pessoas como Estela e como eu ainda 
vamos mudar a sociedade. 
 

(Diálogo entre diretora de escola e da personagem Tereza, 
interpretada pela atriz Fernanda Montenegro, na novela Babilônia, 

mar/2015). 
 

 

Esta pesquisa tem o objetivo geral de discutir o papel político do professor em 

um contexto de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa em escola pública. O foco 

está em investigar em que medida as práticas docentes de uma professora-

pesquisadora caracterizam-se como ativistas, criando um contexto de letramento 

crítico, constituição cidadã e empoderamento dos alunos, por meio do tema família.  

Meu interesse sobre o tema família no contexto de ensino-aprendizagem de 

Língua Inglesa (LI) surgiu em 2007, quando estava no final da graduação, no curso 

de Letras nas Faculdades Oswaldo Cruz (FOC-SP), e tive de escolher um objeto de 

pesquisa para desenvolver o trabalho de conclusão de curso (TCC). Uma questão 

me chamava a atenção naquela época - a constatação de que os livros didáticos de 

Língua Inglesa com os quais tinha contato, voltados ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, apresentavam a família de maneira homogênea, indissolúvel e binária, 
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ou seja, a constituição de família como sendo somente a tríade pai, mãe e filhos 

(REGINALDO, 2007). Perguntava-me, constantemente, como os alunos que não 

tivessem uma família naqueles moldes poderiam sentir-se, ao se deparar com uma 

Unidade Didática (UD) que tratasse desse tema daquela maneira. Também 

questionava sobre qual motivo levaria esses estudantes, com a faixa etária entre 11 

e 12 anos, a quererem engajar-se socialmente naquelas atividades que não levavam 

em consideração a voz dos alunos e, além disso, apresentavam um universo familiar 

que, provavelmente, não representava a realidade de todos eles e nem da 

contemporaneidade. 

Assim, para o TCC, escolhi uma amostra de livros didáticos de Língua Inglesa 

em circulação, todos de editoras brasileiras e direcionados ao 6º ano do Ensino 

Fundamental, para analisar como o tema Família era abordado. O título do estudo 

foi “Os Construtos Familiares nos Livros Didáticos de Língua Inglesa: uma análise 

ideológica”1 (REGINALDO, 2007). 

Na época em que estava escrevendo o TCC, tive acesso, pela primeira vez, a  

textos da área de Linguística Aplicada (LA), por meio da Profa Dra Maria Cristina 

Damianovic que, naquela ocasião, ministrava aulas de Língua Inglesa no curso de 

letras, na FOC. Até então, sabia que queria problematizar e discutir como esse tema 

era tratado no contexto de ensino-aprendizagem de língua  inglesa em livros 

didáticos, mas não sabia qual arcabouço teórico poderia me apoiar.  

Ter acesso àqueles textos de LA, principalmente em sua vertente crítica, 

possibilitou-me tomar conhecimento de que era possível, na academia, discutir a 

linguagem em uso em contextos reais e assumir uma prática docente ativista. É 

relevante mencionar que, até aquele momento, a maioria dos trabalhos na área de 

ensino de línguas a que tinha acesso estavam relacionados à aquisição de língua 

estrangeira e não ao uso da linguagem em contextos sociais para aprendizagem de 

língua estrangeira.  

Outro fato novo para mim foi saber que um dos pressupostos da LA 

eradialogar com outras áreas do conhecimento. Ou seja, eu não precisaria me valer 

apenas das teorias da área de LA e de Psicologia da Educação, quanto à 

aprendizagem de língua estrangeira, para desenvolver minha pesquisa. Poderia 

também dialogar com outras áreas das Ciências Humanas que achasse pertinentes, 

no processo de pesquisa, como, por exemplo, a Sociologia, a Filosofia, a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Trabalho apresentado em 2007, na PUC-SP, no 1º SIAC – Simpósio Ação Cidadã – promovido pelo 

núcleo de pesquisa LACE – Linguagem e Atividade em Contexto Escolar. 



18	  

	  
	  

Antropologia e os Estudos Feministas.  

Nesse sentido, poderia entender a LA como um espaço de 

“desaprendizagem”, como aponta Fabricio (2006). De acordo com essa autora, isso 

significa “desaprender a noção de negatividade atribuída à mestiçagem e apostar na 

fluidez e nos entre espaços como um modo privilegiado de construção de 

conhecimento sobre a vida contemporânea” (FABRÍCIO, 2006, p.662). Também 

Signorini (1998, p.89) afirma que a LA tem se configurado cada vez mais como “uma 

espécie de interface que avança por zonas fronteiriças de diferentes disciplinas, não 

somente na área dos estudos da linguagem”. 

Contextualizo, assim, o meu primeiro empreendimento na academia para 

dizer que, desde então, meu interesse como pesquisadora voltou-se para a área de 

LA, mais especificamente para a Linguística Aplicada Crítica e Transgressiva. 

Em 2007, ano em que conclui a graduação, me inscrevi em um concurso para 

concorrer a uma vaga de professora de Inglês em escolas municipais de São Paulo. 

Passei no concurso e fui chamada para assumir o cargo em junho de 2008; até 

então, lecionava em institutos de idiomas. Na época que ingressei no ensino público, 

não havia ainda sido instituído o PNLD2 Língua Estrangeira Moderna (Inglês e 

Espanhol); isso só viria a acontecer em 2011. Dessa maneira, nós, professores e 

professoras de Inglês, tínhamos de elaborar nosso próprio material didático (MD).  

É importante ressaltar que, no Estado de São Paulo, as Escolas Municipais, 

em sua grande maioria, atendem aos ciclos I e II do Ensino Fundamental, e o Ensino 

Médio está concentrado, em grande parte, nas Escolas Estaduais. Dessa maneira, a 

escola em que eu estava locada atendia aos ciclos I e II do Ensino Fundamental e 

éramos duas professoras de Inglês para atender a uma escola com 24 turmas. 

Assim, cada uma de nós lecionava para12 turmas, tendo, em média, 350 alunos. Eu, 

desde o início, trabalhei com as turmas do ciclo II, estudantes de 6º ao 9º ano, o que 

hoje em dia corresponde ao ciclo do 6º ao 9º ano. 

Apesar de me alegrar com o fato de que tínhamos autonomia para preparar 

nossos próprios materiais didáticos e, mais ainda, saber que poderia fazê-lo de 

maneira inter/transdisciplinar, ancorada nas proposições da Linguística Aplicada 

Crítica(LAC), parecia-me preocupante o número de estudantes com os quais teria de 

lidar e a forma como elaboraria esse material. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 PNLD - Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)  que tem como principal objetivo subsidiar o 

trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos 
alunos da educação básica. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/pnld/apresentacao>. Acesso 
em: 24 set. 2015. 
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Dessa maneira, como não tínhamos livros didáticos na escola, apoiei-me nos 

pressupostos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para preparar as 

atividades didáticas, pautando-me, principalmente, nos Temas Transversais (TT)3. A 

maior parte do material didático elaborado foi pensado para trabalhar com prática 

situada, ou seja, um olhar que levava em consideração a inserção em um contexto 

específico. Trabalhei temas como ética, gênero e sexualidade, relações 

étnicorraciais e cidadania. Alguns desses trabalhos foram apresentados em 

congressos e simpósios, nacionais e internacionais, na área de LA e de ensino de 

línguas4. 

Essas escolhas revelam meu interesse em discutir questões políticas no 

contexto escolar. É pertinente mencionar que esse interesse já existia desde o início 

do curso de graduação, quando fui professora de Inglês no Centro de Idiomas das 

Faculdades Oswaldo Cruz (FOC). Naquela ocasião, ministrei um curso de Língua 

Inglesa para iniciantes, oferecido para mulheres de baixa renda, coordenado pela 

Profa Dra Valéria Monteiro. O curso era fruto da parceria da FOC com a Organização 

Não Governamental União de Mulheres do Município de São Paulo5 e visava uma 

política pedagógica de garantia do direito ao conhecimento e inclusão social6. 

Em 2011, ano de entrada do PNLD de Língua Estrangeira Moderna nas 

escolas municipais e estaduais brasileiras, iniciei a pós-graduação. Não perdendo de 

vista o desejo de iniciar pesquisas na LA, ingressei na Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro (UERJ), para obter o título de Especialista em Gênero e Sexualidade 

(EGeS).  

O curso era fruto da parceria do Centro Latino-Americano em Sexualidade e 

Direitos Humanos (CLAM), do Instituto de Medicina Social/UERJ com a Secretaria 

de Políticas Públicas para as Mulheres – SPM/PR. Foi proposto com base, 

principalmente, nas experiências do CLAM no âmbito do projeto de extensão 

“Sexualidade: Cultura, Políticas e Saberes”, coordenado pelos professores Maria 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Temas relacionados as questões da Ética, da Pluralidade Cultural, do Meio Ambiente, da Saúde, da 

Orientação Sexual e do Trabalho e Consumo (BRASIL, 1998, p.17). 
4 Elenco os trabalhos a seguir: 1.Relações Étnico-raciais no Ensino Fundamental – comunicação 

apresentada no III BilingLaTAm – International Symposium on Bilingualism and Bilingual Education 
in Latin America – promovido pela PUC-SP / LAEL; 2. A Dream Ahead – comunicação apresentada 
no simpósio do Grupo LACE da PUC-SP no evento Performing the World 2010 - realizado em Nova 
York, promovido pelo East Side Institute; 3.Contexto Escolar: o protagonismo juvenil no combate a 
homofobia – comunicação apresentada no 7º  SIAC - Simpósio Ação Cidadã e III ISCAR Brasil – 
realizado na Faculdade do Educador (FEDUC-SP). 

5Organização não-governamental feminista, fundada em 1981. 
6 Este trabalho foi apresentado  no 15º Inpla – Intercâmbio de Pesquisas em Linguística Aplicada  sob 

o título de “União de mulheres: um curso para o direito ao conhecimento” realizado em 2005  na 
PUC-SP.  
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Luiza Heilborn e Sérgio Carrara7.  

Fiz esse curso pensando em trazer essas questões para a prática docente, 

pois tinha conhecimento de que muitos dos casos de violência que ocorriam na 

escola em que eu lecionava eram de origem homofóbica8. O curso tinha a 

participação de profissionais de diversas áreas, como, por exemplo, Educação, 

pessoas ligadas a movimentos sociais, área da Saúde, assistentes sociais e 

acadêmicos, e muitas das discussões se voltavam para a importância em se debater 

essas questõesno âmbito escolar. 

Dessa maneira, com o intuito de atrelar questões de gênero e sexualidade à 

prática docente ao meu interesse nos materiais didáticos de Língua Inglesa, 

apresentei, ao final do curso, o trabalho intitulado “Diversidade Sexual nos Livros 

Didáticos de Língua Inglesa” (REGINALDO, 2011), no qual criticava e questionava o 

fato de somente modelos heteronormativos9 de relações estarem presentes nas 

Unidades Didáticas dos livros selecionados no PNLD 2011. 

Um ano depois, no final de 2012, fui contemplada com uma bolsa de estudos 

em um curso sobre metodologia de ensino de Língua Inglesa no Instituto de 

Educação (IOE) da Universidade de Londres (Institute of Education, University of 

London- IOE)10·. No curso, tive aulas teóricas e práticas e, como trabalho de 

conclusão, cada aluno deveria apresentar uma proposta de Unidade Didática ou 

projeto para ser trabalhado em sala aula com alunos, no Brasil. Foi avisado que 

teríamos de escrever um resumo sobre a temática que iríamos abordar e apresentar 

a justificativa da proposta. De acordo com o tema de cada aluno do curso, os 

docentes do IOE escolheriam um orientador para coordenar os projetos de acordo 

com sua área específica de atuação. Vale ressaltar que parte do corpo docente do 

curso eram professores que faziam parte do programa de Linguística Aplicada da 

universidade.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7É importante mencionar que, desde 2006 o CLAM oferece o curso Gênero e Diversidade na Escola 

(GDE) com o objetivo de capacitar professores/as da rede pública de ensino a tratar 
transversalmente o tema das desigualdades baseadas em gênero, orientação sexual e raça/etnia. 

8 Durantea especialização desenvolvi com meus alunos de 9º ano um projeto intitulado “Diversity” que 
discutia a homofobia no espaço escolar.  Este projeto foi citado no relatório do PP (projeto 
pedagógico) e homologado na Diretoria Regional de Ensino (DRE-Butantã) como uma das ações 
que propiciou a queda da ocorrência de violência na unidade escolar. 

9Heteronormativo: Supõe-se, segundo essa lógica, que todas as pessoas sejam (ou devam ser) 
heterossexuais – daí que os sistemas de saúde ou de educação, o jurídico ou o midiático sejam 
construídos à imagem e à semelhança desses sujeitos (LOURO, 2009, p. 90).  

10A bolsa fazia parte do programa do governo federal “ciências sem fronteiras”, com apoio da CAPES, 
e contemplou naquela edição 30 professores de escolas públicas de todo o Brasil. O curso intitulado 
“Language and Methodology Course for Brazilian EFL Teachers” teve a duração de cinco semanas, 
totalizando 150 horas.  
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A proposta do meu projeto era desenvolver uma Unidade Didática sobre o 

tema família, de tal modo que daria visibilidade aos diversos arranjos familiares da 

contemporaneidade. Fui encaminhada, então, para ser orientada pelo professor 

John Gray11. Depois de alguns encontros, finalizei a Unidade Didática sob o título de 

Different Families. Dessa forma, enfatizo novamente o meu interesse por questões 

relacionadas ao material didático e à prática docente ativista. 

Voltando um pouco no tempo, penso ser pertinente mencionar que, na 

década de 1990, passei uma temporada nos Estados Unidos, na cidade de São 

Francisco, onde tive a oportunidade de conviver com pessoas ligadas aos 

movimentos sociais, especialmente os Movimentos Feministas, LGBT12 e ao 

Movimento Negro. Trago esse fato, pois acredito que minha prática docente sempre 

foi muito influenciada pelo aprendizado que essa convivência me proporcionou. 

Foi lá também que, além de tomar conhecimento dos movimentos sociais, tive 

contato com livros de autoras dos movimentos negro e feminista e com publicações 

LGBTs. Também tive a oportunidade de participar de reuniões e manifestações com 

algumas amigas feministas, dos movimentos negro e LGBT, algumas delas 

brasileiras, que conheci durante o período em que estive lá. Assim, vivenciei o 

ativismo de grupos que se organizavam, ocupavam a rua e militavam para 

reivindicar e ter acesso aos seus direitos como cidadãos e cidadãs. 

É relevante dizer que esses discursos emergentes e essas experiências 

ecoaram em minha prática desala de aula quando voltei ao Brasil e comecei a 

lecionar Inglês para crianças e adolescentes, em institutos de idiomas. Assim, minha 

atenção voltou-se aos discursos que circulavam nos livros didáticos de editoras 

internacionais para o público adolescente. Observei que não havia, em hipótese 

alguma, pelo menos nos livros adotados nas escolas em que trabalhei, a 

possibilidade de se tratar, em sala de aula, de assuntos que diziam respeito a 

especificidades e subjetividades dos alunos. 

Os livros adotados por esses institutos eram estruturados para enfocar 

assuntos ditos “globais”, que se restringiam, por exemplo, a temas descritivos de 

lugares como at the airport, onthe plane, at the hotel, a weekend in Spain, at the 

restaurant, valentine’s day, etc. Penso ser importante mencionar que todos os livros 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11Ressalto a minha satisfação em ter tido o professor John Gray como orientador do meu projeto, pois 

tive a oportunidade de entrar em contato com sua produção acadêmica, algumas delas relacionadas 
a livros didáticos e ensino-aprendizagem de língua inglesa, que me serviriam de base para 
discussão desta pesquisa. 

12 LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 
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com os quais tive contato naquela época eram majoritariamente marcados por uma 

visão de mundo homogênea, eurocêntrica13 e heteronormativa. Em relação a essa 

questão, Moita Lopes (2002, p.203) afirma que, no contexto escolar “em geral, há 

uma tendência de tratar o aluno em sala de aula, no material didático e na literatura 

científica, de uma forma homogeneizada e representado de modo idealizado e 

monolítico: branco, homem, heterossexual, classe média, etc.”. 

Talvez as escolhas desses materiais pelas escolas se justificassem pelo fato 

de que, tradicionalmente, escolas de idiomas no Brasil têm o histórico de atender, 

majoritariamente, a um público branco, de classe média alta, devido ao alto custo 

das mensalidades. De qualquer maneira, o que quero enfatizar, basicamente, é que 

todo e qualquer adolescente que não tivesse poder aquisitivo para viajar, consumir e 

ter a aspiração de aprender a falar Inglês, preferencialmente estadunidense ou 

britânico, tinha pouca, ou nenhuma, chance de se reconhecer nesse contexto. 

Nesse sentido, podemos entender o livro didático como uma mercadoria em que 

aspectos comerciais são mais importantes do que ética ou questões educacionais 

(GRAY, 2010, p.175).  

Nessa mesma época em que estava lecionando em escolas de idiomas, entre 

2003 e 2004, fui convidada por uma ONG14 de mulheres do Movimento Negro de 

São Paulo para ministrar um curso de Inglês para adolescentes pré-vestibulandos15·. 

Prontamente, aceitei o convite e tive a experiência deorganizar, colaborativamente, 

um curso que não tinha um currículo pré-estabelecido. Digo isso com satisfação, 

pois muito aprendi nesse processo de pensar um curso de acordo com a demanda 

dos estudantes. Para isso, elaboramos um currículo que atendesse às exigências 

das provas de vestibulares, mas também criamos, juntos, projetos que eram 

comprometidos com a criticidade e que tinham um olhar voltado para o mundo 

globalizado, mas sem tratá-lo como homogêneo.  

O relato acima contextualiza minha trajetória como professora de Língua 

Inglesa com interesse em discutir o papel político da/na educação. Penso que esta 

pesquisa está em consonância com as práticas didáticas que venho desenvolvendo 

ao longo desses anos, sempre acreditando que a escola é um espaço crítico de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13Uma visão de mundo que tende a colocar a Europa (assim como sua cultura, seu povo, suas 

línguas, etc.) como o elemento fundamental na constituição da sociedade, sendo necessariamente a 
protagonista da história. 

14 Organização não Governamental 
15 A este respeito desses projetos ver pesquisa de mestrado de Kasai (2006), desenvolvido na 

Universidade de São Paulo, e o livro Ações Afirmativas em Educação: experiências  brasileiras, 
organizado por Cidinha da Silva (2003). 
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transformações e que o papel do professor é crucial nesse contexto. 

Esta pesquisa está inserida no Grupo de Pesquisa Linguagem em Atividades 

no Contexto Escolar (GP LACE), liderado pelas Profas Dras Maria Cecília Camargo 

Magalhães e Fernanda Coelho Liberali. Uma das questões fundantes do GP LACE é 

a constituição de cidadania por meio de intervenções crítico-colaborativas, visando à 

transformação nos contextos escolares. O grupo entende que a escola é um espaço 

político (MAGAHÃES, 2012; LIBERALI, 2008) e apoia a organização, condução e 

avaliação de projetos pautados em questões de justiça, empoderamento e cidadania 

crítica (MAGALHÃES, 2012). Grande parte das pesquisas e de projetos de extensão 

desenvolvidas pelo GP LACE envolve alunos, professores e gestores de escolas 

públicas e particulares do Estado do São Paulo. 

Esta pesquisa encontra-se em consonância com os objetivos do grupo, ao 

propor uma investigação pautada pela criticidade e construção de espaços de 

diálogo e ressignificações de sentidos. Portanto, lança um olhar crítico sobre as 

práticas didáticas que são construídas por uma professora-pesquisadora para tratar 

o tema família e de que forma elas ecoam nas interações com os alunos 

participantes da pesquisa. Está também inserida no projeto de pesquisa de minha 

orientadora, A Escola como Comunidade: linguagem, colaboração e contradição na 

produção de conhecimento em pesquisas no contexto escolar (MAGALHÃES, 2014). 

Situa-se no campo da Linguística Aplicada Crítica (RAJAGOPALAN, 2003; 

PENNYCOOK, 1998) e Transgressiva (PENNYCOOK, 2006). Para Rajagopalan 

(2006), pesquisadores que atuam na perspectiva da Línguística Aplicada Crítica 

(LAC) têm a compreensão da dimensão política de suas atividades acadêmicas e, 

ao proporem determinados tipos de análises, tentam influenciar os modos como as 

coisas estão postas na sociedade e intervir na realidade como tal. Em síntese, “têm 

plena consciência de que são ativistas políticos” (RAJAGOPALAN, 2006, p.163). 

É relevante mencionar, como aponta Pennycook (1998, p.39), que o uso da 

palavra “crítica” 

 
não pretende se referir a uma concepção de criticismo somente em 
termos dos argumentos contra o cânone do pensamento 
reconhecido; ao invés disso, a palavra “crítica” é usada com a 
intenção de incluir uma concepção de crítica transformadora. Isto 
significa que nós, na qualidade de intelectuais e professores, 
precisamos assumir posturas morais e críticas a fim de tentar 
melhorar e mudar um mundo estruturado na desigualdade. 
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Para esse autor, a LAC é muito mais do que uma simples adição de uma 

dimensão crítica à LA. Assim, ele afirma que, 

 
ao contrário, possibilita todo um novo conjunto de questões e 
interesses, tópicos tais como identidade, sexualidade, acesso, ética, 
desigualdade, desejo, ou a reprodução de alteridade, que até então 
não tinham sido considerados como de interesse da LA 
(PENNYCOOK, 2006, p.68). 

 

Para ele, a LAC é uma forma de antidisciplina ou de conhecimento 

transgressivo, um modo de pensar e fazer sempre problematizador, um modelo 

híbrido de pesquisa e práxis, que gera algo dinâmico. O autor, apoiado nas 

discussões iniciadas por Hooks (1994), argumenta que a LA Transgressiva vai além 

dos limites normativos, ao procurar uma forma diferente de manter a ação política 

“do ensinar para transgredir como também as questões do ensino como 

transgressão” (PENNYCOOK, 2006, p.75). 

Nesse contexto, esta pesquisa alinha-se com o viés da Linguística Aplicada 

Crítica e Transgressiva, ao discutir o papel político do professor e problematizar as 

práticas didáticas que subjazem aos contextos de ensino-aprendizagem de Língua 

Inglesa. Assim, percebe questões de linguagem como sendo questões políticas 

(FABRÍCIO, 2006), traz para o centro de atenção os atravessamentos 

identitários(MOITA LOPES, 2006, p.27) ao tratar o tema família sob a perspectiva da 

diversidade e das diferenças com alunos de uma escola pública do 6ª ano do Ensino 

Fundamental. Dessa forma, problematiza as práticas didáticas cristalizadas que 

apagam as especificidades dos sujeitos. 

Portanto, reconheceo contexto escolar como um espaço de conflitos marcado 

pelas diferenças entre participantes da vida real (PENNYCOOK, 2001). Lança luz na 

relevância de se criar contextos que vislumbrem a práxis em movimento 

(PENNYCOOK 2006, p.67), levando em consideração questões que tenham 

relevância para nossas vidas e para a sociedade, de modo geral (RAJAGOPALAN, 

2003). Nesse contexto, Rjagopalan (2003, p.105) aponta que, na perspectiva da 

LAC, “o primeiro compromisso de um pedagogo crítico é com a comunidade, da qual 

a sala de aula é uma pequena, porém fiel, amostra”. 

Nesse sentido, é significativo apresentaras considerações de Moita Lopes 

(2013), que faz referência ao que ele chama, seguindo Santos (2000), de LA do 

emergente. De acordo com o autor, essa perspectiva de LA opta, intencionalmente, 

pelo estudo de questões, significados e discursos que são latentes na sociedade e, 
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ao fazê-lo, traz à tona não as grandes narrativas, mas os discursos de personagens 

da vida real: 

 
As pequenas histórias dos entrelugares da vida social, que, longe da 
significância estatística, podem apresentar alternativas para nosso 
presente, adiantando o futuro, por assim dizer, e se tornando 
decisivas para uma vida social mais justa e ética (MOITA LOPES, 
2013, p.233). 

 

A seguir, primeiramente, apresento alguns trabalhos que encontrei sobre 

prática docente; posteriormente, sobre o tema família em livros/materiais didáticos. 

Penso ser pertinente mencionar que a maioria desses trabalhos referentes à prática 

docente são discutidos no contexto de formação de professores. 

Leffa (2001) apresenta uma reflexão sobre os aspectos políticos na formação 

do professor de línguas estrangeiras e sobre as políticas institucionais que subjazem 

a esse trabalho. Ele conclui que a formação de um professor de línguas envolve 

aspectos acadêmicos e políticos. Para ele, fomos criados numa tradição tal que o 

professor, na sala de aula, não deve se envolver com política. Por outro lado, o autor 

afirma que todos nós da comunidade escolar somos afetados por escolhas políticas 

e que nós transmitimos valores políticos pelo que fazemos e também pelo que 

somos.  

Também a respeito da prática docente, o artigo de Celani (2004) lança luz 

sobre como o trabalho docente deve ser permeado de riscos, autorreflexão, 

incertezas e imprevisibilidades que fazem parte, principalmente, das iniciativas mais 

ousadas que envolvem professores e alunos. Para ela, no contexto escolar, 

devemos buscar uma transformação que vise à passagem da cultura da certeza 

para uma cultura da incerteza. De acordo com a autora, sem riscos não há 

perspectiva de nova aprendizagem.  

Já Ferreira (2006) aponta a importância do papel do professor em contextos 

de ensino-aprendizagem que abarquem as questões étnico-raciais. Para ela, tanto o 

professor quanto o material didático têm um papel crucial nesse cenário, pois ambos 

podem propiciar, ou não, contextos de empoderamento. Nesse sentido, a autora 

questiona a ausência de discussões a respeito desse tema no currículo e aponta 

para a importância de cursos de formação de professores na área de língua inglesa 

e materna que abarquem essas questões.  

Edmundo (2010), em pesquisa de mestrado na Universidade Federal do 

Paraná, investigou a materialização do trabalho do professor a partir da perspectiva 
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do letramento crítico, em uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental. A autora 

conclui: os resultados da pesquisa propiciam uma reflexão acerca da ação docente 

de professores de Inglês em contextos de escola pública e do papel da Língua 

Inglesa no mundo globalizado. Ela também afirma que a abordagem escolhida 

contribuiu para o desenvolvimento de agência dos participantes.   

Magalhães (2012), em seus artigos e projetos,  discute a Pesquisa Crítica de 

Colaboração como uma abordagem teórico-metodológica que embasa pesquisas 

desenvolvidas no contexto escolar com formação de educadores como gestores de 

suas ações e escolhas. Dentre outras coisas, a autora destaca o papel político da 

escola e dos educadores e as relações de tensão, conflito e superação que 

organizam as relações nos contextos sócio-histórico-culturais da vida escolar. 

Em direção semelhante, Moita Lopes (2012) destaca a importância do papel 

do professor de línguas no sentido de engajar os alunos em discursos que lhes 

possibilitem fazer escolhas éticas no mundo social com vistas a refutar qualquer tipo 

de sofrimento humano. O autor questiona a lacuna na formação de professores para 

tratar questões de raça, gênero e sexualidade. Ele aponta que os professores, 

normalmente, foram formados dentro de discursos que legitimam certos modos de 

viver e que a consequência disso é que, muitas vezes, os assuntos ensináveis nas 

aulas de línguas (como sujeito, tempos verbais, etc.) não enfocam a vida social.   

Também Santo e IFA (2013) analisam uma atividade desenvolvida com 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental por uma professora participante do projeto 

de formação continuada para professores da rede pública municipal. Para os 

autores, as práticas didáticas desenvolvidas pela professora com base no letramento 

crítico contribuíram significativamente para o desenvolvimento das habilidades 

linguísticas dos alunos e para a criação de um contexto de criticidade e de 

empoderamento via Língua Inglesa. 

Nessa direção, Soares (2014), em pesquisa de mestrado realizada na 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), analisa as práticas de ensino 

adotadas em um contexto de letramento crítico no ensino de Língua Inglesa. A 

autora aponta para a necessidade de se investigar o papel do professor de Língua 

Inglesa em relação à criação de oportunidades para o exercício da cidadania em 

sala de aula, já que os resultados mostram que atividades de letramento crítico 

constituíram um passo inicial na formação crítica e no engajamento dos alunos, mas 

essas, por si só, não garantiram um ambiente de ensino-aprendizagem crítico.  

Em relação a pesquisas que discutem o tema família em livros/materiais 
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didáticos, Amaral (2001), em sua pesquisa de mestrado, na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, analisou valores, concepções e práticas sobre família, 

veiculados nos livros de Estudos Sociais, da 1ª série do 1º grau, recomendados pelo 

Ministério da Educação e Cultura. De acordo com a autora, as famílias, nesses 

livros, convivem, ainda, entre os ideais modernizantes e os antigos valores familiares 

e nem sempre acompanham as constantes transformações ocorridas na sociedade, 

tais como mudanças nos papéis de gênero e novos arranjos familiares.  

Barbosa e Andrade (2008) discutem algumas representações de família no 

contexto dos livros didáticos, paradidáticos e de literatura infantil, disponíveis para 1ª 

e 2ª séries de Ensino Fundamental, em uma escola estadual de Porto Alegre/RS. As 

autoras concluem que a maioria dos materiais continua representando a família 

nuclear, homogênea, branca, monogâmica, de classe média e heterossexual como o 

modelo familiar idealizado na sociedade. De acordo com elas, ao marcar a 

representação hegemônica, os materiais pedagógicos reforçam um ideal de família 

que foi produzido em um determinado momento histórico por interesses específicos, 

ignorando as configurações familiares dos alunos. 

Nessa direção, Vianna e Ramires (2009), em livro organizado por Lionço e 

Diniz (2009), examinam as ocorrências homofóbicas no que diz respeito à 

diversidade sexual e às relações de gênero presentes nos modelos de família 

expressos nos livros didáticos avaliados e distribuídos pelo governo federal, em uso 

nos anos 2007 e 2008. Os autores examinaram 67 dos 98 livros didáticos mais 

distribuídos nas escolas públicas brasileiras do Ensino Fundamental e Médio. Eles 

concluíram que constam imagens e exercícios voltados para alguns aspectos para 

além dos padrões tradicionais de família. Por outro lado, para os autores, a total 

ausência de famílias homoparentais nos livros examinados é expressão das 

relações de poder que sustentam um modelo ainda patriarcal e heterossexual de 

família. 

Amazonas et al. (2008) discutem a representação de família em 108 livros 

didáticos e paradidáticos utilizados por crianças de escolas particulares da zona 

centro da cidade do Recife, que frequentavam entre a 1ae 4aséries do Ensino 

Fundamental. De acordo com os autores, os resultados da pesquisa indicam que 

esses materiais privilegiam um modelo tradicional de família, além de estereotipar os 

papéis masculinos e femininos.  

Já Carvalho e Pinto (2011) analisam os discursos imagéticos e textuais sobre 

famílias, nos livros didáticosdo Ensino Fundamental I, no do Projeto Buriti (Editora 
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Moderna). As autoras concluíram que as representações de família nesses livros são 

pautadas no modelo nuclear, homogêneo, branco, apresentado como sendo o modo 

natural e saudável de vida. De acordo com elas, tais representações, repetidamente 

expostas no cotidiano escolar, atribuem um cunho pejorativo a outros modos de 

organização familiar, excluindo e/ou estigmatizando o diferente como estranho.  

Ressalto que os trabalhos elencados são os trabalhos que apresentavam, no 

título, as palavras Família e livros/materias Didáticos. Isso não significa que outros 

pesquisadores não tenham discutido essa temática, mas sim que esta pesquisa se 

difere das demais por discutir a questão tendo como foco central o contexto de 

ensino-aprendizagem de Língua Inglesa. 

Assim, esta pesquisa se justifica, pois ainda são escassos os estudos 

científicos e acadêmicos sobre a prática docente ativista no contexto de ensino-

aprendizagem de Língua Inglesa. Portanto, tem uma contribuição pedagógica crítico-

reflexiva tanto para educadores e educadoras como para área de Linguística 

Aplicada, pois além de discutir o papel docente no contexto escolar também lança 

luz sobre a importância de se repensar o conceito de família na contemporaneidade, 

para futuras publicações. 

É pertinente mencionar o caminho tortuoso que percorri na construção deste 

projeto. Isto é, inicialmente, esta pesquisa tinha como objetivo analisar e discutir 

como o tema família era abordado em dois livros didáticos de Língua Inglesa, 

aprovados no PNLD 2011 e 2014, e em uma unidade didática elaborada por uma 

professora-pesquisadora. Durante a banca de qualificação, foi ressaltado que os 

dados produzidos em sala de aula apontavam mais para questões relacionadas à 

prática docente ativista e ao empoderamento dos alunos frente ao tema família do 

que propriamente para questões da organização do livro didático em si. Assim, o 

foco desta pesquisa passou a ser a interação em sala de aula.   
 

Nessa direção, os objetivos específicos desta investigação passaram a ser: 

 
a) Identificar em que medida as práticas didáticas construídas pela professora-

pesquisadora (PP) propiciou um contexto de letramento crítico colaborativo; 

b) Caracterizar as interações em sala de aula, para compreender a constituição 

de cidadania e empoderamento na discussão do tema família. 

. 

A pergunta norteadora desta pesquisa é:  
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Em que medida as práticas docentes interativas em sala de aula criaram 

contextos de constituição de cidadania e empoderamento, ao discutir o tema 

família?  

 
Para discutir essa questão, este trabalho está organizado, além desta 

Introdução (seção 1), em mais quatro seções. Na seção 2,apresento a base teórica 

da pesquisa. Discuto a Teoria Socio-Histórico-Cultural (TSHC) como base para o 

ensino-aprendizagem de línguas;  abordo o papel do professor à luz dos 

pressupostos da TSHC; apresento o que versam alguns documentos oficiais sobre o 

tema família no contexto escolar, com vistas à constituição cidadã e apresento como 

pesquisadores de diversas áreas têm discutido esse tema na contemporaneidade. 

Ainda nessa seção, aponto como a visibilidade recente de diversos arranjos 

familiares tem desencadeado reações dos segmentos mais conservadores da 

sociedade, tornando-se pauta de discussão nos âmbitos acadêmico, político e 

jurídico do país; discuto o papel do material didático;  abordo os conceitos de 

letramento crítico com base nos multiletramentos; discuto o conceito de 

empoderamento e, por fim, apresento o conceito de sentidos e significados na 

perspectiva da TSHC. 

Na terceira seção, apresento a metodologia de pesquisa. Primeiramente, 

discuto os pressupostos da Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol). Logo após, 

apresento o contexto de pesquisa e os participantes. A seguir, apresento os 

procedimentos de coleta e produção de dados e os critérios de seleção dos dados. 

Descrevo um dos livros de inglês que foi aprovado pelo PNLD 2014 e o material 

didático elaborado pela professora-pesquisadora. Aponto também os motivos que 

levaram a PP a não utilizar o livro didático aprovado no PNLD 2014 para discutir o 

tema família. Por fim, apresento as categorias de interpretação e de análise de 

dados. 

Na quarta seção, apresento a análise e a discussão dos dados da pesquisa, 

apoiada nos tipos de perguntas (NININ, 2013) e nas discussões propostas por 

Liberali (2013) acerca da argumentação no contexto escolar. Discuto em que medida 

as interações em sala de aula e as práticas didáticas construídas pela professora-

pesquisadora criaram, ou não, contextos críticos de constituição de cidadania e de 

empoderamento dos alunos na discussão do tema família.  

Na quinta seção, apresento as considerações finais e discorro sobre o 

processo da PP na elaboração e no desenvolvimento desta dissertação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Linguística Aplicada, para mim, nada mais é do que pensar a 
linguagem no âmbito da vida cotidiana que nós estamos levando. Não 
fazendo grandes elucubrações. Daí, a diferença entre a linguística 
dita teórica e a linguística aplicada.  É pensar, não como se pensou 
durante muito tempo: levar a teoria para a vida prática. Mais que isso, 
é usar a prática como próprio palco de criação de reflexões teóricas, 
ou seja, neste âmbito teoria e prática não são coisas diferentes.  
 

(RAJAGOPALAN, 2011, p.76) 
 

 

Nesta seção, apresento o arcabouço teórico que embasa esta pesquisa. 

Apresento a Teoria Socio-Histórico-Cultural (TSHC) como base para discussões 

sobre ensino-aprendizagem e desenvolvimento. A seguir, discorro sobre o papel do 

professor na TSHC; apresento, em seguida, o que versam alguns documentos 

oficiais sobre o tema família no contexto brasileiro com vistas à constituição cidadã e 

apresento como pesquisadores de diversas áreas têm discutido esse tema na 

contemporaneidade. Aponto, em seguida, como a visibilidade recente de diversos 

arranjos familiares desencadearam reações dos segmentos mais conservadores da 

sociedade e se tornaram pauta de discussão nos âmbitos acadêmico, político e 

jurídico do país. Discuto, então, o papel do material didático e abordo os conceitos 

de letramento crítico com base nos multiletramentos. Aponto para o dissenso de 

pesquisadores acerca do conceito de empoderamento e destaco essa perspectiva 

para enfatizar os contextos de ensino-aprendizagem e desenvolvimento. Por fim, 

apresento o conceito de sentidos e significados. 

 

 

2.1 Teoria Sócio-Histórico-Cultural e Questões de Ensino-Aprendizagem 
 

Na perspectiva sócio-histórico-cultural, as questões de ensino-aprendizagem 

e desenvolvimento são multifacetadas e compostas de variados fatores internos e 

externos que constituem o sujeito social. Essa constituição é também formada por 

uma multiplicidade de vozes que nos reorganizam. Quanto a essa questão, Vygotsky 

(1934/2007) nos apresenta o seguinte questionamento: Como eu e você 

desenvolvemos a potência do nosso discurso? Afinal de contas, nós não o criamos 
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sozinhos16.  

Assim, para esse autor, o processo de ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento está necessariamente atrelado ao coletivo. Apesar de reconhecer o 

desenvolvimento individual dos sujeitos, ele acredita que este só é possível na 

interação com o outro. Para ele, o desenvolvimento acontece na e por meio da 

interação. Dessa forma, ele refuta as concepções biologizantes de desenvolvimento 

e argumenta que os sujeitos estão inseridos em um determinado contexto sócio-

histórico-cultural e que o despertar do interesse de cada um está relacionado tanto 

às necessidades biológicas quanto às culturais (VYGOTSKY, 1931/1998).  

Do mesmo modo, é relevante mencionar, como aponta Rego (1995), que na 

perspectiva vygotskyana o desenvolvimento do sujeito está intrinsicamente 

relacionado ao afeto e à cognição e que esses são elementos indissociáveis. Assim, 

são os desejos, as necessidades, as emoções, as motivações, os interesses e os 

impulsos do indivíduo que “dão origem ao pensamento e este, por sua vez exerce 

influência sobre o aspecto afetivo-volitivo” (REGO, 1995, p.122). De acordo com 

Vygotsky (2010, p.143) “a velha educação sempre logicizava o comportamento, 

resultando daí um terrível ‘secamento do coração’, a completa ausência de 

sentimento”. Para ele “o professor deve suscitar a emoção do aluno e preocupar-se 

com que essa emoção esteja ligada a um novo conhecimento” (VYGOTSKY, 2010, 

p.144). 

É importante ressaltar que esse autor está apoiado no materialismo-histórico-

dialético (MARX, K; ENGELS, F. 2007 [1845-46]) e no monismo espinosano que 

considera que os processos devem ser analisados levando-se em conta as 

totalidades. Nessa concepção, corpo e alma são indissociáveis e o desenvolvimento 

só é possível a partir do entendimento de um movimento que considere esse caráter 

holístico. Portanto, na visão vygotskyana, os processos de ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento são também subjetivos e devem considerar a constituição do 

sujeito como um todo, estando esse sujeito inserido em um determinado momento 

sócio-histórico-cultural.  

 Nesse cenário, Magalhães (2012) aponta que, para Vygotsky, o movimento 

dialético e dialógico envolvido nas produções das relações torna-se crucialmente 

importante. Dessa forma, para Vygotsky, o processo educativo é ativo, envolve 

todos os participantes e não é entendido como pacífico. Ao contrário, ele é 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16Tradução nossa para o original “How did you and I develop our power of speech? After all, we did 

not create this speech by ourselves.” 
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complexo, dinâmico, ativo e dialético que está sujeito a “saltos revolucionários de 

embates contínuos” entre o ser humano e o mundo (VYGOTSKY, 2010,p.73).   

Esse processo de tensão também é revelado na Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZPD)17, na pressuposição de que nada é dado como certo ou estável e o 

processo de ensino-aprendizagem está exatamente nas tensões criadas entre os 

sujeitos para a criação do novo, do devir (HOLZMAN, 2009). Nessa relação dialética, 

os sujeitos trabalham em um movimento espiral infinito, onde novos sentidos e 

significados são criados, recriados e ressignificados. Esse movimento extrapola a 

fronteira do que Vygotsky chamou de “sistemas cumulativos”. Para o autor, o 

conceito de desenvolvimento implica a rejeição do ponto de vista comumente aceito 

de que o desenvolvimento cognitivo é resultado de uma acumulação gradual de 

mudanças isoladas.  

Na perspectiva da TSHC, como proposta por Vygotsky (1934/2007), o 

desenvolvimento se dá na e pela interação. Assim, “a educação é um processo 

essencialmente cultural e social, no qual alunos e professores participam interagindo 

na construção do conhecimento” (MOITA LOPES, 1996, p.96). É importante 

mencionar que na perspectiva Vygotskyana, o conhecimento produzido no contexto 

escolar deve ser relevante à vida.  

Nesse sentido, Ferreira (2012), com base em Vygotsky, aponta que no ensino 

de Língua Inglesa, quando o foco recai somente no produto final, ou seja, no 

desempenho oral e escrito dos alunos, por exemplo, ao utilizar uma amostra de 

livros descontextualizada, “o objetivo da atividade de aprender LE é apenas o treino 

vazio de estruturas linguísticas e vocabular”(FERREIRA, 2012, p.80). 

Avançando essa questão, Mateus (2013), também com base em Vygotsky, 

argumenta que o processo de aprender e ensinar línguas não se trata só de 

transmitir uma cultura ou ensinar um signo. Para ela, esse é um processo que 

permite que o ser humano, “por meio do domínio e do acesso das tramas discursivo-

ideológicas, se aproprie de modos de pensar” (MATEUS, 2013, p.94). Dessa forma, 

podemos afirmar que “a função do ensino de línguas é, justamente, possibilitar ao 

aluno agir socialmente através da língua” (TILIO, 2013, p.277).  

Como observado, todas essas discussões apontam para a necessidade de se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17  Esse conceito tem várias interpretações a partir dos escritos de Vygotsky. Neste trabalho, utilizo-o 

como sendo“um espaço imaterial, polifônico permeado por conflitos e contradições onde se dá o 
contexto de aprendizagem. Nele acontecem as interações que envolvem dissonância entre as vozes 
dos participantes, as possibilidades de negociação de sentidos e compartilhamento de significados” 
(NININ, 2013, p.54). 
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considerar o contexto sócio-histórico-cultural e a língua em seu contexto de uso na 

construção de significados compartilhados. Nessa direção, Magalhães (2007, p.54) 

aponta para a importância da “transformação da escola em uma comunidade que 

compartilhe a produção de significados sobre práticas didáticas que tenham função 

social”. A autora também argumenta que as relações que permeiam ensino-

aprendizagem correspondem aum movimento dialético e dialógico em que as 

pessoas participam juntas, organizam-se e reorganizam-se, e têm como foco a 

transformação de si e do outro (MAGALHÃES, 2012). 

Nessa perspectiva, a incerteza e os conflitos são considerados elementos 

centrais no desenvolvimento desta pesquisa, já que “estudar alguma coisa 

historicamente significa estudá-la no processo de mudança” (VYGOTSKY, 

1934/2007, p.68). Nesse sentido, Holzman (2009) nos chama a atenção para como 

os escritos de Vygotsky ([1896-1934]) serviram para inspirar a mudança de 

paradigma em nosso entendimento de aprendizagem e desenvolvimento humano. 

De acordo com a autora, nessa perspectiva, o papel da aprendizagem e do 

desenvolvimento passa de ahistórico, acultural, com desdobramentos 

individualísticos, para processos culturais criados sócio-historicamente (HOLZMAN, 

2009, p.3).  

Da mesma forma, é importante mencionar que o ensino de língua Inglesa 

também pressupõe a apresentação de novos elementos culturais que dizem respeito 

aos modos de viver e de se posicionar no mundo sócio- historicamente situado. 

Assim, o contexto escolar está diretamente associado à historicidade dos sujeitos e 

de como eles vivenciam o seu cotidiano como aprendizes e se relacionam na 

produção de conhecimento a partir da sua própria cultura e do outro. 

 Nesse sentido, com base no que discutimos até agora, é relevante trazer para 

a discussão os conceitos de alteridade e dialogismo discutidos por Bakhtin (1992). 

Esses são conceitos importantes na compreensão da linguagem nos contextos 

escolares, como apontam Magalhães e Oliveira (2011), pois, “É na relação com a 

alteridade que os indivíduos se constituem, em um processo que não surge de suas 

próprias consciências, mas de relações sócio-historicamente situadas” 

(MAGALHÃES e OLIVEIRA, 2011, p.105). 

Nessa direção, Ponzio (2008, p.23), apoiado nos conceitos bakhtinianos, 

afirma que “nosso encontro com o outro não se realiza com base no respeito ou na 

tolerância, que são iniciativas do eu. [...]. Ao contrário, é o eu que se constitui e tem 

que abrir caminho em um espaço que já pertence a outros”. Essas questões são 
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relevantes para esta pesquisa que problematiza o tema família no contexto de 

ensino-aprendizagem de língua Inglesa além de questionar o papel do professor e 

suas práticas didáticas. Na próxima seção, discuto o papel político do professor na 

TSHC. 

 

 

2.2 O Papel Político do Professor na TSHC 
 

Na perspectiva sócio-histórico-cultural, o papel político desempenhado pelo 

professor no contexto escolar é indissociável das questões relacionadas ao ensino-

aprendizagem. Nesse sentido, Vygotsky (2010) afirma que o educador é sempre 

político, portanto não deve se comportar como um gramofone que reproduz palavras 

e que o maior perigo na prática docente é “quando o professor começa a sentir-se 

no papel de instrumento da educação, num papel de gramofone que não possui sua 

própria voz e canta o que o disco lhe dita” (VYGOTSKY, 2010, p.448).  

Assim, é importante mencionar que para esse autor, questões de ensino-

aprendizagem e desenvolvimento só fazem sentido se estiverem relacionando a 

escola com a vida (VYGOTSKY, 2010).  Dessa forma, o autor afirma que “os 

problemas da educação serão resolvidos quando forem resolvidas as questões da 

vida”(VYGOTSKY, 2010, p.462). Segundo o autor, 

 
No fim das contas só a vida educa, e quanto mais amplamente ela 
irromper na escola mais dinâmico e rico será o processo educativo. 
O maior erro da escola foi ter se fechado e se isolado da vida com 
uma cerca alta. A educação é tão inadmissível fora da vida quanto a 
combustão sem oxigênio ou a respiração no vácuo. Por isso o 
trabalho educativo do pedagogo deve estar necessariamente 
vinculado ao seu trabalho criador, social e vital (VYGOTSKY, 2010, 
p.456). 

 

Por outro lado, Rajagopalan (2003) critica o fato de que o professor que cria 

espaços críticos de discussão em sala de aula desperta inconfiabilidade científica. 

De acordo com o autor, 

 
O professor que se atreve a criar um espaço dentro da sala de aula 
para que seus alunos possam discutir livremente a própria vida fora 
da sala de aula e procurar relacionar o que se aprende nos livros à 
realidade que eles vivem no seu dia-a-dia é visto com desconfiança e 
tachado de agente provocador ou alguém que confunde a nobre 
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tarefa de educar com a prática nefasta de ‘fazer cabeças’, de 
doutrinar” (RAJAGOPALAN, 2003, p.110).  

 

Nesse contexto, é relevante dizer que quando o professor assume uma 

posição política e ativista (RAJAGOPALAN, 2003; FREIRE, 1986; MAGALHÃES, 

2012), muitas vezes, se vê entre o medo e a ousadia em seu cotidiano (FREIRE e 

SHOR, 1986) e assume riscos ao tentar algo novo. Por outro lado, como apontado 

por Celani (2004, p.37), sem um mínimo de riscos não há perspectiva de uma nova 

aprendizagem e “os caminhos, os novos mapas da aprendizagem inovadora estão 

cheios dos ‘riscos’ da inovação”. 

Para Rajagopalan (2008, p.86), o ensino de línguas tem desdobramentos 

indiscutivelmente políticos, por ser uma atividade transformadora e eminentemente 

política. De acordo com o autor, nesse contexto, o papel do professor deve ser o de 

“um ativista, um militante, movido por um certo idealismo e convicção inabalável de 

que, a partir da sua ação, por mais limitada e localizada que ela possa ser, seja 

possível desencadear mudanças sociais de grande envergadura e consequência” 

(RAJAGOPALAN, 2003, p.106). Nessa direção, Freire (1986, p.36) enfatiza que, “os 

professores têm de tornar-se, cada vez mais, militantes! Devem tornar-se militantes, 

no sentido político dessa palavra. Algo mais do que um ‘ativista’. Um militante é um 

ativista crítico”. 

Em consonância com esse autor, Sheyerl (2009, p.130) aponta que o 

professor não deve ser um mero reprodutor das lições ditadas por materiais 

didáticos elaborados por editoras que ignoram o contexto real de ensino, nem deve 

ser apenas um cumpridor de programas ou currículos, mas que contribua para a 

transformação do mundo social dos seus alunos. 

Avançando essa questão,Tilio (2012, p.140) afirma que o professor é mais do 

que um mero instrutor; assim, ele precisa se preocupar com questões sociais, 

políticas e culturais que sejam relevantes à vida do aluno. Para esse autor, o 

professor precisa dar voz aos seus alunos e, como intelectual, fazê-los pensarem 

criticamente e lutarem por mudanças quando necessário. 

Nessa direção, Siqueira (2010) argumenta que o professor de línguas deve 

reconhecer e construir o ensino de línguas como uma atividade política. Nessa 

perspectiva, Tílio (2015, p.58) nos lembra que o tema de uma atividade tem um 

papel central na abordagem crítica que se preocupa com a formação cidadã do 

aprendiz. Dessa forma, o conteúdo temático escolhido pelo professor no contexto de 
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ensino-aprendizagem deve ser relevante para a vida do aluno, para que ele se 

engaje em práticas sociais que tenham relevância em sua vida.  

Da mesma forma, Ferreira (2006, p.36) argumenta que as discussões que 

emergem em sala de aula refletem diretamente na vida dos alunos e, 

consequentemente, no comportamento deles perante a sociedade. Para Gray (2012, 

p.111), não importa em que contexto o ensino de Língua Inglesa ocorra, ele é 

necessariamente uma atividade política e portanto cabe a nós como professores e 

como linguistas aplicados entender a natureza dessa atividade, especialmente a 

natureza dos instrumentos que nós usamos para realizá-la.   

A esse respeito, Rajagopalan (2013, p.161) questiona: “em que consiste uma 

iniciativa de natureza política diferente da científica?” Para ele, a primeira consiste 

na ação e não na constatação. Desta forma, “as ações políticas são medidas 

intervencionistas”. Assim, nesta pesquisa, inserção crítica e ação tornam-se a 

mesma coisa (FREIRE, 2005). Nesse contexto, é importante ressaltar que, como 

professores, “não seremos capazes de desafiar todas as formas de poder que são 

reproduzidas em sala de aula, mas, por outro lado, também não podemos nos 

colocar como meros expectadores das lutas sociais” (PESSOA, 2015, p.131). 

Para Magalhães (2004, p.46), a escola deve ser vista como um espaço 

cultural, social e político, e não apenas como um local de transmissão de 

conhecimentos neutros e desvinculados do contexto particular de ação e da 

sociedade mais ampla. Também nessa direção, já argumentava Freire (1986, p.62), 

que um ato de conhecimento não é uma mera transferência de conhecimento, mas, 

sim, um ato dialógico que pressupõe um trabalho conjunto, do professor e do aluno, 

que consiste em conhecer e re-conhecer o objeto de estudo. Dessa forma, “em vez 

de transferir o conhecimento estaticamente, como se fosse uma posse fixa do 

professor, o diálogo requer uma aproximação dinâmica do objeto” (FREIRE e SHOR, 

1986, p.65). 

Nesse sentido, Hooks (1994), apoiada em Freire (1987), afirma que deve 

haver um constante reconhecimento de que todos os sujeitos influenciam nas 

dinâmicas de sala de aula, pois isso potencializaria a criação de uma comunidade 

aberta de aprendizagem. Nessa direção, Bohn (2015) argumenta que o professor 

deve mediar e garantir que os atores da sala de aula exerçam o direito de articular 

seus pontos de vista. De acordo com o autor, “isto pode ser feito dentro da dialogia 

das inúmeras vozes que discursam na sala de aula, na linguagem dos alunos e na 

linguagem do professor” (BONH, 2015, p.35). Nesse contexto, Freire (1996, p.113) 
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afirma que “o educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu 

discurso”. 

Portanto, todas as considerações acima apontam que o professor tem um 

papel político e que sua prática pedagógica deve ser informada por questões que 

sejam relevantes à vida dos aprendizes e às demandas da contemporaneidade. Na 

próxima seção, discuto o papel do material didático na perspectiva crítica. 

 

 

2.3 O Material Didático na Perspectiva Crítica 
 

Como já discutido, na perspectiva sócio-histórico-cultural, o contexto de 

ensino-aprendizagem é um espaço político e ideológico. Portanto, podemos afirmar 

que, nesse contexto, o material didático exerce um papel fundamental na produção 

do conhecimento, na medida em que é um instrumento de mediação nesse 

processo. 

Como afirma Damianovic (2007, p.21), apoiadana TSHC, o material didático é 

um artefato de mediação e o processo de elaboração de material didático é “uma 

atividade de criação de sentidos e significados que tem como principal artefato 

cultural a linguagem”. Conforme a autora, ele “deveria possibilitar que o aluno 

aprendessea se representar comunicativamente nas diferentes situações do agir 

neste mundo sócio-histórico-culturalmente determinado” (DAMIANOVIC, 200, p.22). 

Avançando nessa questão, Tilio (2012), também com base nas discussões 

vygotskianas, salienta que o contexto que apóia as práticas didáticas é fundamental. 

Para ele, o professor é responsável pela escolha do material didático e pela 

constituição dos contextos de uso da linguagem que podem ser abstratos ou sócio-

historicamente situados, o que trará diferença na construção de um ambiente 

colaborativo de construção de conhecimento. 

Nesse contexto, Lima (2012, p.148) afirma que “faz-se necessário também 

saber o que se pode chamar de material didático, visto que ainda há uma cultura de 

ligar o termo ao livro didático apenas”. Para Vilaça (2012), o livro didático é 

tradicionalmente visto como o material didático “por excelência”. De acordo com o 

autor, isso não acontece por acaso e são diversos os fatores que contribuem para a 

notoriedade dos livros didáticos, “dentre eles o fato de serem frequentemente 

utilizados por professores e alunos como principal ferramenta pedagógica em sala 

de aula e o alto investimento do governo por meio do PNLD” (VILAÇA, 2012, p.51). 
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O autor pondera que é uma compreensão equivocada pensar no livro didático 

como sinônimo para materiais didáticos. Para ele, apoiado em Tomlinson (2004) e 

Salas (2004), qualquer material que seja utilizado para fins didáticos pode ser 

considerado um material didático. Nessa direção, Ramos (2009, p.176) também 

argumenta que o livro didático, geralmente impresso e criado exclusivamente para 

fins pedagógicos, é apenas umas das várias formas de materiais didáticos que o 

professor pode adotar.   

Tomlinson e Masuhara (2013) propõem alguns princípios para o 

desenvolvimento de materiais didáticos fundamentados no que eles chamaram de 

princípios de consciência cultural e princípios de consciência crítica. Em relação ao 

conceito de cultura, os autores se fundamentam no conceito sociológico que é 

entendido como “a maneira de viver compartilhada por um grupo ligado por 

características comuns e distintas, valores, atitudes, atividades e circunstâncias” 

(TOMLINSON e MASUHARA, 2013, p.30). 

Em relação aos princípio de consciência cultural, o primeiro ponto que eles 

abordam é a distinção entre conhecimento cultural e consciência cultural. Para eles, 

conhecimento cultural é uma informação estática e frequentemente simplificada 

sobre sua própria cultura e a do outro. Já consciência cultural é a percepção da sua 

própria cultura e da cultura do outro. 

O segundo ponto é a sensibilidade com a cultura do aprendiz, que diz respeito 

à inadequabilidade dos materiais didáticos para determinados contextos. O terceiro 

ponto mencionado por eles é a sensibilidade em relação a outras culturas, que diz 

respeito aos estereótipos culturais contidos nos materiais didáticos. E, finalmente, o 

último ponto diz respeito ao desenvolvimento de uma consciência intercultural que 

amplie o entendimento tanto de sua própria cultura quanto a do outro. 

Em relação aos princípios da consciência crítica na elaboração de materiais 

didáticos, os autores mencionam cinco pontos relevantes. O primeiro ponto 

mencionado por eles é a questão da representação de mundo contida nos materiais. 

Eles discordam do ponto de vista de alguns editores que, de acordo com os autores, 

advogam contra o uso de tópicos controversos. Ao contrário, eles defendem que os 

autores de materiais didáticos devem ser encorajados a usar tópicos e textos que 

são aceitáveis nas culturas dos aprendizes, para potencializar o engajamento, 

empoderar os alunos no mundo real e ajudá-los a pensar criticamente. 

O segundo ponto discutido por eles é a representação de valores. Eles 

apontam, apoiados nas pesquisas de Philipson (2012), Pennycook (1994, 1998), 
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Ferguson (2003) e Block (2006), que o ensino de Língua Inglesa no processo da 

globalização tem sido um espaço que privilegia a propaganda do mundo ocidental. 

De acordo com os autores, Whitehead (2011) mostrou como os materiais podem 

ajudar a desenvolver um discurso contra-hegemônico, encorajando um engajamento 

crítico, com questões relacionadas a globalização. Os autores afirmam que os livros 

didáticos sempre comunicam uma visão de ensino-aprendizagem,a visão da língua 

alvo e cultura que eles representam e a visão de mundo de quem o produziu 

(TOMLINSON e MASUHARA, 2013, p.43).  

O próximo ponto mencionado por eles é o desenvolvimento de confiança 

crítica. Para isso, segundo os autores, os materiais didáticos devem ser elaborados 

na direção de encorajar os aprendizes a serem críticos e a terem as suas visões 

valorizadas.  Portanto, para eles, os autores de materiais didáticos devem assegurar 

o uso de textos que tragam questões que estimulem os aprendizes a pensar e a se 

colocar diante de temas controversos. Para eles, quem elabora o material deve 

pensar em atividades com respostas abertas, que dêm oportunidade ao aprendiz de 

compartilhar seus pensamentos sem medo de serem corrigidos. 

O quarto ponto citado pelos autores é o desenvolvimento de pensamento 

crítico. Isso se daria por meio de materiais didáticos que levassem em conta: o uso 

de textos controversos que propiciassem aos estudantes se posicionarem-se e 

engajem-se afetivamente e cognitivamente; a proposta de tarefas que estimulassem 

o pensamento individual e que dessem voz ao aluno para que ele pudesse exprimir 

sua visão sobre opiniões e atitudes expressas em determinado texto e que o foco 

incidisse nos sentidos e significados mais do que nas formas.  

É relevante mencionar que os autores apontam para o fato de que há uma 

tendência dos materiais voltados ao ensino de línguas encorajarem o pensamento 

crítico somente em níveis avançados, como se os alunos que tivessem um nível 

linguístico baixo também tivessem um nível intelectual baixo (TOMLINSON e 

MASUHARA, 2013, p.44). Eles acrescentam que o importante é que os alunos se 

desenvolvam e isso pode se dar por meio de gestos, mímicas, desenhos ou mesmo, 

quando necessário, pelo uso da língua materna. 

O último ponto mencionado pelos autores é o desenvolvimento crítico 

construtivo dos procedimentos de aprendizagem. Nesse sentido, os autores 

encorajam os autores de livros didáticos e professores para que usem tarefas de 

avaliação que convidem os alunos a se posicionarem de maneira crítica em relação 

à abordagem pedagógica e aos materiais que foram usados no processo de 
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aprendizagem. Assim, os autores concluem, afirmando ser importante que os 

materiais didáticos de língua estrangeira ajudem os alunos a desenvolverem 

consciência crítica e cultural para que se empoderem como usuários independentes 

de uma determinada língua (TOMLINSON e MASUHARA, 2013, p.49). 

No Brasil, estudos apontam que autores que tentam elaborar materiais com 

questões controversas encontram percalços e rejeições do mercado editorial e, 

muitas vezes, dos próprios professores (PAIVA, 2014). Paiva (2014) aponta a 

dificuldade que ela e os coautores de um LD de inglês aprovado no PNLD LEM 

(2014) tiveram com a aceitação de um material didático que trazia questões 

polêmicas.  

De acordo com a autora, ela e os coautores fizeram algumas opções ousadas 

mesmo correndo o risco de a coleção ser rejeitada. Nesse contexto, Paiva afirma 

que as três edições do PNLD LEM “demonstram que os livros que recebem as 

melhores avaliações não são os mais vendidos” (PAIVA, 2014, p.354). Para a 

autora, um grande desafio na elaboração de materiais didáticos é  

 
a dificuldade no tratamento de temas sensíveis e sem consenso na 
sociedade, como, por exemplo, as relações homoafetivas e as novas 
configurações familiares. Mesmo tendo sido cautelosos no 
tratamento desse tema na Coleção Alive!,recebemos crítica de um 
jornalista evangélico. O mesmo aconteceu com autores de outras 
coleções. No nosso caso, o incômodo foi gerado pela referência ao 
seriado Modern Family, onde aparece uma família composta por dois 
pais e um filho adotado (PAIVA, 2014, p.355). 

 

Por outro lado, Tilio (2014) critica o fato de que muitas vezes os temas 

relacionados à sexualidade aparecem como uma atividade extra no Manual do 

Professor e não são, de fato, problematizados no livro dos alunos. Segundo ele, isso 

demostra o lugar periférico que tais discussões assumem nos materiais didáticos. De 

acordo com o autor, 

 
Embora, é verdade, a presença da diversidade já cumpra um papel 
de naturalizar o não-hegemônico, contribuindo para a redução de 
preconceitos, na medida em que não nega as diferenças presentes 
no mundo real, esta simples presença por si só não se basta; é 
preciso promover discussões reflexivas, que deem voz ao aluno e 
contribuam, de fato, para a construção de identidades de projeto 
(TÍLIO, 2012, p.59).   

 

Em relação às imagens e textos que constituem o material didático, diversos 

pesquisadores da área de Linguística Aplicada e de outras áreas têm apontado para 
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preconceitos e estereótipos veiculados em materiais didáticos, que levam ao 

apagamento e ao silenciamento de determinados sujeitos sociais. No contexto de 

ensino de Língua Inglesa, Gray (2013) aponta para a invisibilidade LGBT –incluindo 

as famílias –, e Ferreira (2006) discute o apagamento de pessoas negras e o modo 

estereotipado como são apresentadas nos materiais didáticos de Língua Inglesa. 

Já Gonçalves, Pinto e Borges (2013) discutem a marcas da homofobia em 

materiais didáticos de diversas áreas do conhecimento destinados ao Ensino Médio 

e problematizam o preconceito implícito e explícito que, ou apagam os sujeitos ou os 

levam ao silenciamento. Por outro lado, Rosemberg, Moura e Baptista (2009) 

discutem estereótipos sexuais, ou de gênero, produzidos ou veiculados pelos LD 

sob a perspectiva de uma agenda crítica feminista de combate ao sexismo nos 

materiais didáticos.  

Assim, Gonçalves, Pinto e Borges (2013), ao analisarem 41 LD de diferentes 

áreas do conhecimento para o Ensino Médio, afirmam que “abundam marcas 

explicitamente vinculadas à heterossexualidade e ao casamento, muitas vezes 

evocando a noção de família, no sentido tradicional – pai, mãe e filhos – em textos e 

imagens” (GONÇAVES, PINTO e BORGES, 2013, p.43). Para as autoras, isso 

indica um silenciamento de determinados sujeitos sociais. Por outro lado, elas 

alertam para o fato de que “aquilo que não consta nos textos não é ignorado pelas 

alunas e alunos, mas sua ausência aponta para efeitos de inferiorização e de 

transformação em tabu” (GONÇAVES, PINTO e BORGES, 2013, p.52).   

Nessa direção, Gray (2013) afirma que compete ao mercado acompanhar os 

tempos atuais e repensar as práticas representacionais em relação à invisibilidade 

LGBT e à heteronormatividade nos materiais didáticos. Para o autor, o mercado de 

materiais didáticos não deve ser determinado pelo preconceito enraizado de seus 

clientes mais conservadores. 

Para Ferreira (2014), existe uma lacuna nos livros didáticos de língua 

estrangeira quando se trata da representação de identidades sociais de raça, 

gênero, sexualidade e classe. A autora reconhece que a implementação do PNLD é 

um avanço para o ensino de LE nas escolas públicas, mas sugere às editoras e aos 

avaliadores do PNLD que busquem apoio dos profissionais da área de sociologia, 

estudos feministas, estudos sobre raça, gênero e sexualidade para colaboração no 

processo de elaboração e avaliação dos LD, já que em muitos deles ainda são 

propagados estereótipos que não condizem com a realidade social. Nesse sentido, 

Scheyerl (2012) nos lembra que, nos livros didáticos, “vendem-se imagens de belos 
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e bem sucedidos artistas, de famílias felizes e harmoniosas, de profissionais bem 

sucedidos e todos os tipos de estereótipos que não mais, nós, professores críticos e 

reflexivos, gostaríamos de difundir” (SCHEYERL, 2012, p.45).  

Em consonância com esses autores, Rosemberg, Moura e Baptista (2009), ao 

pesquisarem a construção da agenda feminista e ativista sobre o combate ao 

sexismo em livros didáticos, também apontam para a necessidade de se dialogar 

com outras áreas do conhecimento e com os movimentos sociais ao se pensar na 

elaboração de materiais didáticos. Dentre outras coisas, as autoras afirmam que 

apesar de a veiculação de estereótipos ser um dos critérios excludentes que 

constam dos editais de licitação dos LD, as comissões de avaliação não têm uma 

formação consistente a respeito de determinados temas além daquela compartilhada 

pelo senso comum, pois são formadas exclusivamente por professores universitários 

especialistas nas áreas e disciplinas dos LD que avaliam. 

Na área de Linguística Aplicada, Silva (2010) traçou um panorama das 

pesquisas desenvolvidas no Brasil, envolvendo LD de Línguas Estrangeiras de1998 

a 2008. Dentre outras coisas, o autor concluiu que tem havido uma crescente 

preocupação com as imagens e outras modalidades de uso da linguagem presentes 

em livros didáticos de línguas (SILVA, 2010, p.223). Nesse contexto, Nicolaides e 

Tilio (2011, p.190) argumentam que as imagens “são integrantes de um discurso 

multimodal, portanto não possuem uma função meramente decorativa, pois se 

articulam com diversas semioses na produção de significados”. 

De acordo com Tílio (2014), os conteúdos propostos nas aulas e nos livros 

didáticos devem ser propiciadores de um engajamento discursivo. Para ele, é 

necessário que os livros didáticos busquem desenvolver o letramento crítico. Dessa 

forma, Nicolaides e Tilio (2011, p.181) sugerem que os materiais didáticos, por 

exemplo, desenvolvam um trabalho a partir de eixos temáticos que capacitem o 

aprendiz a utilizar a linguagem socialmente, de maneira crítica, em diferentes 

contextos discursivos.   

Nesse contexto, na minha experiência como professora de Inglês, o que 

tenho observado é que a família, em seus múltiplos arranjos, ainda se apresenta 

como tabu nos livros didáticos. O fato de os livros didáticos, muitas vezes, 

apresentarem as unidades focais que tratam as famílias de maneira estereotipada e 

homogeneizada impede que o aluno ou aluna se vejam neles representados. Vale 

ressaltar que essa perspectiva contraria as expectativas sugeridas pelo Guia de 

Livros Didáticos PNLD 2014, que entende que 
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[...] aprender uma língua estrangeira tem como princípios: 
proporcionar o acesso a sentidos relacionados a outros modos de 
compreender e expressar-se no e sobre o mundo; e articular ações 
que permitam romper estereótipos, superar preconceitos, criar 
espaços de convivência com a diferença, que vão auxiliar na 
promoção de novos entendimentos das nossas próprias formas de 
dizer e valorizar o mundo (GUIA DE LIVROS DIDÁTICOS, PNLD, 
2014, p.11). 

 

Nesse sentido, torna-se relevante mencionar a importância do material 

didático como um artefato mediador no processo de ensino-aprendizagem, que pode 

servir como referência para problematizar noções do senso comum e questionar 

estereótipos. Na próxima seção, discuto o tema família como espaço de formação 

cidadã e o debate acerca da diversidade dos arranjos familiares na 

contemporaneidade. 

 

 

2.4 Família como Tema Transversal para a Formação Cidadã: a diversidade 
dos arranjos familiares na contemporaneidade e nos documentos oficiais 

 

Tanto o PNLD LEM (2014) quanto os PCN-Língua Estrangeira (1998) 

apontam para a importância e a necessidade de se discutir temas que, articulados 

com os Temas Transversais (TT), sejam relevantes para a vida dos alunos e 

ampliem sua capacidade crítica de dialogar com o mundo. Assim, por exemplo, os 

PCN-Língua Estrangeira (PCN-LE) enfatizam que a sala de aula é espaço 

privilegiado para a abordagem de temas transversais e de criação de contra-

discursos que se contraponham aos discursos hegemônicos em circulação. Dessa 

forma, é destacado que os aspectos centrais do documento são: 

 
[...] a cidadania, a consciência crítica em relação à linguagem e os 
aspectos sociopolíticos da aprendizagem de Língua Estrangeira. 
Esses temas se articulam com os temas transversais dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, notadamente, na possibilidade de se usar a 
aprendizagem de línguas como espaço para se compreender, na 
escola, as várias maneiras de se viver a experiência humana 
(BRASIL, 1998, p.24).  

 

Enfatizo que, nesta pesquisa, o conceito de cidadania alinha-se ao proposto 

por Liberali, Magalhães e Lessa (et al., 2006). Para as autoras, 

 



44	  

	  
	  

cidadania é entendida a partir de ações que vão além do simples 
ensinar os direitos e deveres pré-concedidos, mas que se 
desenvolvem no debate com os cidadãos sobre critérios éticos e 
políticos que configuram a práxis cidadã nos diversos contextos de 
ação (LIBERALI, MAGALHÃES, LESSA et al., 2006, p.176). 

 

Nesse contexto, é relevante apresentaras considerações feitas pelos PCN 

sobre a família no contexto escolar, que apontam a importância de se criar contextos 

de cidadania no ambiente escolar para que se discutam as diferenças, inclusive as 

familiares. Dessa forma, nos PCN, o tema família é tratado como Tema Transversal 

e um dos aspectos significativos para esta pesquisa, mencionado pelo documento, é 

o fato de que muitas das famílias que não apresentam um modelo tradicional de 

configuração, ou seja, pai/mãe/filhos, estão sendo tratadas, pejorativamente, como 

famílias desestruturadas. De acordo com o documento, 

 
Na idéia de desestruturação está contido um modelo de família em 
que não só os pais vivem juntos aos filhos como lhes oferecem fortes 
referências para a construção de suas identidades e de seus projetos 
de vida. No entanto, esse modelo tem encontrado dificuldades para 
se viabilizar. O número de lares organizados de forma distinta do 
modelo é tão alto que se mostra mais apropriado tratá-los como 
novas formas de organização familiar, e não como modelos 
desestruturados (BRASIL, 1998, p.114).  

 

 Nessa mesma direção, o conjunto de documentos dos PCN que versam sobre 

os Temas Transversais alerta sobre a importância de se respeitar e dialogar com a 

diversidade dos arranjos familiares da comunidade escolar, visando ao 

desenvolvimento de uma visão crítica por parte dos alunos. O documento destaca 

que 

 
[...] os arranjos familiares, assim como os valores a eles associados, 
variam enormemente na realidade brasileira [...] a adoção de filhos, o 
peso do sustento da família por parte da mulher, o compartilhar da 
mesma casa por um casal que se separou são outros elementos 
presentes nas estruturas familiares. Muitas crianças e adolescentes 
vivem em lares habitados exclusivamente por homens ou mulheres. 
O número de famílias chefiadas por mulheres cresceu 
significantemente no Brasil, indicando tanto os novos rumos sociais 
da mulher quanto a inviabilidade da manutenção de relações 
homem-mulher, montadas sobre vínculos pouco consistentes.” 
(BRASIL, 1998, p.304). 

 

Nesse contexto, pesquisas apontam que a família constituída por pai mãe e 

filhos, adotada pelos países ocidentais no início do século XVIII, já não contempla 
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mais a realidade da diversidade de arranjos familiares da contemporaneidade 

(SZYMANSKY, 2003; TEIXEIRA FILHO, TOLEDO e GODINHO, 2007; BILAC, 2003; 

MELLO, 2005, 2012; SOUZA E RAMIRES, 2006; MELLO, GROSSI, UZIEL, 2009; 

FONSECA, 2007; NEDER, 2005). 

Assim, pesquisadores em diversas áreas do conhecimento (ROUDINESCO, 

2003; OLIVEIRA, 2011; GROSSI; UZIEL; MELLO; 2007; ÁVILA; PORTELA; 

FERREIRA, 2005; SCOTT, 2005; ROMAGNOLI, 2007) apontam para as 

transformações no âmbito familiar ao longo da história.  Neder (2005, p.28) afirma: 

 
[...] não existe, histórica e antropologicamente falando, um modelo 
padrão de organização familiar; não existe a ‘família regular’. Menos 
ainda que o padrão europeu da família patriarcal, do qual deriva a 
família nuclear burguesa (que a moral vitoriana da sociedade inglesa 
no século XIX atualizou historicamente para os tempos modernos), 
seja a única possibilidade histórica de organização familiar a orientar 
a vida cotidiana no caminho do progresso e da modernidade. 

 

De acordo com Szymansky (2003, p.24), no início do século XVIII, começa a 

delinear-se a família nuclear burguesa, com “o surgimento da escola, da privacidade, 

da preocupação de igualdade entre os filhos, a manutenção das crianças junto aos 

pais e o sentimento de família valorizado pelas instituições (principalmente a igreja)”. 

Na mesma direção, Genofre (2003, p.97) aponta que, no direito romano, a família 

tinha um contorno nitidamente patriarcal e que, no direito brasileiro, “houve uma 

predominância muito grande dos direitos canônicos e português, que representavam 

o pensamento da Igreja no conceito da família”. Em consonância com esse autor, 

Carneiro et al. (2007, p.26) apontam para o fato de que, “no período que precede a 

modernidade, encontra-se a família tradicional, que é hierárquica e patriarcal, 

caracterizando-se pela subordinação ao homem” (CARNEIRO et al., 2007, p.26). 

Também em relação aos papéis hierárquicos desempenhados na família, 

Bilac (2003, p.36) argumenta que “as mudanças na organização da família estão se 

dando, fundamentalmente, a partir das mudanças na condição feminina, que 

terminam por afetar, também, os papéis masculinos”. Ao discutir essa questão, Mello 

(2005, p.30) ressalta que a “crítica feminista tem exercido um papel importante na 

desmistificação da família, até recentemente concebida como a materialização 

terrestre e compulsória de ideário celestial de harmonia e amor”. 

 No Brasil, até meados dos anos 70, a lei do divórcio ainda não havia sido 

promulgada; logo, a “lei Civil, sob essa influência, manteve durante muito tempo o 
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princípio da indissolubilidade do vínculo conjugal e a manutenção da eficácia do 

casamento religioso” (GENOFRE, 2003, p.98). Entretanto, antes da promulgação da 

lei do divórcio, já existia no Brasil a lei do desquite. Nesta, diferentemente daquela, 

os cônjuges podiam dissolver seu relacionamento, mas lhes era vedado o direito de 

casar novamente (SOUZA e RAMIRES, 2006, p.174). Mello (2005, p.36) nos lembra 

que 

 
[...] a legalização do divórcio, a partir de 1977, também significou 
uma ruptura profunda no âmbito das representações e práticas 
sociais relativas à família, colocando por terra um dos pilares do 
ideário familista moderno – a indissolubilidade do casamento - e 
contribuindo para legitimar o agrupamento familiar constituído 
apenas por um dos pais e seus filhos. 

 

Portanto, mesmo antes da promulgação da lei do divórcio, já existiam famílias 

monoparentais18, mas sem nenhuma expectativa de serem recompostas ou 

rearranjadas, pelo menos perante a lei brasileira. O autor também enfatiza que “a 

monoparentalidade é um fenômeno que vem ganhando visibilidade social crescente, 

como uma das expressões maiores da diversidade dos arranjos familiares no Brasil 

contemporâneo, onde a relação pai-filho ou mãe-filho constitui o todo do núcleo 

familiar” (MELLO, 2005, p.35). 

Para Mello, Grossi e Uziel (2009), se considerarmos que hoje, um grande 

número de crianças, desde o nascimento, vive apenas com o pai ou a mãe 

(geralmente com a mãe), a aceitação social desse modelo de família é praticamente 

um fato consumado. 

Além da questão do divórcio e da monoparentalidade, Souza e Ramires 

(2006, p.12) nos mostram que as transformações da família, no ocidente, “podem 

ser descritas de duas ordens distintas, embora relacionadas: mudanças ideológicas, 

no sentido de um ideal democrático ou igualitário de relações, e estruturas, relativas 

ao aparecimento ou à saída da clandestinidade de uma variedade de arranjos como 

famílias”. 

Nesse sentido, o conceito do que viria a ser o modelo de família tradicional, 

de acordo com a sociedade burguesa no mundo ocidental do século XVIII está 

sendo colocado em cheque, dada a multiplicidade de arranjos familiares da 

contemporaneidade. Assim, Teixeira Filho (2007) aponta: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Cujos filhos/as são criados apenas pelo pai ou apenas pela mãe. 
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Atualmente não se pode pensar em estrutura familiar levando-se em 
conta apenas a família nuclear, ideal burguês do século XVIII, 
composta por pai, mãe e filhos. Além da configuração nuclear, 
existem famílias monoparentais (cujos filhos/as são criados ou 
apenas pelo pai ou pela mãe); recompostas (cujos pais se 
divorciaram); famílias adotivas; famílias onde os pais não são 
juridicamente casados, mas têm reconhecimento social, e também 
com pais gays e mães lésbicas, chamadas de famílias 
homoparentais (TEIXEIRA FILHO et al., 2007, p.301). 

 

A afirmação acima está em consonância com o que mostrou o último senso 

feito no Brasil, pelo IBGE19, em 2010, que, pela primeira vez, incluiu em seu 

questionário uma pergunta para saber da existência de cônjuges ou 

companheiros(as)  do mesmo sexo vivendo no mesma casa. 

Como aponta Alves (2015), a família tradicional já é um arranjo que 

representa menos de 50% da população brasileira, enquanto os novos arranjos 

familiares já formam a maioria dos domicílios. Segundo ele, esse mesmo Censo 

mostrou que o percentual de famílias chefiadas por mulheres, no país, passou de 

22,2% para 37,3% e que também foi identificada a existência de pelo menos 60 mil 

casais homossexuais no país. 

Dentro dessa diversidade de arranjos familiares, o que tem causado mais 

polêmica, atualmente, é o núcleo familiar constituído por casais homossexuais. De 

acordo com Oliveira (2011), a visibilidade das famílias homoparentais20 inaugura um 

novo paradigma que dá ênfase à socioafetividade não necessariamente atrelada 

somente à ideia de reprodução da filiação. Vale ressaltar que o reconhecimento 

desse modelo de família já é uma antiga luta dos movimentos LGBT e que, desde 

1995, tramita na câmara o projeto de lei nº 1.151/95, que institui a união civil entre 

pessoas do mesmo sexo. 

No Brasil, atualmente, a urgência em se debater esse assunto aparece na 

ordem do dia, seja na mídia virtual ou impressa, nas telenovelas, nas conversas de 

botequim, no ambiente acadêmico, nos movimentos ativistas, no âmbito privado ou 

público (UZIEL; MELLO; GROSSI, 2006). Dessa forma, os inúmeros trabalhos 

acadêmicos apontando para a necessidade de se discutir o conceito de família na 

contemporaneidade e as reivindicações vindas dos movimentos sociais, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
20 “neologismo criado em 1997, pela Associação de Pais Gays e Lésbicas – APGL, para designar 

toda situação familiar na qual ao menos um parente se autoidentifica como homossexual. O termo 
foi inventado com a intenção de tirar tais famílias da invisibilidade em que mantinham-se no silêncio 
da linguagem, do direito, das estatísticas, objetivando, também, criar uma categoria sociológica” 
(OLIVEIRA, 2011, p.57). 
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principalmente de ativistas dos movimentos LGBT21, se fizeram ecoar. 

Assim, em 2011, em votação inédita, os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal (STF) reconheceram, por unanimidade, a união estável entre casais do 

mesmo sexo. A esse fato, agrega-se a regulamentação do casamento civil igualitário 

em todo o Brasil, já que em maio de 2013 a resolução 175 do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), assinada pelo então presidente do CNJ e do STF, estabeleceu que “é 

vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de 

casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do 

mesmo sexo”. Desde então, qualquer casal do mesmo sexo pode casar em qualquer 

cartório do Brasil, com os mesmos requisitos, o mesmo trâmite, a mesma cerimônia 

e as mesmas consequências legais. 

Essa regulamentação desencadeou, de imediato, a reação dos segmentos 

mais conservadores. Encabeçado pela frente parlamentar evangélica, em reação à 

resolução 175 do STJ, foi apresentado o Projeto de Lei (PL)22 6583/13 que propõe a 

criação do “Estatuto da Família” e define a família como um “núcleo social formado a 

partir da união entre um homem e uma mulher”. Vale ressaltar que esse mesmo 

segmento de parlamentares foi o mesmo que apresentou a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC)23 99/2011, que pleiteia que entidades religiosas de caráter 

nacional tenham o direito de questionar, no Supremo Tribunal Federal (STF), a 

legalidade de qualquer lei em vigência no país. 

Nesse sentido, Mello (2005) chama a atenção para o fato de que “a 

possibilidade de aceitação social do casal e da família homossexuais ainda é vista 

com um pavor fóbico, fundado em preconceitos e resistências fantasmáticas a uma 

suposta homossexualização da sociedade” (MELLO, 2005, p.44). Nessa direção, 

Roudinesco (2003) argumenta que 

 
aqueles que temem mais uma vez sua destruição ou sua dissolução, 
objetamos, em contrapartida, que a família contemporânea, 
horizontal ou em ‘redes’, vem se comportando bem e garantindo 
corretamente a reprodução das gerações (ROUDINESCO, 2003, 
p.197). 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 LGBT - É uma sigla que designa lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Em alguns 

locais no Brasil, o T, que representa a presença de travestis e transexuais no movimento, também 
diz respeito à transgêneros, ou seja, pessoas cuja identidade de gênero não se alinha de modo 
contínuo ao sexo que foi designado no nascimento (crossdressers, dragqueens, transformistas, 
entre outros) (FACCHINI, 2011). 

22 Projeto de Lei - um tipo de proposta normativa submetida à deliberação de um órgão legislativo, 
com o objetivo de produzir uma lei.  

23Proposta de Emenda à Constituição que propõe algum tipo de mudança na Constituição do Brasil. 
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O Projeto de Lei  6583/13, que cria o “Estatuto da Família”, foi alvo de críticas 

e provocou reações imediatas da sociedade civil e protestos em órgãos nacionais e 

internacionais preocupados com direitos humanos. Além disso, ocorreram 

mobilizações nos âmbitos acadêmico, jurídico e político, em diversas partes do país. 

Assim, nas redes sociais, por exemplo, foi criada uma página intitulada “nossas 

famílias existem”24, em apoio à diversidade das famílias. Nela, pessoas postaram 

fotos de seus núcleos familiares para mostrar como o conceito de família proposto 

pelo projeto de lei não representa a realidade das famílias brasileiras.   

Já no âmbito acadêmico diversos centros de pesquisa, programas e núcleos 

universitários debateram o tema dentro de um movimento nacional intitulado “Por 

todas as famílias”, que incluiu, além de debates, o envio de mensagens individuais e 

coletivas a deputados. Além disso, notas de repúdio ao PL 6583/13 foram publicadas 

pela Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) e pela Associação Brasileira de Antropologia. Também 

foi publicado, pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, um Manifesto em 

Defesa da Família Brasileira no que tange à sua pluralidade.  

Para além da esfera nacional, a luta para derrubar o estatuto da família 

ganhou adesão internacional, com um manifesto da Organização das Nações 

Unidas (ONU), expressando preocupação com a tramitação, no Congresso Nacional, 

da Proposição Legislativa que institui o Estatuto da Família (PL 6583/2013), 

especialmente quanto ao conceito de família ali expresso e seus impactos para o 

exercício dos direitos humanos. Um dos trechos argumenta que 

 
[...] é importante assegurar que outros arranjos familiares, além do 
formado por casal heteroafetivo, também sejam igualmente 
protegidos (unipessoal, casal com filhos, casal sem filhos, 
mulher/homem sem cônjuge e com filhos, casais homoafetivos com 
ou sem filhos, dentre outros), como parte dos esforços para eliminar 
a discriminação. Negar a existência destas composições familiares 
diversas, para além de violar os tratados internacionais, representa 
uma involução legislativa (ONU, 2015). 

 

Assim, é importante mencionar que as discussões feitas acima apontam para 

a urgência em se debater esse tema no contexto escolar, pois ele está diretamente 

relacionado à vida dos alunos.  Na próxima seção, discuto o conceito de letramento 

crítico, com base nos multiletramentos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24Disponível em: <https://www.facebook.com/casamentoigualitario.livro/videos/973174092711875/>. 

Acesso em: 18 fev. 2016. 
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2.5 Letramento Crítico com Base nos Multiletramentos 
 

O termo multiletramentos25 foi cunhado em 1996, por um grupo de 

pesquisadores reunidos em Nova Londres, nos Estados Unidos (KALANTZIS e 

COPE, 2008). Segundo ROJO (2012), o grupo cunhou o termo multiletramentos para 

abranger a multiculturalidade que caracteriza a sociedade globalizada, bem como a 

multimodalidade que se apresenta nos textos “por meio do qual a multiculturalidade 

se comunica” (ROJO, 2012, p.13). Esse grupo se autodenominou “Grupo de Nova 

Londres” (GNL) e foi formado por acadêmicos com interesse em diversas áreas, 

como, por exemplo, diversidade cultural no contexto escolar, pedagogia feminista, 

letramentos em comunidades indígenas, aprendizagem em contexto urbano, 

educação multicultural e cidadania (NEW LONDON GROUP, 1996). 

Para o grupo, uma das questões centrais na Pedagogia dos Multiletramentos 

era o engajamento crítico (NEW LONDON GROUP, 1996). Em especial, seus 

membros tinham interesse em pesquisas relacionadas a letramentos e 

multimodalidade (KALANTZIS e COPE, 2008). De acordo com Rojo (2012, p.19), a 

multimodalidade “refere-se a textos compostos de muitas linguagens (ou modos, ou 

semioses) e que exigem capacidades e práticas de compreensão e produção de 

cada uma delas (multiletramentos) para de fazer significar”.  

Assim, Kalantzis e Cope (2013) afirmam que na pedagogia do multiletramento 

não se privilegia, exclusivamente, representações alfabéticas. Nesse sentido, Kress 

(2010) argumenta que “em imagens” não existem palavras, já que palavras podem 

ser ditas ou escritas, enquanto imagens são ‘expostas’. Assim, por exemplo, quando 

se elege o modo imagem, como fonte de busca de construção de sentido, não faz 

sentido procurar por sílabas, morfemas, palavras ou sentenças (KRESS, 2010). 

Nesta pesquisa, esse conceito é relevante, pois tanto a prática didática 

quanto o material didático são permeados de uma multiplicidade de linguagens 

(ROJO, 2012, p.18). Pode-se dizer que toda ação semiótica é uma ação social 

(KRESS, 2010). Nesse contexto, Rojo (2009, 2012) afirma que os textos já não 

podem mais ser vistos fora da abrangência dos discursos, das ideologias e das 

significações. Dessa forma, como aponta Tílio (2015, p.66), a teoria dos 

multiletramentos aponta para um processo de ensino-aprendizagem que auxilia o 

aprendiz a construir significados na língua, com base nas diversas semioses 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25Multiliteracies. 
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presentes no mundo contemporâneo.  

Nessa direção, Cope e Kalantzis (2013, p.2) apontam que, na pedagogia dos 

multiletramentos, todas as formas de representação, incluindo a língua, são 

entendidas como um processo dinâmico de transformação e não como um mero 

processo de reprodução. 

Já o termo letramento crítico, de acordo com Santos e Ifa (2013), surgiu no 

Brasil a partir das obras de Kato (1996) e Kleiman (1995), e no exterior, a partir dos 

estudos sobre novos letramentos (new literacies), propostos por Street (1995). Esses 

estudos apontavam para a necessidade de uma perspectiva de letramento crítico 

que levasse em consideração a linguagem em uso, nos contextos sociais, por meio 

de uma abordagem crítica (SANTOS e IFA, 2013). 

De acordo com Cervetti, Pardales e Damico (2001), o letramento crítico tem 

base nos estudos da teoria social crítica, na pedagogia crítica de Paulo Freire e no 

pós-estruturalismo. De acordo com os autores, do ponto de vista do pós-

estruturalismo, o letramento crítico entende os textos como construções ideológicas. 

Do ponto de vista da teoria social crítica, o letramento crítico entende que textos são 

produtos de forças ideológicas e sociopolíticas. Finalmente, na perspectiva da 

pedagogia crítica, como proposto por Paulo Freire, o letramento crítico entende que 

práticas de letramento devem sempre ter como preocupações centrais questões 

relacionadas a justiça social, liberdade e equidade.  

Nesse sentido é importante trazer os pressupostos do letramento crítico como 

proposto pelos PCN (2006, p.117). Em síntese, de acordo com o documento, o 

letramento crítico pressupõe: 1) que o conhecimento não é natural ou neutro, 

portanto é ideológico e está apoiado nas regras discursivas de cada comunidade; 2) 

que o conhecimento sobre a realidade não é definitivo e a “verdade” não pode ser 

definida numa relação de correspondência com a realidade, portanto deve ser 

compreendida em um contexto localizado; 3) que o significado é sempre múltiplo, 

contestável e construído em contextos sócio-históricos, permeados por relações de 

poder; 4)que haja desenvolvimento de consciência crítica. 

Nesse contexto, Jordão (2013, p.77) argumenta que, na perspectiva do 

letramento crítico, a língua estrangeira representa a oportunidade de ressignificação 

de sentidos, representações e atribuição de sentidos a nós mesmos, aos outros e ao 

mundo. Dessa forma, a aprendizagem de uma língua não significa somente ser 

capaz de se comunicar por meio dela, mas significa também uma forma de participar 

socialmente na construção de um conhecimento compartilhado (TILIO, 2015, p.55).  
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Também Cameron (2002) critica o ensino de línguas voltado apenas para a 

habilidade comunicativa. Para a autora, essa abordagem de ensino tende a tratar 

como universal as diferenças que, muitas vezes, são muito mais profundas. Ela 

critica o fato da abordagem comunicativa tratar os indivíduos como se todos fossem 

parte de uma comunidade global em que diferenças profundas são tratadas como 

superficiais. Para ela, essa tentativa de “unity in diversity”26 (CAMERON, 2002, p.69) 

escamoteia o fato de que línguas também personificam diferentes ou 

incomensuráveis visões de mundo.  

Para Santos e Ifa (2013), o ensino de Língua Inglesa com base no letramento 

crítico, pode propiciar ao aprendiz a construção de uma  visão crítica, para que ele 

possa agir socialmente. Para os autores, a formação crítica deve ser trabalhada 

independentemente dos níveis linguísticos dos alunos, mesmo que seja necessário 

o uso da língua materna em determinados momentos (SANTOS e IFA, 2013, p.8). 

Para Nicolaides e Tílio (2013),  o letramento crítico deve permear toda a vida 

dos alunos no contexto escolar e, no caso do ensino de línguas, esse objetivo pode 

ser alcançado se problematizarmos questões relevantes à realidade sociocultural 

dos alunos, que surgem na língua em contexto de uso. Nesse sentido, Mattos e 

Valério (2010, p.141) afirmam que, “diferentemente da educação tradicional, o 

letramento crítico possibilita o empoderamento do aprendiz e torna-o capaz de 

apropriar-se de seu próprio processo educacional”. 

Aprender uma língua, nessa perspectiva, significa também ser capaz de 

posicionar-secriticamente no mundo, a partir de práticas sociais que problematizem 

questões emergentes do mundo contemporâneo e que, principalmente, dêm voz aos 

alunos para que eles se empoderem no processo de construção do conhecimento, 

se posicionem criticamente frente a questões do cotidiano. 

Dessa forma, este trabalho, apoiado na TSHC e na perspectiva do letramento 

crítico, busca compreender como os participantes desta pesquisa interagem 

criticamente na construção do conhecimento, ao abordar o tema família, e como se 

posicionam frente a questões que fazem parte do mundo contemporâneo e de suas 

vidas. Entende que o sujeito é situado sócio-historicamente e que o ensino de 

Língua Inglesa pode e deve ser um espaço de transformação social e de construção 

de cidadania que não se restrinja apenas na aprendizagem estrutural de uma língua, 

mas, também, no desenvolvimento e criticidade. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Tradução nossa: Unidade na diversidade. 
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Todas essas discussões mostram que o ensino de línguas está, 

necessariamente, atrelado a questões políticas que permeiam todos os aspectos da 

vida e que “pensar sobre a linguagem implica, em última análise, indagar, de um 

lado, sobre a própria natureza humana e do outro, sobre a questão da cidadania” 

(RAJAGOPALAN, 2003, p.7). Na próxima seção, discuto o contexto de ensino-

aprendizagem como espaço de empoderamento. 

 

 

2.6 Empoderamento em Contextos de Ensino-Aprendizagem de Língua 
Inglesa 

 

Pesquisas apontam para um dissenso entre pesquisadores sobre a definição 

da categoria empoderamento (HOROCHOVSKY, 2006; BAQUERO, 2010). 

Horochovsky (2006, p.5) afirma que a entrada dessa categoria nas agendas 

acadêmica e política é relativamente recente, o que, de certa maneira explica a 

polissemia que caracteriza as discussões atuais. Nessa direção, Baquero (2010) 

aponta que o caráter polissêmico dessa categoria se dá pela ausência do termo 

‘empoderamento’ nos dicionários brasileiros mais recentes, levando, assim, a uma 

diversidade de possibilidades de sentidos atribuídos ao termo. Essa autora nos 

lembra que o termo tem sido usado em diferentes áreas do conhecimento como, por 

exemplo, educação, sociologia, ciência política e saúde pública, dentre outras.  

Horochovsky (2006) esclarece que foi nos inícios dos anos 1970 que surgiram 

as primeiras referências ao termo empoderamento27, em grande parte impulsionado 

pelos movimentos dos direitos civis nos EUA, especialmente pelos movimentos 

negro e feminista. Barquero (2010), por sua vez, nos lembra que apesar do uso 

crescente do termo ter acontecido a partir de movimentos emancipatórios ligados ao 

exercício de cidadania, por exemplo, os movimentos negro, de mulheres, de 

homossexuais, dentre outros, ela explica, apoiada nos estudos de Herriger (1997), 

que a tradição desse termo tem seu princípio na reforma protestante desencadeada 

por Lutero no sec. XVI, que preconizava um movimento protagonista na luta por 

justiça social.  

Assim, a autora ressalta, citando Hermany e Costa (2009), que o tema 

empoderamento não é algo novo, mas que sua notoriedade deve-se ao surgimento 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Em inglês,empowerment. 
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do termo ligado aos movimentos sociais, libertários e da contracultura, na década de 

60, nos Estados Unidos, usado como sinônimo de emancipação social. É importante 

ressaltar, como aponta Barquero (2010), que, atualmente, o termo empoderamento 

também tem sido usado para se referir a várias ações relacionadas a agendas 

neoliberalistas. Ela elucida que empoderar está inserido, hoje, na agenda de vários 

bancos de desenvolvimento, especialmente do Banco Mundial e do Fundo Monetário 

Internacional (BARQUERO, 2010, p.179). Nessa perspectiva, o termo estaria 

relacionado a documentos  produzidos e divulgados por tais agências a respeito, por 

exemplo, da relação entre empoderamento e redução da pobreza e do 

desenvolvimento. 

Nesta pesquisa, o conceito de empoderamento será focalizado na perspectiva 

dos movimentos sociais, no sentido de que vai além de um advento individual ou 

psicológico e indica um processo político e educativo (FREIRE e SHOR, 1986) em 

aulas de Língua Inglesa. Nessa perspectiva, como aponta Barquero (2010), apoiada 

em Freire (1986), 

 
o empoderamento, como processo e resultado, pode ser concebido 
como emergindo de um processo de ação social no qual os 
indivíduos tomam posse de suas próprias vidas pela interação com 
outros indivíduos, gerando pensamento crítico em relação à 
realidade, favorecendo a construção da capacidade pessoal e social 
e possibilitando a transformação de relações sociais de poder 
(BARQUERO, 2010, p.181). 

 

Ferreira (2006), com base nos estudos sobre letramentos raciais, e também 

apoiada nos conceitos freirianos, argumenta que o ensino crítico é um modelo 

teórico que se preocupa com o empoderamento e com a voz dos alunos e, portanto, 

possibilita repensar o mundo de alunos e professores, com vistas a uma ação 

transformadora. Também, com base nas discussões feministas do movimento negro, 

Ribeiro (2015) argumenta que empoderamento significa o comprometimento com a 

luta pela equidade. Não é a causa de uma pessoa de forma isolada, mas como essa 

pessoa faz para promover o fortalecimento de outras. 

Na perspectiva crítica de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa, o 

entendimento de empoderamento como um processo político e educativo que não 

se configura como um advento individual é fundamental, pois aponta para a ação 

crítico-colaborativa com vistas à transformação (MAGALHÃES, 2007, 2012). Nesse 

contexto, o sujeito se insere como agente responsivo que busca transformações a 
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partir de seus próprios questionamentos, em diálogo com o outro, dando e pedindo 

suporte. Assim, o empoderamento é um processo coletivo. Na próxima seção 

apresento os conceitos de sentidos e significados.  

 

 

2.7 Sentidos e Significados 
 

Vygotsky(1931/1998, p.181) salienta que 

 
O significado mantém-se estável através de todas as mudanças de 
sentido. O significado de uma palavra tal como surge no dicionário 
não passa de uma pedra do edifício do sentido, não é mais do que 
uma potencialidade que tem diversas realizações no discurso. 

 

Nesse contexto, Daniels (2008, p.46), ancorado em Vygotsky, afirma que “o 

discurso interior é o resultado de um processo construtivo pelo qual o discurso, a 

partir dos outros e com os outros, tornou-se discurso para o eu”. Assim, sentidos e 

significados são construídos em práticas sociais dialogicamente constituídas,em um 

determinado momento sócio-historicamente situado. Como aponta Daniels (2008), 

há uma dinâmica contínua entre o uso do discurso social e de significados sociais 

relativamente estáveis na criação de sentidos pessoais. De acordo com o autor, 

esse movimento pode ser interpretado como a força motriz do desenvolvimento.  

Para Vygotsky (1934/2008), a compreensão de que o significado das palavras 

evolui deve substituir o postulado de sua imutabilidade. De acordo com o autor, “isso 

tira o estudo do pensamento e da fala de um beco sem saída” (VYGOTSKY, 

1934/2008, p.156) e revela que os significados das palavras não são formações 

estáticas, mas, sim, dinâmicas e, portanto, são passíveis de alterações no percurso 

do desenvolvimento.  

Os sentidos, por sua vez, são construções individuais que dizem respeito à 

nossa historicidade e ao modo como interpretamos o mundo. Como afirma Liberali 

(2011, p.46), “o sentido marca a individualidade nas consciências, que seria 

justamente a forma como significados historicamente marcados são internalizados e 

externalizados por cada um”. Avançando essa questão, Aranha (2015), com base 

em Vygotsky (1934/2000), chama a atenção para o fato de que o sentido faz parte 

do significado, mas sua amplitude é maior. A autora afirma que: 
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O sentido faz parte do significado, mas não foi fixado por ele. O 
sentido é sempre mais amplo: quando o sujeito se expressa não é 
possível apreender / revelar a complexidade e a enormidade dos 
sentidos que foram vividos, ou seja, nem sempre conseguem ser 
expressos em sua completude (ARANHA, 2015, p.57). 

 

No contexto de ensino-aprendizagem de línguas,os sentidos e significados 

são construídos, muitas vezes, em uma relação de tensão e conflitos, pois, no 

percurso e na perspectiva do desenvolvimento com o outro, emergem questões que 

dizem respeito à constituição sócio-histórica de cada indivíduo. Nesse contexto, 

como afirma Jordão (2013), 

 
ensinar e aprender línguas é ensinar e aprender a ser capaz de se 
perceber como alguém que constrói sentidos em meio a vários outros 
alguéns também construtores de sentidos, e assim perceber que os 
sentidos são construídos social, cultural e politicamente, e tem um 
grande impacto em quem nós somos e como nos representamos uns 
aos outros (JORDÃO, 2013, p.78). 

 

Nesta dissertação não foi diferente; a aprendizagem e o desenvolvimento dos 

alunos na língua estrangeira, embora não tenha sido o foco da pesquisa, revela 

muito da sócio-história dos participantes como alunos de escola oficial, mas também 

seu desenvolvimento na apropriação da Língua Inglesa, mediado pela discussão do 

tema família. 

Nesta seção, foi discutido o arcabouço teórico que embasa esta pesquisa. Na 

primeira seção, apresentei a Teoria Socio-Histórico-Cultural (TSHC) como base para 

discussões de ensino-aprendizagem. Na segunda seção, discorri sobre o papel do 

professor na perspectiva na TSHC. Na terceira seção, apresentei o que versam 

alguns documentos oficiais sobre o tema família no contexto brasileiro, com vistas à 

constituição cidadã, e apresentei como pesquisadores de diversas áreas têm 

discutido o tema família na contemporaneidade. Foi apontado que os documentos 

oficiais indicam a importância dese tratar esse tema de maneira crítica no contexto 

escolar, com vistas à constituição de cidadania.  Finalizei a seção apontando como a 

visibilidade recente de diversos arranjos familiares desencadeou reações dos 

segmentos mais conservadores da sociedade, tornando-se pauta de discussão nos 

âmbitos acadêmico, político e jurídico do país. Na sequência, discuti o papel do 

Material Didático e apontei como alguns pesquisadores têm se manifestado a favor 

de materiais didáticos que se constituem em espaços heterogêneos, de 

desenvolvimento e criticidade, com vistas à transformação e à constituição cidadã. 
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Na seção seguinte, abordei os conceitos de letramento crítico, com base nos 

multiletramentos.  Discuti o conceito de empoderamento. Apresentei o dissenso 

acerca desse conceito para, então, focalizar a perspectiva dos movimentos sociais e 

da teoria crítica, enfatizando os contextos de ensino-aprendizagem. Por fim, 

apresenteio conceito de sentidos e significados com base nas discussões iniciadas 

por Vygotsky. Na próximo macro-seção, apresento a metodologia de pesquisa.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

Antes de ser uma categoria médica ou biológica, a vida é uma 
categoria política. Como categoria política, a vida implica a nossa 
potência para a relação simbólica com o outro que é sempre uma 
relação de reconhecimento. Aquele que não reconhece a alteridade 
está morto. Está politicamente morto. Ora, quem está politicamente 
morto está morto. 
 

(TIBURI, 2015, p.85) 
 
 
 Nesta seção,apresento os pressupostos teórico-metodológicos que embasam 

esta pesquisa. Na primeira parte, discuto alguns conceitos acerca do Paradigma 

Crítico e da Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol), entendida como uma 

abordagem teórico-metodológica ativista e intervencionista (MAGALHÃES, 1994, 

2011, 2012). Descrevo o contexto de pesquisa e participantes, bem como os 

procedimentos de produção e seleção de dados e as categorias de análise e de 

interpretação de dados. Por fim, apresento um quadro que trata das questões de 

credibilidade da pesquisa. 

 

 

3.1 A Pesquisa Crítica de Colaboração – PCCol 
 

Esta investigação está inserida no escopo da Pesquisa Crítica de 

Colaboração (PCCol), como proposto por Magalhães (2001, 2012), e tem sua base 

nos pressupostos teórico-metodológicos propostos por Vygotsky (1930/1999; 

1931/1997), apoiado no materialismo histórico-dialético marxista (MARX, K; 

ENGELS, F. 2007 [1845-46]), que entende que o ser humano se constitui sócio-

histórico-culturalmente a partir das experiências que vive. Segundo Magalhães 

(2004, p.56), colaborar, nesse contexto, significa 

 
agir no sentido de possibilitar que os agentes participantes tornem 
seus processos mentais claros, expliquem, demonstrem, com o 
objetivo de criar, para os outros participantes, possibilidades de 
questionar, recolocar o que foi posto em negociação. Implica assim, 
conflitos e questionamentos que propiciam oportunidades de 
estranhamento e de compreensão crítica aos interagentes. 

 

De acordo com Magalhães (2012), a PCCol é uma abordagem teórico-
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metodológica, ativista e intervencionista que visa compreender e discutir as 

possibilidades de transformação de modos de agir nos contextos escolares pautados 

em questões de justiça, empoderamento e cidadania crítica. Como apontam 

Magalhães (2001, 2012), Damianovic e Fulga (2011), Liberali e Magalhães (2009), 

estar na PCCol significa, fundamentalmente, estar no paradigma crítico de pesquisa.  

Com base em Bredo e Feinberg (1982), Liberali e Liberali (2011, p.20) 

elencam alguns aspectos essenciais desse paradigma. Dentre eles, destacam-se: 

 
a) O estabelecimento de uma comunidade dialógica;  

b) Pesquisa não sobre, mas em, para e com;  

c) Pesquisador e participante em relação de reciprocidade; pesquisa como 

propiciadora de movimentos contrários a relações opressivas de qualquer 

natureza e em direção a relações mais igualitárias e democráticas – 

desenvolvimento de alternativas para os envolvidos na pesquisa;  

d) Pesquisa com valor educativo – impulsiona todos a verem o mundo de uma 

outra forma. 

 
Nesse contexto, Fuga e Damianovic (2011, p.76) afirmam que a linguagem 

exerce um papel transformador, “ao possibilitar a constituição de contextos 

colaborativo-críticos que propiciem aprendizagem e desenvolvimento a todos os 

participantes de uma interação”. Nessa perspectiva, os processos são centrais no 

entendimento de como afeto e sou afetado pelo outro durante o percurso. Dessa 

maneira, o foco está na produção de ações voluntárias para o empoderamento dos 

participantes (MAGALHÃES, 2012). Como aponta Magalhães (2012), na PCCol, 

 
o foco não está apenas nas relações entre as pessoas ou na 
constituição de comunidades de prática, mas também e, 
centralmente, nos modos como a linguagem organiza essas relações 
como práticas sociais ativistas e transformadoras da sociedade como 
um todo (MAGALHÃES, 2012, p.17). 

 

Assim, a escolha dessa metodologia está em consonância com as discussões 

teóricas, uma vez que cria possibilidade de discutir o papel do professor e suas 

praticas didáticas na construção do conhecimento, e problematizar o tema família no 

ensino-aprendizagem de Língua Inglesa. A seguir, apresento algumas discussões de 

pesquisadores contemporâneos que expandiram essa visão teórico-metodológica, 
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como entendida por Vygotsky, e que discutem o pesquisar apoiados na visão 

materialista histórico-dialética marxista e nas relações  colaborativas. 

Para Magalhães (2011), a colaboração necessita ser entendida como crítica, 

isto é, como uma zona de ação muitas vezes desconfortável, que pressupõe que 

“todos os agentes tenham voz para colocar suas experiências, compreensões e 

suas concordâncias e discordâncias em relação aos discursos de outros 

participantes e ao seu próprio” (MAGALHÃES, 2004, p.56). Dessa forma, para 

Magalhães (2011), o processo de pesquisa crítica enfatiza: 

 
um modo questionador de pensar e agir, quanto a criar lócus para 
que os participantes organizem a linguagem de modo intencional e 
reflexivo para olhar, compreender criticamente e analisar os sentidos 
de suas ações, bem como porque e como agir, de forma a propiciar 
desenvolvimento a si e a outro (MAGALHÃES, 2011, p.15).  

 

 Essa visão metodológica, de acordo com Holzman (2009), também apoiada 

em Vygotsky, não é dualista ou algo a ser aplicado, mas, sim, um método para ser 

praticado. Para ela, Vygotsky propõe um corte radical ao conceber um método em 

que a atividade é um processo contínuo que gera, simultaneamente, instrumento e 

resultado (HOLZMAN 2009, p.9). Assim, como ressalta Magalhães (2011), Vygotsky 

aponta para uma metodologia que “entende a linguagem em movimento de ação-

discurso para a criação intencional do novo” (MAGALHÃES, 2011, p.15).  

 Nessa concepção, a metodologia não é pensada para oferecer uma solução 

para um problema, mas, sim, uma possível saída. Isto é, mover-se em direção à 

criação de novos sentidos (HOLZMAN, 2009). Ou seja, um movimento que geraria 

instrumento-e-resultado, em oposição a instrumento-para-resultado. 

 Nessa mesma direção, John-Steiner (2000), também com base em Vygotsky, 

refuta a concepção acerca do desenvolvimento biologizante, marcado pelo 

individualismo e, embasada nas teorias feministas e sócio-históricas, propõe o 

construto de “Colaboração Criativa” como um contexto que propiciaria a construção 

da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD) mútua, em que a interdependência dos 

participantes aumentaria o repertório de expressões cognitivas e emocionais como 

uma totalidade. 

 Seguindo essa visão, Moran e John-Steiner (2003, p.3) apontam que 

criatividade e desenvolvimento envolvem experiências pessoais e transformações 

permeadas por processos objetivos e subjetivos que não se esgotam somente no 

compartilhamento de sentidos e objetos. Apoiadas na teoria sócio-histórica, as 
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autoras apontam que a ênfase, sob essa perspectiva, não é na autonomia, mas sim 

no desenvolvimento. Nesse sentido, as autoras apontam que o método dialético 

proposto por Vygotsky, com base em Marx, e que fundamenta a PCCol, tem seu 

foco nas relações mais do que nos objetos, na dinamicidade acima das situações 

estabelecidas e nas possibilidades infinitas, ao invés de uma meta pré-fixada de  

desenvolvimento (MORAN e JOHN-STEINER, 2003, p.9) .  

 É importante ressaltar que a PCCol lança luz na importância do papel político 

de professores e professoras, entende a escola como um espaço não  neutro 

(LIBERALI, 2012) em que, como aponta Fabrício (2006, p.48), “nossas práticas 

discursivas não são neutras e envolvem escolhas (intencional ou não) ideológicas e 

políticas, atravessadas por relação de poder, que provocam diferentes efeitos no 

mundo social” . 

Com base neste quadro teórico-metodológico, apresento, na próxima seção, o 

contexto de pesquisa. 

 

 

3.2 Contexto de Pesquisa 
 

Nesta seção apresento a escola em que esta pesquisa foi realizada, bem 

como o perfil da turma e dos/as participantes da pesquisa, mapeado por meio de um 

questionário direcionado aos discentes. 

 

 

3.2.1 A escola 
 

A pesquisa foi realizada em uma Escola da Rede Municipal de Ensino, do 

Estado de São Paulo, que atende a alunos e alunas do Ensino Básico e 

Fundamental. Encontra-se localizada em um bairro de classe média, na zona oeste 

da cidade de São Paulo. A escola oferece dois turnos de aula, matutino e vespertino, 

tem 74 funcionários, 560 alunos e 22 turmas, sendo elas: 7 de ciclo de alfabetização, 

6 de ciclo interdisciplinar e 9 de ciclo autoral. 
Apesar da escola estar localizada em um bairro de classe média-alta, a 

maioria dos/as estudantes é oriunda de famílias de baixa renda e filhos/as de pais 

imigrantes, a maioria vinda do nordeste do Brasil. Muitas das famílias dos alunos 

optaram por matricular seus filhos nessa escola, pois trabalham na mesma região.   
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3.2.2 A turma 
 

A turma selecionada para esta pesquisa é composta de 19 alunos, sendo que 

parte deles apresenta dificuldade de leitura e escrita e 3 não estão ainda 

completamente alfabetizados. A professora-pesquisadora era uma das 

coordenadoras da turma, considerada pela escola como uma das classes mais 

indisciplinadas.  

É importante mencionar que, dentre os 19 alunos, 9 eram alunos repetentes, 

15 eram meninos e, somente 4 eram meninas, fazendo com que, em diversos 

momentos, as vozes masculinas se sobrepusessem às femininas.   

Essa turma foi constituída como um projeto piloto da escola, que visava 

introduzir, pela primeira vez, uma turma de Ensino Fundamental de período integral. 

Vale ressaltar que essa era a única turma de 6º ano na escola. A turma entrava na 

escola às 9 horas da manhã para participar de projetos extracurriculares (xadrez, 

horta, skate, oficina de blog), almoçava na escola, e, à tarde, das 13h30min às 

18h20min, participava de aulas das disciplinas previstas no currículo regular do 6º 

ano.  

 

 

3.2.3 Os participantes 
 

Abaixo, descrevo o perfil de cada um dos alunos, baseado em um 

questionário elaborado pela professora-pesquisadora, e, a seguir, o perfil da 

professora-pesquisadora. Todos os nomes são fictícios, com o intuito de preservar a 

identidade dos participantes. 

 
1. Renato nasceu no dia 21 de julho de 2002, na cidade de São Paulo. Ele 

considera-se negro e pertencente à religião católica. Ele é morador da Vila 

Madalena, mora perto da escola e vai para a aula sozinho, a pé. O aluno mora 

em uma casa com seu pai, sua mãe, dois irmãos e uma irmã. Sua mãe nasceu 

em Embú das Artes, no Estado de São Paulo, trabalha de cozinheira e seu grau 

de escolaridade é Ensino Médio incompleto. Seu pai nasceu em São Paulo, 

capital, não trabalha, e seu grau de escolaridade é o Ensino Médio incompleto. 

O aluno relata que já foi vítima de preconceito na escola por ser negro e que sua 

família também já foi vítima de preconceito, por serem negros e pobres. 
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2. Joana nasceu no dia 18 abril de 2003, na cidade de São Paulo. Considera-se 

branca e parda e diz não ter religião. Mora na Vila Romana, em São Paulo, que, 

de acordo com ela, fica perto da escola. Ela vai de carro para a escola e quem a 

leva é sua mãe. Joana mora em uma casa com seu pai, sua mãe, sua irmã, seu 

tio, sua prima, um cachorro e um passarinho. Sua mãe nasceu na cidade de São 

Paulo, trabalha como secretária em uma empresa e a aluna desconhece seu 

grau de escolaridade. Seu pai nasceu em Minas Gerais, trabalha como 

caminhoneiro e ela também não sabe seu grau de escolaridade. Diz que nunca 

se sentiu vítima de descriminação, mas que uma vez, quando estava com sua 

mãe e irmã no carro, um homem chamou sua mãe de vagabunda. 

 
3. Miguel nasceu no dia 17 de julho de 2002, na cidade de São Paulo. Considera-

se negro e indígena e pertence à religião evangélica. Mora perto da escola, na 

Vila Madalena, e vai para a escola sozinho, a pé. Mora em uma casa com o pai, 

a mãe e a irmã. Sua mãe nasceu no Estado do Ceará, trabalha como faxineira, 

mas atualmente não está trabalhando e ele não sabe seu grau de escolaridade. 

Seu pai também é do Estado do Ceará, trabalha como pizzaiolo e ele não sabe 

seu grau de escolaridade. De acordo com Miguel, sua família nunca foi vítima de 

preconceito, porém ele já se sentiu vítima de discriminação na escola. 

 
4. Olavo nasceu no dia 29 de agosto de 2002, em São Paulo. Considera-se branco 

e pertence à religião católica. Mora no bairro de Sumaré, na cidade de São 

Paulo. De acordo com ele, sua casa fica perto da escola e ele vai sozinho, a pé. 

Olavo mora em uma casa com sua mãe e sua gata de estimação. Sua mãe 

nasceu no Maranhão, trabalha como empregada doméstica e seu grau de 

escolaridade é o Ensino Fundamental completo. Seu pai nasceu no Rio Grande 

do Sul e o meninodesconhece qualquer informação a respeito do pai. De acordo 

com ele, sua família já foi vítima de discriminação e ele também sofreu 

descriminação na escola. 

 
5. Lauro nasceu em São Paulo, no dia 23 de janeiro de 2002. Considera-se negro 

e identifica-se como católico. É morador da Vila Madalena, em São Paulo. 

Segundo ele, sua casa fica perto da escola e ele vai sozinho, a pé. Lauro mora 

em uma casa com seu pai, sua mãe, dois irmãos e um cachorro. Sua mãe 

nasceu em Aracajú, no Estado de Sergipe, seu grau de escolaridade é o Ensino 

Médio completo e trabalha como babá. Seu pai é paulistano, concluiu o Ensino 
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Médio e trabalha como motoboy. De acordo com ele, sua família nunca foi vítima 

de preconceito, mas ele já sofreu preconceito na escola. Ele descreve o 

preconceito como “apelidos – bulling”. 
 
6. Gilberto nasceu no dia 9 de julho de 2002, na cidade de São Paulo. Considera-

se branco e de religião católica. Mora na Vila Madalena, considera a escola 

perto de sua casa e vai para escola sozinho, a pé. Gilberto mora em uma casa 

com o pai e duas avós. Sua mãe é falecida, nasceu em Recife, no Estado de 

Pernambuco, e concluiu o Ensino Superior. Seu pai é dono de uma banca e 

também concluiu o Ensino Superior. O aluno desconhece o local de nascimento 

do seu pai. Segundo ele, ele e sua família nunca foram vítimas de preconceito. 

Ele enfatiza que gosta de morar com sua família.  
 
7. Norma nasceu no dia 22 de dezembro de 2002, na cidade de São Paulo. 

Considera-se negra e de religião católica. Mora longe da escola, no bairro de 

Pirituba, portanto vai de carro. Mora em uma casa com o avô, a avó e uma tia. 

Sua mãe nasceu em São Paulo, concluiu o Ensino Médio e trabalha como 

telefonista. Seu pai nasceu em São Paulo, concluiu o Ensino Médio e, nas 

palavras de Norma, “trabalhava”. Ela relata que nunca foi vítima de preconceito. 
 
8. Caio nasceu em São Paulo, no dia 10 de agosto de 2002. Considera-se negro e 

de religião católica. Relata que mora longe da escola, no bairro de Itapevi, e que 

para ir pra a escola utiliza o metrô, acompanhado de sua mãe, e a segunda 

parte do trajeto faz sozinho, a pé. Mora em uma casa, com seu padrasto, sua 

mãe e um irmão. Sua mãe trabalha como empregada doméstica e concluiu o 

Ensino Médio. Caio desconhece a cidade de nascimento de sua mãe. Ele 

também desconhece o local de nascimento de seu pai, bem como o grau de 

escolaridade, mas afirma que o pai é pintor. Ele relata que já foi vítima de 

preconceito na escola. 
 
9. Jonas nasceu no dia 15 de abril de 2002, na cidade de Teresina, Estado do 

Maranhão. Considera-se pardo e de religião evangélica. Mora na Vila Madalena, 

faz o trajeto de casa até a escola a pé e considera que mora longe da escola. 

Jonas mora em uma casa com o pai e dois irmãos. Seu pai nasceu no 

Maranhão, trabalha em uma loja e o aluno desconhece seu grau de 

escolaridade. Sua mãe também nasceu no Maranhão, cursou o Ensino 
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Fundamental e trabalha em um café. Ele relata nunca ter sido vítima de 

preconceito. 
 
10. Cristiano nasceu no dia 22 de janeiro de 2003, considera-se pardo e relata não 

ter religião. Ele é morador da Vila Madalena, considera curto o trajeto de casa 

para a escola e o faz a pé com seus amigos. Mora em uma casa com a mãe, 

dois irmãos e um primo. Sua mãe nasceu no Estado de Pernambuco, cursou o 

Ensino Fundamental; ela trabalha, mas ele desconhece sua profissão. Seu pai 

também nasceu em Pernambuco e Cristiano desconhece sua profissão e 

escolaridade. Ele relata que ele e sua família nunca foram vítimas de 

preconceito. 
 
11. Jaime nasceu no dia 4 de abril de 2002, na cidade de Teresinha, Maranhão, 

considera-se pardo e de religião evangélica. É morador da Vila Madalena, vai 

para a escola sozinho, a pé, e considera longo o percurso de sua casa até a 

escola. Ele mora em uma casa com o pai e três irmãos. Sua mãe nasceu no 

Maranhão, cursou o Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, e trabalha em um 

café. Seu pai também nasceu no Estado do Maranhão, trabalha em uma loja de 

construção e Jaime desconhece sua escolaridade. Ele relata que sua família já 

sofreu discriminação, por pertencer a uma determinada religião. 
 
12. Sílvio nasceu dia 10 de janeiro de 2003, no Estado da Bahia. Considera-se 

pardo e pertencente à religião católica. É morador do bairro da Pompéia, em São 

Paulo, e considera longo o trajeto de casa até a escola, que realiza com a irmã, 

a pé. Ele mora em uma casa com a mãe, um irmão e uma irmã. Seu pai é 

falecido e ele desconhece a cidade/estado em que o pai nasceu, bem como a 

profissão e o grau de escolaridade. Sua mãe nasceu em São Paulo, trabalha 

como diarista e Sílvio desconhece seu nível de escolaridade. Ele relata já ter 

sido vítima de preconceito na escola. 
 
13. Roberto nasceu dia 20 de setembro de 2002, na cidade de São Paulo. 

Considera-se pardo e de religião católica. É morador da Vila Madalena, vai para 

a escola a pé e sozinho, e considera curta o trajeto. Mora em uma casa com o 

pai, a mãe, três irmãos e duas irmãs. Sua mãe nasceu na cidade de Salvador, 

no Estado da Bahia, trabalha como cozinheira e ele desconhece seu grau de 

escolaridade. Seu pai nasceu no Estado de Pernambuco, trabalha como 
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segurança e ele também desconhece seu grau de escolaridade. Roberto afirma 

que ele e a família nunca foram vítimas de preconceito. 
 
14. Walter não soube responder sua data de nascimento; considera-se branco e 

não segue nenhuma religião. Mora na Vila Madalena, considera o trajeto de casa 

para a escola curto e vai sozinho, a pé. Mora em uma casa com seu pai, sua 

mãe, um irmão e uma irmã. Sua mãe nasceu em São Paulo, trabalha, mas ele 

desconhece sua profissão bem como seu grau de escolaridade. Seu pai também 

nasceu em São Paulo, trabalha como jardineiro e Walter também desconhece 

seu grau de escolaridade. Afirma que ele e sua família nunca foram vítimas de 

preconceito. 
 
15. Júlio nasceu dia 11 de junho de 2002, em São Paulo. Considera-se negro e sua 

religião é a umbanda. É morador da Vila Madalena, considera o trajeto de casa 

para a escola curto e o faz de ônibus, acompanhado por sua mãe. Mora em uma 

casa com a mãe, o avô, a avó e um tio. Sua mãe nasceu em São Paulo, trabalha 

em uma empresa de seguros e concluiu o Ensino Médio. Seu pai nasceu no Rio 

de Janeiro, é policial e Júlio desconhece seu grau de escolaridade. O aluno 

relata que já sofreu preconceito na escola por causa de sua risada que, de 

acordo com ele, dizem se parecer com a de uma cantora.  

 
16. Gil nasceu dia 14 de abril de 2002, em São Paulo. Considera-se branco e não é 

seguidor de nenhuma religião. É morador da Vila Madalena, considera o trajeto 

de casa para a escola curto e o faz a pé, acompanhado por seu pai. Ele mora 

em um apartamento com o pai e a mãe. Sua mãe nasceu na cidade de Alagoa 

Nova, Paraíba, trabalha como babá e ele desconhece seu grau de escolaridade. 

Seu pai também é paraibano, nascido na cidade de Barra de Santa Rosa; 

trabalha como zelador e ele desconhece seu grau de escolaridade. Afirma que 

ele e a família nunca foram vítimas de preconceito ou discriminação. 

 
17.  Vanessa não respondeu a data de seu nascimento e a cidade em que nasceu. 

Considera-se parda e afirma não ter religião. É moradora da Vila Madalena, vai 

para a escola a pé, com amigos, e considera curto o trajeto. Mora em uma casa 

com o pai, a mãe, dois irmãos, uma irmã e uma “cachorra”. Sua mãe nasceu no 

Estado da Bahia, trabalha em casa de família e estudou até o primeiro ciclo do 

Ensino Fundamental. Seu pai também é baiano, trabalha em uma firma e ela 
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desconhece seu grau de escolaridade. A menina afirma que ela e a família 

nunca foram vítimas de preconceito. 
 

18. Kevin nasceu no dia 6 de outubro de 2002, na cidade de São Paulo. Considera-

se branco e afirma não ter religião. Mora no bairro de Pinheiros, faz o trajeto de 

casa para a escola de bicicleta e considera curto o trajeto. Kevin mora em uma 

casa com o pai, a mãe e dois irmãos. Seu pai nasceu no Estado da Paraíba, 

trabalha como pedreiro e ele desconhece seu grau de escolaridade. Sua mãe 

também é paraibana, trabalha como doméstica e ele também desconhece seu 

grau de escolaridade. Relata nunca ter sido vítima de preconceito. 
 

19. Alana nasceu no dia 17 de dezembro de 2002, na cidade de São Paulo. 

Considera-se negra e relata que não tem religião, mas “acredita em Deus”. Mora 

na Vila Constância, considera a escola perto de sua casa e faz o trajeto de carro, 

acompanhada de sua mãe. Ela mora em uma casa com sua mãe, irmão, irmã e 

padrasto. Sua mãe é paulistana, cursou o Ensino Superior incompleto e trabalha 

como produtora cultural. Seu pai também é paulistano, fez o Ensino Superior 

incompleto e trabalha como despachante de voo. Ela relata que sua família já foi 

vítima de racismo; afirma que sua mãe foi vítima de racismo em seu antigo 

trabalho e que,naquele período, abriu um processo contra a empresa, alegando 

danos morais, pois dizia sentir-se constantemente agredida. 
 
20. Professora-pesquisadora (PP). Sou formada em Letras, com licenciatura em 

Inglês e Português, pelas Faculdades Oswaldo Cruz (FOC); tenho 

Especialização em Gênero e Sexualidade, pela Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ). Sou professora de Língua Inglesa há quinze anos, sendo que, 

nos últimos sete, leciono em Escolas Públicas Municipais na Cidade de São 

Paulo.  
 
A seguir, apresento o gráfico com os arranjos familiares dos alunos e alunas. 
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   Gráfico1: Arranjos Familiares dos Alunos e Alunas 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

3.3 Procedimentos de Produção dos Dados 
 

O corpus é formado por transcrições de vídeo-gravações produzidas durante 

as aulas em que o material didático elaborado pela PP foi utilizado.  

É importante ressaltar que, antes de iniciar as atividades, a PP conversou 

com os alunos, pais, mães ou responsáveis, para explicar a proposta das atividades 

acerca do tema família. Assim, foi discutido que iríamos organizar um projeto com 

uma série de atividades para discutir o tema família e, ao final, participaríamos da 

Mostra Cultural da escola, organizando uma galeria das famílias da turma. Também 

foi avisado que todas as aulas seriam filmadas e que o registro serviria de base para 

a pesquisa de mestrado da PP. Assim, todos os responsáveis pelos alunos 

concordaram e assinaram um termo de livre consentimento.  

Os dados foram produzidos em 7 aulas, com duração de 1 hora e meia cada 

uma, sendo que a última foi dedicada à preparação da Mostra Cultural. Para as 

gravações, foi utilizada uma câmera fotográfica filmadora acoplada a um tripé, 

posicionada no canto da sala, próxima à lousa, de forma que todos os alunos 

pudessem ser focalizados. 

É importante mencionar que a carga horária de aulas de Inglês em escolas 

públicas é de 90 minutos, distribuídos em duas aulas de 45 minutos cada, por 
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semana. O fato das aulas da professora-pesquisadora terem duração de 1 hora e 

meia deve-se à organização da grade de horários da escola, elaborada para que as 

aulas de Inglês fossem realizadas em horários contínuos, uma vez por semana. 

É relevante mencionar que a motivação da PP em elaborar o material didático 

foi o fato de o livro didático para o 6° ano, It Fits, aprovado pelo PNLD LEM (2014) e 

adotado pela escola, não ter o objetivo de discutir de maneira crítica a diversidade 

dos arranjos familiares presentes na contemporaneidade. Essas discussões sobre 

os diferentes arranjos familiares da contemporaneidade encontravam-se somente no 

livro do professor, como sugestão para uma discussão extra (TILIO, 2014) e não, de 

fato, como parte da atividade do livro do aluno .  

Embora o foco desta pesquisa não seja a análise do livro didático, ou do  

material didático elaborado pela PP, é significativo descrevê-los para a compreensão 

da diferença dos objetivos desses materiais na discussão do tema família28. A 

seguir, apresento o contexto de produção do livro didático do PNLD 2014, da 

unidade didática desse livro, que aborda o tema família, e após, o material didático 

elaborado pela PP. 

 

 

3.4 O Livro Didático e o Material Didático Elaborado pela Pesquisadora 
 

Nesta seção, primeiramente, será apresentado o contexto de produção da 

coleção It Fits, selecionado no PNLD LEM 2014, e a descrição da unidade didática 

do livro do 6º ano, que trata do tema família. Na sequência, apresento o contexto de 

produção e a descrição do material didático elaborado pela PP. 

 

 

3.4.1 Contexto de produção do livro didático It Fits 
 

A Coleção It Fits (EDIÇÕES SM, 2012) é uma obra coletiva, composta de 

quatro volumes destinados a jovens que estão cursando do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental. Foi uma das 3 coleções aprovadas no PNLD 2014.  Todos os volumes 

da coleção são compostos por 8 unidades didáticas, com exceção do primeiro, 

direcionado ao 6º ano, que apresenta uma unidade no início intitulada Getting 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28A unidade didática do LD e o material didático elaborado pela PP encontram-se na seção anexos. 
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Set,que, de acordo com os autores, é uma espécie de warmup antes de iniciar o 

trabalho com a coleção. Todos os volumes da coleção são acompanhados por um 

CD para as atividades de listening ao longo das unidades. 

De acordo com as autoras, as unidades são temáticas e incluem uma 

introdução ao tema por meio de imagens, perguntas de motivação e ativação de 

conhecimento prévio; textos e atividades relacionadas ao desenvolvimento das 

quatro habilidades linguísticas (EDIÇÕES SM, 2012, p.19). As Unidades Didáticas 

de todos os volumes são compostas por 11 seções. Abaixo, resumidamente, é 

exposto o que propõe cada uma delas, de acordo com os autores.  

A primeira, Quick Challenge, desafia o aluno a buscar ao longo da unidade 

algumas imagens apresentadas. A segunda, A First Approach, trata-se de uma 

primeira abordagem do tema da unidade. A terceira, Reading Corner, tem o foco no 

desenvolvimento da habilidade de leitura (compreensão escrita). A quarta, Words, 

Words, Words, diz respeito ao vocabulário da unidade. A quinta, Grammar bits, 

apresenta as questões gramaticais. A sexta, Pen to Paper, é destinada à produção 

escrita. A sétima, Speakers corners, trabalha a produção oral. A oitava, Open Your 

Ears, está relacionada à escuta e à compreensão. A nona, Extra, está relacionada à 

figura de um robô que se coloca ao longo de todas as unidades para trazer 

informações culturais ou sugestões. A décima, Grammar Reference, apresenta 

quadros explicativos com os principais pontos gramaticais. Por fim, a décima 

primeira, Glossary, apresenta um minidicionário bilíngue Inglês-Português.  

Em relação ao quadro teórico-metodológico, os autores apontam para a 

relevância dos estudos de Bakhtin acerca da linguagem, para a concepção da 

coleção. Nesse sentido, eles destacam a verbo-visualidade e o contexto na 

produção dos enunciados. Também destacam os pressupostos de Vygotsky em 

relação à concepção de ensino-aprendizagem. Enfatizam que, dentro dessa 

concepção teórico-metodológica de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, 

pressupõe-se trabalhar aspectos como interação, colaboração e descentralização. 

Em termos de abordagem, os autores defendem ser possível e recomendável 

lançar mão de mais de uma. Eles apontam que as tentativas de desenvolver o 

“método perfeito” mostraram ser impossível padronizar esse processo (EDIÇÕES 

SM, 2012, p.12). Para eles, não seria pertinente criticar um professor que em 

determinada situação lance mão de uma ou de outra abordagem para atender às 

necessidades de seu contexto específico em um determinado momento durante a 

aula. 
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Por fim, os autores destacam que a obra está em consonância com os PCN-

LE (1998), ao entenderem que o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras não 

pode ser compreendido apenas como um exercício do intelecto atrelado a formas e 

estruturas linguísticas. Eles também ressaltam que o uso da língua materna é 

intencionalmente empregado em determinados momentos que lidam 

especificamente com reflexão crítica. 

A seguir, apresento o 1º volume da coleção destinado ao 6º ano e uma breve 

descrição de como a unidade didática organiza-se para discutir o tema família. 

 

 

3.4.1.1 Contexto e descrição da Unidade Didática 
 

O primeiro volume da coleção “It Fits”, destinado ao 6º ano, é composto por 

oito Unidades Didáticas. São elas: 1) Identity; 2) Families; 3) Pets; 4) Places around 

me; 5) The environment; 6) Enjoy your meal; 7) Sports e 8) The internet and me.  

A unidade didática que trata do tema família, intitulada Families, inicia com a 

seção Quick Challenge que, de acordo com os autores, convida o aluno a fazer uma 

exploração prévia da unidade. Nela, são expostas algumas imagens e é pedido ao 

aluno para que localize-as ao longo da unidade e escreva o número que 

corresponde à página em que a imagem foi encontrada. Em relação ao gênero que 

será abordado, é apontado como sendo “film poster”. 

A primeira seção, intitulada First Approach, apresenta imagens de diferentes 

famílias e traz algumas perguntas sobre as imagens, além de algumas questões de 

identificação das imagens. Ao final,são apresentados alguns questionamentos em 

relação às famílias dos alunos e solicitado dos alunos que tomem notas sobre 

alguma família que apareça em filmes ou novelas para discutir com os colegas.  Na 

segunda seção, Reading Corner, a página traz a imagem de dois pôsteres de filmes 

da Disney que apresentam diferentes famílias e algumas perguntas sobre as 

imagens. A terceira seção, intitulada Exploring theText, apresenta algumas 

atividades de localização em relação aos pôsteres dos filmes apresentados na 

seção anterior e alguns exercícios de localização. Na quarta seção, intitulada Words, 

Words, Words, a proposta das atividades gera em torno do vocabulário referente aos 

membros da família. Nela, também é apresentada um árvore genealógica 

constituída por animais e, abaixo, algumas perguntas relacionadas a essa imagem. 

Na quinta seção, intitulada Grammar Bits, a proposta é trabalhar com adjetivos 



72	  

	  
	  

possessivos e pronomes demonstrativos, a partir de uma frase extraída de um dos 

pôsteres dos filmes daseção Reading Corner e de um poema. Na sequência, é 

proposto que os alunos leiam algumas frases referentes às unidades 1 e 2 do livro 

para completarem um quadro referente a pronomes e adjetivos possessivos. Logo 

após, é proposto um quiz sobre apelidos de pessoas famosas. A seguir, é pedido 

que os alunos desenhem suas arvores genealógicas no caderno e as descrevam 

para os colegas. Finalmente, as duas atividades seguintes são relacionadas a 

questões gramaticais, pronomes demonstrativos, vocabulário sobre membros da 

família e pronomes demonstrativos e possessivos. Na sexta sessão, intitulada 

Speaker’s Corner, é pedido que o aluno desenhe o rosto de um membro de sua 

família ou de uma família imaginária e escreva o nome da pessoa e o tipo de relação 

que ele tem com ela.  

Na atividade seguinte,são apresentadas algumas frases e é pedido ao aluno 

que selecione as frases que ele usaria para apresentar os membros de sua família 

para os colegas. Finalmente, é pedido que ele use o desenho e as frases escolhidas 

para apresentar os membros de sua família para um colega. A sétima sessão, 

intitulada open Your Ears, pede ao aluno que observe a imagem de um pôster de um 

filme e leia uma pequena descrição que se encontra acima do pôster. É perguntado 

ao aluno de que maneira o pôster o ajuda a entender a descrição e de que maneira 

a descrição o ajuda a entender o pôster. A seguir, é apresentada uma atividade para 

ser completada com true or false; nela, o aluno deve escutar um trecho do filme e 

decidir se as afirmações sobre o filme são verdadeiras ou falsas. Por fim, é pedido 

para que os alunos conversem sobre os níveis de dificuldades da atividade anterior 

e o que eles conseguiram apreender da fala dos personagens. 

Na última sessão, intitulada Pen to Paper, é pedido ao aluno que crie um 

pôster de um filme. Nela, são enfatizados os elementos que compõem um pôster e 

são indicados alguns passos para a sua elaboração. É sugerido ao aluno que use as 

informações sobre sua família (real ou imaginária), a partir da atividade realizada na 

seção Speaker’s Corner para criação do pôster. Assim, é pedido que o aluno decida 

o título, o slogan e pense nas imagens para o cartaz. Por fim, é pedido que o aluno, 

após finalizar seu cartaz, observe o cartaz dos colegas e, em seguida, avalie o seu 

próprio, tendo como referência o título, o slogan e a ilustração. Para tanto, o aluno 

deve escolher diferentes opções de emoticon29. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29Ícones ilustrativos de uma expressão facial, que podem demonstrar sentimentos como alegria, 

insatisfação ou tristeza. 



73	  

	  
	  

Segue o resumo dos conteúdos da unidade didática “Families”, como 

apresentado no Livro:. 

 
Figura 1: Resumo dos conteúdos da Unidade Didática 

 
Fonte: Obra Coletiva. It Fits: inglês, 6º ano. São Paulo: SM, 2012, p.6. 

 

Na seção a seguir, apresento o contexto de produção do material didático 

elaborado pela PP 

 

 

3.4.2 Contexto de produção do material didático elaborado pela pesquisadora 
 

O material didático elaborado pela professora-pesquisadora foi produzido com 

o objetivo de abordar de maneira crítica o tema família. Teve como foco criar 

contextos de constituição cidadã, a partir da discussão sobre as famílias dos alunos 
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e a diversidade dos arranjos familiares na contemporaneidade. 

Foi elaborado no decorrer do segundo semestre de 2014. Ao longo do 

processo de produção, a PP discutiu com sua orientadora e com colegas do grupo 

LACE as atividades que estavam sendo construídas. Esse trabalho crítico-

colaborativo fez com que a PP repensasse algumas das atividades e reorganizasse 

o material algumas vezes durante do processo. Também é pertinente ressaltar a 

importância dos alunos nesse processo, pois alguns questionamentos que 

ocorreram em sala de aula fizeram com que a PP repensasse a organização do 

material e o modificasse. 

Assim, o material foi construído com base nos pressupostos teórico-

metodológicos desta pesquisa. Está em consonância com o que é preconizado pelos 

PCN (1998) em relação à necessidade de se debater o tema família de maneira 

crítica no contexto escolar, trazendo à tona os diferentes arranjos familiares 

presentes na sociedade contemporânea, como discutido por vários pesquisadores, 

dentre eles Mello (2007), Souza e Ramires (2006), Neder (2005) e Oliveira (2011).  

Alinha-se com o quadro teórico da Línguistica Aplicada crítica e transgressiva 

(PENNYCOOK 1998, 2001, 2006; RAJAGOPALAN, 2003, 2006), ao trazer para o 

centro da discussão questões identitárias (MOITA LOPES, 2006), ao relacionar o 

tema família com aspectos específicos e subjetivos dos sujeitos sociais como, por 

exemplo, sexualidade, desigualdade, ética e reprodução de alteridade 

(PENNYCOOK, 2006).  

O material também está apoiado nos pressupostos da TSHC, ao propor 

atividades que sejam relevantes à vida dos alunos e que dizem respeito ao mundo 

em que vivemos (VYGOTSKY, 2010). Tem o objetivo de dar voz aos alunos (TILIO, 

2012; FERREIRA, 2006) para que eles possam se expressar frente às discussões 

acerca do tema família. Encontra-se em consonância com os pressupostos teórico-

metodológicos da PCCol, pois tem o objetivo de discutir, compreender e transformar 

os modos de agir no contexto escolar. Assim, são propostas atividades pautadas em 

questões de justiça, empoderamento e cidadania crítica (MAGALHÃES, 2012).  

Portanto, como aponta Hozman (2009), o objetivo das discussões não é 

tentar encontrar verdades, mas sim mover-se em direção à criação de novos 

sentidos. Nessa perspectiva, o material foi pensado em um contexto de colaboração 

crítica em que “todos os agentes tenham voz para colocar suas experiências, 

compreensões e suas concordâncias e discordâncias em relação aos discursos de 

outros participantes e seu próprio” (MAGALHÃES, 2004, p.56).  
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Também alinha-se com os pressupostos do letramento crítico, pois 

consideraque aprender uma língua não é somente ser capaz de comunicar-se por 

meio dela,  mas também é uma oportunidade de ressignificações de sentido em 

relação a nós mesmos, aos outros e ao mundo (JORDÃO, 2013). Assim, com base 

na teoria do multiletramento, aponta para um processo de ensino-aprendizagem com 

vistas a construir significados compartilhados a partir de diversas semioses que 

fazem parte do mundo contemporâneo (TÍLIO, 2015).  

A Unidade Didática elaborada foi pensada na perspectiva de que tanto a 

prática didática quanto o material didático são permeados de uma multiplicidade de 

linguagens (ROJO, 2012) e que toda ação semiótica é uma ação social (KRESS, 

2010). Foi construída pensado na abrangência dos discursos, considerando que os 

textos já não podem mais ser vistos fora das ideologias e das significações (ROJO, 

2009). 

Também foi elaborada com base nas considerações de Tomlinson e 

Masuhara (2013) a respeito dos princípios de consciência cultural, ou seja, a 

percepção da sua própria cultura e da cultura do outro, e dos princípios da 

consciência crítica, ou seja, representação de mundo contida no material, 

representação de valores, desenvolvimento de confiança crítica e desenvolvimento 

de pensamento crítico. Portanto, seguindo Tomlinson e Masuhara (2013), o objetivo, 

ao elaborar o material, foi o de propor atividades que abordassem o tema família por 

meio de textos controversos, seguidos de perguntas que estimulassem os 

aprendizes a pensar e a se colocar diante dessas questões, e compartilhassem seus 

pensamentos sem medo de serem corrigidos (TOMLINSON e MASUHARA, 2013). 

É relevante mencionar que o material didático elaborado pela PP está 

alinhado com as expectativas sugeridas pelo Guia de Livros Didáticos do PNLD 

LEM(2014), que preconiza que a aprendizagem de uma língua estrangeira deve ter 

como princípios articular ações que permitam romper estereótipos, superar 

preconceitos e criar espaços de respeito à diferença. A seguir, apresento o quadro 

com datas, atividades propostas, objetivos e conteúdo de cada aula. 

 

Quadro 1: Planejamento das aulas 

Aulas/data Objetivos/conteúdos 

AULA 1 

21/10/2014 

1. Discutir os sentidos de família com os alunos. 
 
2. Apresentar o vocabulário relacionado a membros da família. 
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AULA 2 

07/11/2014 

1. Reorganizar as atividades da aula anterior. 
 
2. Apresentar, oralmente, a família, para classe. 

AULA 3 

14/11/2014 

1. Discutir conflitos na família. 
 
2. Utilizar adjetivos para descrever uma situação de conflito em família. 

AULA 4 

25/11/2014 

1. Assistir a trailers de filmes para discutir os diferentes arranjos 
familiares na contemporaneidade. 

 
2. Identificar os arranjos familiares apresentados nos trailers dos filmes e 

discutir, em grupo, as possibilidades dos diversos sentidos de família. 

AULA 5 

26/11/2014 

1. Leitura, em pequenos grupos, do livro “The great big book of families”. 
 
2. Discutir o preconceito em relação a determinados tipos de família. 
 
3. Discutir as diferenças e similaridades entre as famílias apresentadas 

nos livros e a realidade familiar dos alunos. 

AULA 6 

27/11/2014 
Confeccionar pôsteres das famílias dos alunos para apresentação na 
Mostra Cultural da escola. 

AULA 7 

28/11/2014 Montagem da Mostra Cultural intitulada “Diifferent Families” 

 Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

 A seguir, descrevo as atividades do material didático elaborado pela 

professora-pesquisadora. 

 
 
3.4.2.1 Descrição do material didático elaborado pela pesquisadora 

 
O material didático foi organizado em seis seções. Teve como objetivo discutir 

os sentidos de família com os alunos e a diversidade dos arranjos familiares na 

contemporaneidade. A seguir descrevo cada uma das seções e seus objetivos.  

 

Seção I de atividades – Essa seção teve por objetivo entender quais eram os 

sentidos atribuídos pelos alunos à família, quais eram os membros de suas famílias 

e quais pessoas eles consideravam importantes em suas vidas e porquê. Foi 

dividida em cinco atividades. A primeira propôs aos alunos discutirem, em duplas, o 

que seria família para eles e escreverem, individualmente, a resposta da questão. A 

segunda questionou se suas famílias eram grandes ou pequenas, e solicitou que 

descrevessem os membros de suas famílias. A terceira solicitou dos alunos que 

escrevessem o nome de uma pessoa da família que eles consideravam importante 
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em suas vidas. A quarta questionou o porquê da importância dessas pessoas para 

eles. Por fim, a quinta, pedia aos alunos que perguntassem aos colegas quem era a 

pessoa da família que eles consideravam importante e o porquê. 

 

Seção II de atividades – Essa seção, constituída de três atividades, teve por 

objetivo discutir os conflitos em família. Na primeira atividade foi pedido aos alunos 

que observassem seis  imagens e as discutissem. A primeira imagem mostrava duas 

pessoas discutindo e, aparentemente, o filho tapando os ouvidos. A segunda, uma 

mulher, aparentemente nervosa, apontando o dedo para uma criança. A terceira, 

uma mulher tentando falar com um garoto que estava com fones de ouvido. A 

quarta, um jovem de braços cruzados, de costas para uma mulher, enquanto ela 

esperava, em pé, com as mãos na cintura. A quinta, um homem gritando com uma 

criança, enquanto esta ouvia música em seu headphone. E, por fim, a sexta, uma 

mulher e uma adolescente sentadas em um banco, discutindo. Para provocar 

discussão algumas perguntas relacionadas às imagens foram feitas. As perguntas 

estão relacionadas aos membros daquelas famílias, o que eles imaginavam que 

estava acontecendo naquelas situações e se aquelas pessoas pareciam felizes ou 

tristes, calmas ou nervosas. A segunda atividade teve como objetivo saber se os 

alunos tinham conflitos com suas famílias. Por fim, a terceira atividade pedia que 

eles escrevessem com que frequência discutiam com suas famílias e qual era o 

motivo.  

 

Seção III de atividades – O objetivo dessa seção, composta por três atividades, foi 

discutir a diversidade de arranjos familiares na contemporaneidade. A proposta da 

primeira atividade era assistir a três trailers de filmes para, posteriormente, discutir 

quais os tipos de família foram apresentados neles. Os alunos deveriam observar 

imagens de três webpages relacionadas a filmes e responder questões, oralmente, 

como, por exemplo, o que eles achavam que os vídeos iriam tratar, qual deles era 

um documentário, se eles já tinham assistido alguns deles ou se conheciam alguns 

dos personagens. A segunda atividade pedia aos alunos que assistissem aos trailers 

e respondessem perguntas, em grupos, relacionadas ao que assistiram. O primeiro 

trailer era do filme The Simpsons; o segundo, sobre o fime Brave; o terceiro era um 

documentário intitulado A Family is a Family. Em relação ao primeiro, a proposta da 

atividade era que os alunos assistissem ao trailer e respondessem, por escrito, quais 

eram os membros daquelas famílias e quais eram seus nomes. No segundo, eles 
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deveriam responder quem era a personagem principal, se ela tinha uma família 

grande ou pequena e quem eram os membros daquela família. No terceiro, tinham 

que responder quais tipos de família haviam visto no filme e deveriam descrever três 

dessas famílias. Por fim, na última atividade, os alunos deveriam responder se as 

famílias mostradas nos trailers eram iguais umas às outras, ou diferentes, e discutir 

quais as semelhanças e as diferenças entre elas. 

 

Seção IV de atividades – O objetivo dessa seção, composta de duas atividades, foi 

discutir a diversidade dos arranjos familiares, a partir de imagens do livro 

paradidático intitulado “The great big book of families” (HOFFMAN e ASQUITH, 

2010). Na primeira atividade, foi proposto que os alunos discutissem, em grupo, 

questões relacionadas às imagens e aos textos que as compunham. As questões da 

primeira atividade eram relacionadas a que tipo de família eles viam no livro, quem 

eram os membros, se eles conheciam famílias parecidas com aquelas, se eles 

achavam que algumas daquelas famílias sofriam preconceito e porquê. A segunda 

atividade pedia aos alunos que respondessem se as famílias mostradas nos livros 

eram parecidas ou diferentes de suas famílias e que explicassem a resposta. 

 

Seção V de atividades – Nessa seção, o objetivo era retomar o vocabulário 

relacionado ao tema família e confeccionar pôsteres das diferentes famílias dos 

alunos, para serem exibidos na Mostra Cultural da escola. 

 

Seção VI de atividades – Nessa seção, o objetivo era organizar, juntamente com os 

alunos, a exposição sobre suas famílias,a ser exibida na Mostra Cultural da escola. 

 

 

3.5 Procedimentos e Critérios de Seleção dos Dados 
 

Os excertos foram selecionados levando em consideração discussões e 

sugestões feitas pelos membros da banca de qualificação do mestrado e pela 

professora orientadora. Foram selecionados os excertos que mostram o processo de 

desenvolvimento dos alunos e o papel da professora-pesquisadora na constituição 

de contextos de cidadania e empoderamento, na discussão do tema família. A 

seguir, retomo a pergunta de pesquisa, como base para, na seção seguinte, 

apresentar as categorias de análise e de interpretação dos dados: 
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Em que medida as práticas docentes interativas em sala de aula 

criaram contextos de constituição de cidadania e empoderamento, ao 

discutir o tema família? 

 

 

3.6 Categorias de Análise e de Interpretação dos Dados 
 

Nesta seção, serão apresentadas as categorias de análise e de interpretação 

dos dados, utilizadas como base para responder a pergunta norteadora desta 

pesquisa.  

 

 

3.6.1 Categorias de análise 
 

Foram consideradas as categorias enunciativas e linguístico-discursivas, com 

base nos estudos de Liberali (2013) e de Ninin (2013).  

 

 

3.6.1.1 Categorias enunciativas 

 
Como apontado por Liberali (2013, p.63) as características enunciativas na 

perspectiva da argumentação correspondem aos modos concretos de produção e de 

realização de determinado evento. Nesta pesquisa, são fundamentais para entender 

de maneira crítica o contexto em que os dados foram produzidos. Assim, focalizam o 

local e o momento de produção/recepção/circulação dos discursos; o papel dos 

Interlocutores (enunciadores) e os objetivos da interação. Discuto cada um deles, a 

seguir: 

 

Conteúdo temático: De acordo com Bronckart (2012, p.97), podemos definir o 

conteúdo temático como um conjunto de informações explicitamente apresentadas 

em um texto. O autor ressaltaque um texto pode veicular diferentes temas e abordá-

los de diferentes formas. Ele pode, por exemplo, abordar fenômenos referentes ao 

mundo social, ao mundo físico ou veicular temas de caráter mais subjetivo. Assim, 
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as informações constitutivas do conteúdo temático são representações construídas 

pelos participantes. Essa categoria é importante para a compreensão dos sentidos 

de família que foram revelados pelos participantes ao longo das interações. 

 

 

3.6.1.2 Categorias linguístico-discursivas 
 

De acordo com Liberali (2013, p.66), as categorias discursivas são aquelas 

que compreendem: 1) o plano organizacional, que diz respeito ao início, ao 

desenvolvimento e ao encerramento do enunciado; 2) a organização temática, que 

diz respeito à pertinência e ao desenvolvimento do tema proposto para discussão, e 

aos modos de articulação das vozes dos participantes, no discurso; 3) o foco 

sequencial, que focaliza, no discurso, a maneira dos interlocutores lidarem com os 

temas e sequenciá-los na produção do conhecimento, com vistas a compreender as 

articulações discursivas; 4) a articulação discursiva entre as ideias apresentadas, no 

sentido de compreendê-las por meio das posições dos interlocutores e de como 

seus pontos de vista são apresentados, contrastados, sustentados e acordados.   

Já as linguísticas dizem respeito à materialidade do texto, considerando 

alguns mecanismos de composição do discurso como, por exemplo, 

conversacionais, de coesão verbal, lexicais, coesão nominal, de valoração, de 

conexão, de distribuição de vozes, de modalização, de interrogação, não verbais e 

de proliferação. Como apontado por Liberali (2013) e Ninin (2013), essas duas 

categorias de análise devem ser tratadas sob uma perspectiva dialógica na trama 

discursiva e não separadamente, de forma mecânica. Nesta pesquisa essas duas 

dimensões são importantes para a compreensão dos papéis que os sujeitos 

assumiram e como se posicionaram no decorrer das interações, em sala de aula. A 

seguir, apresento as categorias que serão utilizadas para análise dos dados com 

base em Ninin (2013) e em Liberali (2013). 

 

Tipos de Perguntas: De acordo com Ninin (2013), com base na abordagem 

sociocultural como proposta por Vygotsky ([1934] 2000) e alguns pesquisadores que 

expandiram suas discussões, uma atividade orientada por pergunta é um espaço 

mediado de construção colaborativo-argumentativa propiciador do pensar crítico. 

Nessa perspectiva, a autora enfatiza, apoiada em Martin e White (2005), que uma 

pergunta pode ser entendida como um espaço de expansão dialógica, que provoca 
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movimentos na ZPD e que convida o outro à interação, ampliando espaços para 

participação. Para esta pesquisadora, o ato de perguntar alinha-se com a 

perspectiva da Linguística Aplicada Transgressiva (PENNYCOOK, 2006), pois 

considera a linguagem situada sócio-histórico-culturalmente, a serviço dos sujeitos 

em contexto. Assim, a autora afirma que, nessa perspectiva, as perguntas 

caracterizam-se como espaços reais nos quais os sujeitos agem discursivamente 

para tomar decisões a partir do papel social que cada um assume (NININ, 2013, 

p.21).  

Ninin enfatiza que essa perspectiva procura desmitificar a visão de pergunta 

como verificação do saber do outro (NININ, 2013, p.26). Visto por esse prisma, de 

acordo com a autora, as situações que envolvem perguntas constituem-se em 

criação de espaços dialógicos que impulsionam transformações, pois oferecem 

oportunidades para que o outro expresse seu pensamento que é fruto de sua visão 

de mundo pautada em suas experiências individuais e socioculturais. Na perspectiva 

da colaboração crítica, o ato de perguntar está atrelado a processos propiciadores 

de contextos que envolvam a negociação de significados gerados pela possibilidade 

de pensar com o outro. Nesse contexto, Ninin (2013) afirma que as atividades 

orientadas por perguntas desencadeiam um movimento argumentativo gerado pelos 

sujeitos envolvidos na interação. No contexto escolar, esse movimento pode ser 

gerado ora pelo professor, ora pelos alunos. 

Para Ninin (2013), há três dimensões do ato de perguntar. A primeira, a 

dimensão pragmática, está relacionada a variados aspectos como, por exemplo, aos 

modos como cada pergunta influencia os participantes, sua relação com o contexto 

no qual se encontram, efeitos de sentidos produzidos na ação discursiva e como o 

contexto de ação desses participantes cria condição para que a atividade ocorra 

(NININ, 2013, p.88). A segunda, a dimensão epistêmica, está relaciona aos modos 

de construção de conhecimento em um campo específico e sua fundamentação, aos 

avanços e superações de obstáculos epistemológicos relacionados ao conhecimento 

cotidiano e científico. Já a terceira dimensão, a argumentativa, propicia a inserção 

de pontos de vista, divergências, justificativas. Além disso, instaura dúvidas para 

provocar movimentos argumentativos com vistas à expansão dialógica (NININ, 2013, 

p.100).  

Quanto ao modo de categorização das perguntas, Ninin (2013) explica que 

essa é uma questão apenas didática, pois, ao analisá-las, deve-se ter em mente que 

na vida real, em contextos discursivos, elas apresentam-se imbricadas umas às 
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outras, em uma relação de interdependência que compõe a construção da trama 

discursiva. A autora propõe uma categorização que leve em consideração a forma, o 

tipo, a natureza, o conteúdo, a condução temática e a estrutura. A seguir apresento 

algumas das categorias. 

 
Quadro 2: Categorias de Pergunta 

       Quanto ao Tipo 

Dependente Depende da anterior ou de resposta já dada pelo respondente 

Secundária/irrelevante Não contribui diretamente para o desenvolvimento temático, 
porém permite manutenção/ descontração da interação 

De esclarecimento Exige explicação ou justificativa 

Sumarização ou 
síntese 

Exige identificação e recuperação das idéias relevantes 
apresentadas em uma discussão 

De expansão 
Possibilita expandir, avançar o raciocínio, pede mais 
evidências, clarificação sobre o assunto/ raciocínio/permite links 
com contribuições já apresentadas 

Polêmica 
Exige posicionamento sobre temas polêmicos quando 
discutidos em grupos que divergem. Quando aberta pode 
produzir desdobramentos 

Causa-efeito Provoca exploração das relações de causa-efeito em situações 
prático-teóricas 

Fraudada Aquela que guia o respondente em direção a uma resposta 
preexistente 

Quanto à Natureza Didática - relaciona-se diretamente a um assunto de ensino / 
conteúdos pedagógicos / aprendizagem sistematizada 

Quanto ao Conteúdo 
Perguntas relacionadas ao “oque” é tratado. Pode estar 
relacionada a fatos/conceitos/ações; sentidos/significados; 
relações interpessoais/atitudes/sentimentos 

Quanto à Condução 
Temática 

Perguntas características dos recursos de progressão temática. 
Podem ser introdutória – usada para levantar conhecimentos 
prévios; de desenvolvimento – usada para permitir relacionar 
conhecimentos anteriores aos que estão sendo construídos; 
focal – usada para evitar que haja dispersão/digressão em 
relação ao objeto de conhecimento; conclusiva – usada para 
possibilitar a síntese ou conclusão do que está em discussão 

Quanto à Estrutura 
Plena Feita para ser efetivamente respondida pelo interlocutor; a 

resposta é esperada 

Semirretórica 

Reforça o foco do que é perguntado/mostra relevância de 
algo/muda o foco da discussão; carrega na própria pergunta as 
possibilidades de resposta; dá a falsa idéia de que se espera a 
resposta do interlocutor, mas, na verdade, é um processo para 
auxiliar a argumentação; quem pergunta já conhece a resposta 
apresentada 

Retórica Tem as mesmas características da semirretórica, porém, a 
resposta não é apresentada 

Metadiscursiva  Feita com propósito de organizar o pensamento de quem 
pergunta 

Fonte: adaptado de Ninin (2013) 
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Entrelaçamento de vozes: aponta para o modo como as vozes dos participantes 

articulam-se discursivamente. De acordo com Liberali (2013, p.68), elas podem ser 

categorizadas da seguinte forma:  

 
Quadro 3: Categorias de entrelaçamento de vozes 

Exordio Abertura do tema ou introdução e estabelecimento de contato 
com interlocutores 

Questão controversa 

Que cria possibilidade de respostas com perspectivas diversas e 
permite aos interlocutores assumirem posicionamento; 
Apresentação de ponto de vista/tese, apresentação de uma 
posição pelo interlocutor que demanda sustentação ou requer 
refutação por parte dos demais interlocutores 

Espelhamento Recolocação do que foi apresentado por outro interlocutor de 
forma parafraseada ou reproduzida 

Espelhamento com 
pedido de 

dis/concordância 

Uso do espelhamento como forma de recolocação da questão 
controversa, porém com o uso do posicionamento de outro 
interlocutor 

Concordância com 
ponto de vista 

Aceitação de idéia apresentada com/sem acréscimo de novas 
possibilidades de interpretação do tema 

Discordância/ 
contestação do 
ponto de vista 

Apresentação de oposição ao ponto de vista expresso, sem 
necessariamente expandir em um novo posicionamento 

Negação/refutação 
de argumento 

Não aceitação de suporte apresentado para ponto de vista, 
mesmo que o posicionamento do enunciador seja o mesmo 
daquele de quem nega o argumento. Pode realizar-se por meio 
de antecipação das razões dos adversários, contestação global 
dos argumentos ou proposição de argumentos contra o outro 

Acordo ou síntese 
Tentativa de encontrar nova posição que aglutine diferentes 
posicionamentos a partir de concessões, imposição de condição, 
descarte, acordo pontual, interação de ideias ou reformulação; 

Pedido/apresentação 
de esclarecimento 

Solicitação e/ou apresentação de maiores detalhes sobre 
argumento de sustentação ou ponto de vista apresentado 

Pedido 
/apresentação de 

contra-
argumentação 

Solicitação ou apresentação de posição distinta da que está 
sendo discutida ou da que foi proposta por outro interlocutor 

Questões para 
entrelaçamento de 

falas 

Modos de questionar que contribuem para que os interlocutores 
percebam ou criem relações entre suas falas e de outros 
participantes do evento 

Pedido/apresentação 
de sustentação, 

Que pode ocorrer com a reprodução de uma voz de autoridade, 
apelo emocional, explicação, ou seja, uma conexão ou relação 
necessária entre idéias, descrição/descrição de ação ou 
realização de performance 
 

Fonte: adaptado de Liberali (2013) 
 

Mecanismos de distribuição de vozes: Liberali (2013) os descreve como 

importantes mecanismos para trazer à tona as vozes que constituem o discurso dos 

participantes, pois permitem a materialização de sentidos pessoais a partir da 

constituição de significados que podem ser reelaborados e, assim, gerar novos 
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significados compartilhados. A autora afirma que, no contexto escolar,o uso desses 

mecanismos propicia a integração dos participantes no discurso e cria oportunidades 

de maior integração de sentidos. 

 Segundo Liberali (2013, p.79), os mecanismos de distribuição de vozes no 

discurso são marcados pela presença do uso de eu e tu, em expressões em 1ª e/ou 

segunda pessoa; de formas pessoais para assumir uma opinião (pronomes e 

adjetivos possessivos como, por exemplo, “na minha opinião”) ou expressões para 

envolver e implicar o destinatário (como, por exemplo, “você deve concordar que...”). 

Também aparecem para expressar a ideia de primeira pessoa no plural, no uso de a 

gente, ou na presença de primeira pessoa do plural, não como protagonistas 

concretos da interação, mas como remetentes da interação, como no exemplo 

“vamos ver a seguir”. Por fim, as marcas de discurso direto e indireto, em que o 

participante assume responsabilidade sobre o que é dito ou reproduz de forma 

indireta a fala dos outros.  

 

Mecanismo de valoração: De acordo com Liberali (2013), os mecanismos de 

valoração marcam posições dos locutores frente aos temas; podem ser expressos 

por expressões atributivas, depreciativas, descritivas, identificatórias ou por 

adjetivação. Servem tanto para marcar as posições dos sujeitos como para avaliar a 

maneira de intervenção em foco. 

 

 

3.6.2 Categorias de interpretação 
 

Essas são categorias que precisam estar sempre consideradas estreitamente 

relacionadas às análises, para que a compreensão do que acontece possa ocorrer. 

Assim,as análises serão feitas com vistas à interpretação das seguintes categorias, 

já discutidas na Seção Teórica: 
 

• Sentidos e significados 

• O papel político do professor 

• Letramento crítico 

• Empoderamento 
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3.7 Credibilidade da Pesquisa 
 

Ao longo do desenvolvimento do mestrado, além de compartilhar com colegas 

do grupo LACE e com a professora orientadora o processo da pesquisa e o de 

elaboração do material didático, apresentei trabalhos e participei de seminários e 

minicursos que me ajudaram a refletir criticamente sobre as questões centrais que 

permeavam esta investigação. É também importante ressaltar que esta pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética e realizada com a autorização dos gestores da 

escola e de todos os responsáveis pelos alunos participantes.  Abaixo, apresento o 

quadro das atividades acadêmicas das quais participei. 

 
 

Quadro 4: Atividades acadêmicas 

Evento 
Tipo de 

apresentação/ 
participação 

Título do 
trabalho/minicurso/disciplina Local/Data 

Fórum LACE: 
Hiperconectando 
escolas ao redor 

do mundo: 
Multiletramentos e 
Multimodalidade 

na escola 

Poster 
Os pressupostos Teórico-

Metodológicos da Pesquisa 
Crítico de Colaboração 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 
São Paulo 
(PUC-SP) 
Mai/2014 

III LAELI: 
Linguística 

Aplicada e o 
Ensino da 
Linguagem 

Convidada para 
ministrar 
workshop 

The Meaning of Family in 
English Textbooks: Culture and 

Ideology 

Universidade 
Federal de 

Pernambuco 
(UFPE) 

Mai/2014 
III LAELI: 

Linguística 
Aplicada e o 
Ensino da 
Linguagem 

Convidada para 
ministrar 
palestra 

International Mobility For State 
Scholl Teachers: Building 

Multicultural and Multilingual 
Worlds 

Universidade 
Federal de 

Pernambuco 
(UFPE) 

Mai/2014 

7ºSIAC- Fórum 
Ação Cidadã 

Comunicação 
oral 

Contexto Escolar: o 
protagonismo Juvenil no 

combate à homofobia 

Faculdade de 
Educação 
(FEDUC) 
Nov/2014 

Evento promovido 
pelo Grupo de 

Pesquisa 
Linguagem em 

Atividade no 
Contexto Escolar 

(GP LACE) 

Ouvinte 

Minicurso: Perezhevanie in 
Vygotsky’stheoretical 

perspective: contextandcontent. 
Ministrado pelo Prof. Dr. Nikolai 

Varesov 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 
São Paulo 
(PUC-SP) 
Nov/2014 

Evento promovido 
pelo Grupo de 

Pesquisa 
Linguagem em 

Atividade no 
Contexto Escolar 

Ouvinte 

Minicurso: “Hyperconnecting 
Schools from around the globe: 
Multiliteracy and multimodality in 

school” 
Ministrado pelos Prof. Dr. Nino 
Ferrin e Prof. Dr. Martin Bittner 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 
São Paulo 
(PUC-SP) 
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(GP LACE Maio/2014 
Evento promovido 

pelo Grupo de 
Pesquisa 

Linguagem em 
Atividade no 

Contexto Escolar 
(GP LACE 

Ouvinte 

Minicurso: “Learning platforms 
in changing social semiotic 

landscape” 
Ministrado pelo Prof. Dr. Jeff 

Bezemer 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 
São Paulo 
(PUC-SP) 
Maio/2014 

Evento promovido 
pelo Programa de 

Pós Graduação em 
Línguistica 

Aplicada e Estudos 
da Linguagem 

(PUC-SP) 

Ouvinte 

Minicurso: “Creating intimacy 
with Students, Environments, 

and content: How to Make 
Learning Developmental” 

Ministrado pela Profa. Dra. 
CarrieLobman 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 
São Paulo 
(PUC-SP) 

Março/2014 
XI CBLA 

Congresso 
Brasileiro de 
Linguística 

Aplicada Brasileiro 
de Linguística 

Aplicada 

Comunicação 
oral 

Ideologia e os Sentidos de 
Família nos Livros Didáticos de 

Língua Inglesa 

Universida
de Federal 

de Mato 
Grosso do 

Sul 
(UFMS) 
Jul/2015 

ICCAL – 
International 
Congress of 

Critical Applied 
Linguistics 

Comunicação 
oral 

Os Construtos Familiares nos 
Livros Didáticos de Língua 

Inglesa e na 
Contemporaneidade 

Universidade 
de Brasília 
(UNB) 

Out/2015 

ICCAL – 
International 
Congress of 

Critical Applied 
Linguistics 

Ouvinte 

Minicurso: “Multimodality in 
Educational Theory and 

Practice” 
Ministrado pelo Prof. Dr. Bill 

Cope e pela Profa. Dra. Mary 
Kalantzis 

Universidade 
de Brasília 
(UNB) 

Out/2015 

Fonte: elaborado pela autora 
 

Nesta seção, apresentei a fundamentação teórico-metodológico da pesquisa. 

Primeiramente, apresentei os pressupostos da PCCol como uma abordagem 

metodológica crítica, ativista e intervencionista que visa compreender e discutir 

possibilidades de transformação de modos de agir em contextos escolares pautados 

em questão de justiça, empoderamento e cidadania. Logo após, descrevi o contexto 

de pesquisa, incluindo a escola, a turma, os participantes da pesquisa, o material 

didático elaborado pela PP e o LD aprovado no PNLD (2014). Na sequência, 

apresentei os procedimentos de produção e critério de seleção dos dados. Por fim, 

apresentei as categorias enunciativas e linguístico-discursivas (NININ, 2013; 

LIBERALI, 2013) que são  base para a análise dos dados, e, na sequência, um 

quadro com atividades acadêmicas das quais eu participei ao longo do processo de 

pesquisa e de escrita desta dissertação. 
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4   ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Nesta seção, descrevo a análise e apresento a discussão dos dados com 

vistas a responder a pergunta norteadora desta pesquisa: em que medida as práticas 

docentes interativas em sala de aula criaram contextos de constituição de cidadania 

e empoderamento, ao discutir o tema família? 

Assim, com o objetivo de respondê-la, esta seção está organizada em três 

subseções. Para melhor compreensão do contexto, a primeira discute os sentidos de 

família, que emergiram das interações iniciais entre os participantes; a segunda tem o 

objetivo de analisar as interações que ocorreram no decorrer das aulas em que foram 

discutidas a diversidade dos arranjos familiares na contemporaneidade. Por fim, a 

terceira apresenta momentos em que, durante a organização da Mostra Cultural, os 

alunos fizeram reflexões críticas sobre o processo do projeto. 

 

 

4.1 Discussões Iniciais sobre o Tema Família 
 

O objetivo desta seção é analisar e discutir a interação inicial entre os 

participantes na discussão do tema família e os sentidos de família que emergiram 

ao longo das interações iniciais, a partir da voz dos alunos sobre suas próprias 

famílias. Os excertos seguintes são referentes à primeira e à segunda aulas.  

O excerto 130, a ser analisado e discutido, é referente à primeira aula e mostra 

o momento em que a PP entregou a primeira seção de atividades do material 

didático e discutiu o título com os alunos. O objetivo inicial era chamar a atenção 

deles sobre a diversidade das famílias, a partir do título da atividade, Families. 

 

Excerto 1: Aula 1 
PP1:  Ok, we are going to read this together ((PP levanta a mão para 

chamar a atenção dos alunos)) 
Roberto1:  Professora, o que que é isso? (pergunta de pedido de 

esclarecimento) 
PP2:  ok, everybody, look the title  
Lauro1:  Professora é pra gente escrever? (pergunta de pedido de 

esclarecimento) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Nas transcrições, foram utilizados os seguintes símbolos: ... - silencio; // - pausa; (()) - comentário 

da situação enunciativa; AA - Alguns alunos; ALs - Alunos; :: - Prolongamento de som. 
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PP3: Wait a minute, please. I will explain. Look the title // Families // 
Why do you think the title is “families”, not “family”? (pergunta 
quanto ao conteúdo temático focal aberta)  

Lauro2:  Quem tem família e quem não tem família? (pergunta de 
pedido de esclarecimento sobre a compreensão do título) 

Gilberto1:  Se é pequena ou grande? (pergunta de pedido de 
esclarecimento sobre a compreensão) 

PP4:  Are our families the same or different? (pergunta focal quanto a 
condução temática)  

Júlio1:  Se nossa família é separada? (pergunta de pedido de 
esclarecimento) 

PP5:  Do we have different families? (pergunta focal quanto a 
condução temática ) 

Roberto2:  Se é diferente de outra família? (pergunta de esclarecimento 
que retoma em português a pergunta da professora)  

PP6:  Yes, Roberto, do we have different families? (pergunta focal 
quanto a condução temática) 

Caio1:  é o que Roberto? (pergunta de pedido de esclarecimento ao 
colega) 

Roberto3:  Se é diferente de outras famílias (espelhamento)   
Walter1: É, eu apanho quase todo dia 	  

 

No dado, pode-se observar que, inicialmente, o objetivo da PP era construir 

um significado compartilhado com todos os alunos sobre o tema “families”. Dessa 

forma, ao introduzir a primeira pergunta (em PP3), em inglês, abre espaço para que 

os alunos coloquem os sentidos que descrevem sua família para contextualizar a 

discussão quanto às semelhanças e às diferenças entre as famílias. Também revela 

sua preocupação com o ensino-aprendizagem da LI, em uma turma que inicia seu 

aprendizado de uma segunda língua. Essas duas questões aparecem no excerto 

todo, como, por exemplo, na fala inicial de PP: “we are going to read this 
together”; na reorganização das perguntas feitas para possibilitar a compreensão 

dos alunos a respeito do termo “Families” e da semelhança ou diferença entre suas 

famílias: “Why do you think the title is ‘families’, ‘not family’?”, “Are our 
families the same or different?”, “Do we have different families?, Yes, Roberto, 
do we have different families?”. 

Como apontamos acima, a pergunta inicial da PP desencadeia um processo 

para a apresentação de posicionamentos em que o questionamento cria contexto 

para colocação de diferentes pontos de vista. Como apontamos, a pergunta não 

ficou clara aos alunos, por sua dificuldade com a LI, e isso fez com que a PP 

retomasse a pergunta e os alunos apresentassem sugestões variadas, na tentativa 

de compreenderem o que a professora queria. 
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Também constata-se que as perguntas feitas pela PP ao longo da interação 

foram, majoritariamente, do tipo fechada, motivadas por tentativas de reorganização 

da pergunta inicial, como observamos em PP4 e PP5. De acordo com NININ (2013), 

essas são perguntas que não propiciam a expansão do tema, mas, no caso, 

objetivam a compreensão dos alunos a respeito do tema em discussão, na relação 

das duas línguas em foco. 

Como resultado desse processo e da compreensão de Roberto, um fato 

importante revela-se na voz do aluno Walter1, sobre sua família, no enunciado “é, 
eu apanho quase todo dia”. Essa fala demonstra que: (a) de certa maneira, o 

conteúdo temático “Families” foi recuperado pelo aluno por meio do sentido que ele 

atribuiu à sua família, ou seja, um espaço de violência; (b) o desencadeamento da 

discussão possibilitou ao aluno verbalizar o sentido de família para ele. 

Dessa forma, a PP usou a língua inglesa durante toda a interação, mesmo 

percebendo a dificuldade dos alunos em entender as perguntas. Isso fez com que, 

por vezes, o foco fosse perdido, pois percebe-se que os alunos não entenderam 

com precisão as perguntas da PP. Por outro lado, revela que a PP, ao usar o inglês, 

tenta encorajar os alunos a falar em inglês, para que eles se empoderem como 

usuários da língua (TOMLINSON e MASUHARA, 2013). 

Assim, é relevante observar que os alunos sentem-se encorajados em tentar 

entender o que a PP estava dizendo e manter a interação, mesmo sendo por meio 

de outras perguntas. Desse modo, podemos dizer que as perguntas feitas por eles – 

“Se é pequena ou grande?”,“Se nossa família é separada?”,“Se é diferente de 
outra família?” –demonstram que, de certa maneira, perceberam que o tema 

estava relacionado à diversidade e à diferença entre as famílias, mesmo não tendo 

ficado claro para eles a pergunta inicial de PP. 

Os dois excertos, a seguir, mostram o momento em que a PP iniciou a 

discussão sobre a primeira tarefa da primeira seção de atividades. A sala estava 

bem agitada, o que é bastante compreensível, pois a PP tinha proposto um novo 

modo de organização em que os alunos iriam realizar as atividades em duplas. 

A PP estava ajudando os alunos a se organizarem e chamando a atenção 

deles para a primeira questão da atividade. Nesse momento, há muita confusão na 

sala e todos falam ao mesmo tempo. O objetivo da aula, explicitado nesse excerto, é 

analisar e discutir o momento em que a PP interage com os alunos sobre a primeira 

pergunta “What’s family for you?”, referente à tarefa 1, e as primeiras colocações 

feitas por eles quanto aos sentidos de família. 
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Excerto 2: Aula 1 
PP1: Hello, we are going to talk about our families…What comes to 

your mind when you think about family? (pergunta aberta 
quanto ao conteúdo) 

Lauro1:  Pera aí, pera aí // comé? Cala a boca gente! Fala de novo 
professora? (pergunta de esclarecimento)  ((há muita conversa 
na sala, PP levanta a mão, pois esse é um sinal previamente 
combinado com os alunos – quando alguém da sala levanta a 
mão é porque quer falar algo))  

PP2: What comes to your mind? What’s family for you? (pergunta 
quanto ao conteúdo temático)   

AA1: O que é família! (espelhamento da pergunta em português) 
Lauro2:  Familia... 
PP3:  Família // ok // and // What’s Family for you? (espelhamento e 

pergunta aberta de condução temática focal) 
Julio1:  Eu tenho 5 pessoas na minha família 
PP4: Five people in your family // and what’s family for you? What do 

you think about family? (espelhamento e pergunta aberta de 
condução temática focal) 

Lauro3:  Fala de novo professora, não entendi.(pedido de 
esclarecimento) 

Gilberto1:  Good...I like my Family (resposta por meio de mecanismo de 
valoração) 

Jaime1:  Professora, a Carla não tem família  
PP5:  Why? (Pergunta de esclarecimento) 
Lauro4: Ela mora no abrigo, a família dela é do abrigo. (apresentação 

de esclarecimento) 
PP6: Do you think abrigo is her Family? Do you think abrigo is her 

kind of family? (pergunta de esclarecimento) 
Lauro5: What? 
PP7:  Vocês acham que o abrigo é a família dela? (espelhamento da 

pergunta em português) 
Lauro6:  Yes.	  

 
O dado mostra que a PP deu continuidade à interação, priorizando o uso da 

língua inglesa. Por outro lado, as duas perguntas de esclarecimento feitas por 

Lauro1 indicam sua dificuldade em entender a pergunta introdutória feita por PP1 e, 

ao mesmo tempo, o interesse do aluno em participar da atividade. Na sequência, ao 

invés de traduzir a pergunta para os alunos, PP2 retoma a pergunta, em inglês, de 

outra forma. Assim, em AA1, percebe-se que a estratégia da professora foi eficaz, 

pois alguns alunos traduzem a pergunta corretamente. 

Outro fato que chama a atenção no dado é a resposta de Gilberto1, indicando 

que ele não só entendeu a pergunta, mas sentiu-se encorajado a respondê-la em 

inglês. O enunciado do aluno expressa o sentido de família para ele, por meio de um 

mecanismo de valoração (LIBERALI, 2013) “Good, I like my Family”, que marca 
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sua posição em relação à sua família. Assim, pode-se inferir que a família, para esse 

aluno, é um espaço de afeto e prazer. 

É relevante mencionar que Gilberto não estava apoiado em nenhum modelo 

de resposta pré-estabelecida. Isso mostra um processo de ensino-aprendizagem de 

línguas que não está apoiado em bases mecanicistas de repetição de estrutura 

(FERREIRA, 2012) em que o desenvolvimento ocorre na e pela interação com os 

outros, o que enfatiza a importância da relação colaborativa entre todos  

(VYGOTSKY, 1934/2007).  

Na sequência da interação, Jaime1 revela a situação familiar de uma colega 

de outra sala: “Professora, a Carla não tem família”. A partir da pergunta de 

esclarecimento, em PP5, Lauro4 expande a fala do colega, reafirmando e, ao 

mesmo tempo, acrescentando informação: “ela mora no abrigo, a família dela é 
do abrigo”. Essa sequência mostra que, para Jaime, as crianças que moram em 

abrigos não têm família, ou seja, o abrigo não se constitui em uma família. Mas, para 

Lauro6, o abrigo é a família de Carla.  
É possível observar, a partir da fala de Jaime, que o aluno se sensibilizou com 

a situação de uma colega de outra sala e trouxe essa questão para discussão. Isso 

demonstra que o tema propiciou um engajamento discursivo (TILIO, 2014) e que os 

alunos expandiram a discussão para além do universo da sala de aula.  

Assim, as falas de Jaime1 e de Lauro4 apontam para o fato de que, na 

dialogia das vozes que discursam (BONH, 2015), são construídos significados 

compartilhados sobre o tipo de família da colega e a compreensão de que o abrigo 

constitui-se ou não em uma família. É relevante mencionar que as falas de Jaime e 

de Lauro, sobre a realidade familiar da colega, também apontam para a 

heterogeneidade de arranjos familiares (NEDER, 2005; TEIXEIRA FILHO et al., 

2007; MELLO, GOSSI e UZIEL, 2009), assim como para outras formas de 

organização de família. 

 Em relação a esta questão, o PCN (1998) alerta-nos para o fato de que, 

muitas vezes, as famílias que não apresentam um modelo tradicional de 

configuração são tratadas erroneamente como famílias desestruturadas. O 

documento argumenta que o número de lares organizados de formas distintas é tão 

alto na realidade brasileira, que seria mais apropriado tratá-los como novas formas 

de organização familiar e não como modelos desestruturados (BRASIL, 1998, 

p.114).   
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 O excerto, a seguir, inicia com o momento em que a PP dá seguimento à 

discussão sobre a primeira pergunta da primeira seção do material didático. Nesse 

momento todos estavam com o material em mãos e alguns alunos estavam em pé.  

A PP havia explicado que a atividade deveria ser feita em duplas para que um 

pudesse ajudar o outro. Nesse momento, os alunos já tinham organizado as 

carteiras, mas alguns estavam resistentes frente à orientação de sentar-se em 

duplas e alguns estavam com dúvidas em relação a como fazer a tarefa.  

 O objetivo era que eles respondessem a pergunta “What’s family for you?”, 

completando o enunciado “For me, family is...”. A PP já havia explicado para eles 

que a resposta escrita seria individual, pois cada um iria responder de acordo com o 

seu sentimento, mas que eles poderiam e deveriam pedir ajuda aos pares.     

 
Excerto 3: Aula 1 
PP1:  Pessoal, um de cada vez, tá todo mundo falando ao mesmo 

tempo // bom //vocês vão se juntar e responder  esta pergunta 
”What is Family for you?” (retomada da pergunta de condução 
temática focal e introdução da tarefa a ser feita) for me Family 
is // aí vocês  complementam // Quem não souber e precisar de 
ajuda me chama que eu ajudo 

Lauro1:  É obrigado a fazer em pares? (pergunta de esclarecimento) 
PP2:  Vamos tentar...  
Gilberto1:  O que é família pra você? (pergunta de esclarecimento)  
PP5:  Yes ((andando pela sala e ajudando os pares))... vocês vão 

responder “for me family is” // e aí vocês vão complementar o 
que é Family pra cada um de vocês // vou dar five minutes pra 
vocês fazerem isso... (apresentação de esclarecimento) 

Lauro2:  Mas é obrigado fazer em inglês? (pergunta de esclarecimento) 
PP6:  Sim, a gente vai tentar fazer em inglês, quem precisar de ajuda 

fale com o colega ou me chame... pessoal, façam a primeira 
depois nós vamos para segunda, Ok? // What’s family for you? 
For me family is... (apresentação de esclarecimento/pergunta 
de condução temática focal) 

Caio1:  Family é I loveYou (mecanismo de valoração com conotação 
positiva) 

Renato1:  Familia é cracolândia (mecanismo de valoração com conotação 
negativa) 

Lauro 3:  Como é que é “tudo”, professora? (pergunta de natureza 
didática) 

PP7: Everything. 
Lauro4:  For me my family is everything (mecanismo de valoração com 

conotação positiva)	  
 

O primeiro aspecto que chama a atenção no excerto são as duas perguntas 

em Lauro1 e Lauro 2. O uso de “é obrigado?” nas duas perguntas denota a 
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preocupação do aluno com o fazer em si, e não com o desenvolvimento da 

atividade. Isso revela que o padrão de ensino-aprendizagem e desenvolvimento para 

esse aluno está arraigado na concepção de instrumento-para-resultado, e não 

instrumento-e-resultado (HOLZMAN, 2009). Também indica a experiência sócio-

histórica que esse aluno tem de ensino-aprendizagem de línguas, em que o uso da 

língua alvo não é priorizado, bem como a organização em grupos. 
A intervenção de PP, em PP2 e PP6, por meio de mecanismo de distribuição 

de vozes “vamos” e “a gente”, indica que seu objetivo na realização da atividade 

estava no desenvolvimento coletivo, e não na ação de cada aluno, individualmente 

(MORAN e JOHN-STEINER, 2003). Ao dar um padrão para a resposta dos alunos, 

em PP1, PP5 e PP6, a PP também tem o objetivo de criar um contexto de 

apropriação da língua inglesa em que os alunos possam ter voz e agir socialmente 

por meio da língua (TÍLIO, 2013), para falar de suas famílias. 

As respostas “Famíly é I Love you”, “Família é cracolândia”, “For me 
family is everything”, dos alunos Caio1, Renato1 e Lauro4, revelam os sentidos de 

família para esses alunos. A partir das discussões acerca do conteúdo temático, que 

resultou em sentidos construídos pelos participantes a respeito de suas famílias, 

podemos inferir que, para Caio e Lauro, a família é um espaço de acolhimento, 

enquanto para Renato, provavelmente, a família é um espaço de insegurança e de 

drogas.  

Esse contexto mostra que, na realização do discurso, os sentidos atribuídos à 

família pelos alunos não se encontram dicionarizados, mas estão relacionados ao  

cotidiano de cada um. Assim, os sentidos de família levantados pelos alunos “são 

construções individuais que dizem respeito à historicidade de cada um deles” 

(LIBERALI, 2011, p.46), pois é a forma como cada um externalizou os significados  

historicamente marcados que os constitui como sujeitos, como aponta Vygotsky. 

No excerto,também é possível observar o processo de inserção de Lauro na 

atividade, ao longo da interação; o desejo do aluno de ampliar sua fala para ter uma 

fala significativa, pois, no início, suas preocupações estavam relacionadas à 

execução da tarefa, como observado em Lauro1: “É obrigado a fazer em pares?” 
e em Lauro2: “Mas é obrigado fazer em inglês?  

O excerto mostra também o processo de apropriação da língua em um 

contexto significativo (VYGOTSKY, 1934/2007), pois percebe-se que, ao final da 

atividade, Lauro sentiu-se encorajado para falar de sua família em inglês e o fez de 
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maneira correta, como se pode observar em Lauro4: “For me my family is 
everything”. 

O excerto a seguir é referente à segunda aula. Na programação da PP, essa 

atividade deveria ter ocorrido na aula anterior, mas não houve tempo, pois muitas 

dúvidas surgiram em relação às tarefas e ao vocabulário. Dessa forma, a PP deu 

continuidade à primeira seção de atividades do material didático na aula seguinte.  

O excerto a seguir mostra o momento das tarefas 3 e 4, em que os alunos 

deveriam escrever o nome de uma pessoa da família que considerassem importante 

para suas vidas e porque eles assim a consideravam. O objetivo era que eles 

falassem de seus sentimentos em relação aos membros da família.  

 

Excerto 4: Aula 2 
PP1: Nós vamos escrever agora o nome de one person da nossa 

Family, só uma pessoa...one important person. Look at the 
sentence. Write the name of a person in your family that you 
consider importante in your life. E depois a pergunta: Why is 
this person important to you? (Pergunta introdutória quanto a 
condução temática) 

Olavo1: Minha madrinha 
PP2: Madrinha? (espelhamento) 
PP3: Então, o Olavo vai colocar que é a Madrinha, então como ele 

vai escrever? (Pergunta de natureza didática)((a PP faz silencio 
esperando os alunos responderem, mas os alunos não 
respondem ))...godmother. ok, Olavo? 

Norma1: My grandmother 
Alana1: My grandfather 
Caio1: My mother. Profa. como escreve ela me criou? (pergunta de 

natureza didática) 
PP4: She raised me.  
Roberto1: Caio, como é a 4? Profa, como se escreve amorosa em inglês? 

(pergunta de natureza didática)  
PP: Pessoal, todo mundo que está escrevendo ‘mom’ vai iniciar 

com ‘she’...então, Renato, é ‘because she is loving’.  
Roberto2: Because she is loving. (espelhamento)	  

 

O primeiro aspecto que chama a atenção no excerto 4 diz respeito às 

pessoas da família, citadas pelos alunos. Percebe-se que o tipo de atividade 

proposta pela PP deu voz para que os alunos expressassem seu sentimento em 

relação aos membros da família que nem sempre são os que moram na mesma 

casa. Assim, nota-se que os alunos sentiram-se motivados a falar de uma pessoa 

importante em suas vidas.  
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O pergunta de Roberto1, “Caio, como é a 4?”, aponta para um momento da 

interação em que os alunos estão trabalhando em colaboração na construção do 

conhecimento (MAGALHÃES, 2012), pois o aluno recorre ao colega, pedindo apoio. 

Nota-se também o desejo dos alunos em falar sobre suas famílias em inglês, como 

observado em Roberto1: “Profa, como se escreve amorosa em inglês?”, e Caio1: 

“Profa, como escreve ela me criou?”. 
Dessa forma, é pertinente afirmar que a pergunta inicial de PP ofereceu a 

oportunidade para que os alunos expressassem seus pensamentos, já que não era 

uma pergunta de verificação do saber (NININ, 2013), mas sim relacionada ao 

contexto sócio-histórico dos alunos. Nota-se também que o modo como a PP se 

posicionou na interação propiciou a oportunidade aos alunos de “compartilharem 

seus pensamentos sem medo de serem corrigidos” (TOMLINSON e MASUHARA, 

2013, p.43), e, nesse contexto, pedirem apoio uns aos outros. 

Ao observar os excertos apresentados,um fato que chama a atenção é a 

multiplicidade de sentidos de família que emergiu das vozes dos alunos. É também 

possível observar, nas interações iniciais, que PP criou espaços para que os alunos 

pudessem se posicionar em relação ao modo como veem suas famílias e 

compartilhar seus sentidos de família com os colegas. 

Por outro lado, as perguntas (NININ, 2013) feitas inicialmente pela PP 

suscitam dúvidas nos alunos, pois eles não compreendem com precisão o que ela 

está dizendo em inglês. Isso fez com que a PP repensasse sua prática de maneira 

crítica (MAGALHÃES, 2012) e se reorganizasse para as aulas seguintes. 

Apesar da dificuldade inicial, nota-se que, gradualmente os alunos foram se 

apropriando da língua e inserindo-se na atividade. Também percebe-se que eles 

engajaram-se discursivamente, pois sentiram-se provocados pelo tema, que tinha  

relevância em suas vidas. No entrelaçamento de vozes (LIBERALI, 2013), observa-

se que foi criado um espaço em que os alunos puderam ter voz (FERREIRA, 2006; 

TILIO, 2012) para falar de suas famílias.  

 

 

4.2 Arranjos Familiares na Contemporaneidade 
 

Esta seção está dividida em duas subseções. A primeira refere-se à aula 4 da 

seção III de atividades do material didático e a segunda refere-se à aula 5 da seção 

IV de atividades do material didático. Assim, os excertos a seguir mostram as 
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interações ocorridas a partir de dois trailers de filmes, um trailer de documentário e a 

leitura de um livro paradidático. 

O objetivo de trabalhar com os filmes e o livro foi discutir com os alunos a 

diversidade de arranjos familiares na contemporaneidade, bem como o preconceito 

em relação a determinados tipos de famílias. Também teve por objetivo apresentar 

modelos de família que rompessem com estereótipos do senso comum como, por 

exemplo, o fato de famílias serem compostas somente por pais, mães e filhos.   

Em relação aos trailers, todos foram retirados da internet e exibidos em 

inglês. O primeiro era o filme/animação “The Simpsons”; o segundo, o 

filme/animação “Brave” (no Brasil, traduzido como “Valente”); e o terceiro, um 

documentário sobre diferentes tipos de família, intitulado “A family is a family is a 

family”.  

A escolha dos dois primeiros deveu-se ao fato deles fazerem parte do 

universo de filmes conhecidos pelos alunos e por trazerem nos trailers cenas 

cotidianas de família. Já o documentário foi escolhido pensando em trazer a 

realidade de diferentes tipos de famílias em contextos reais. Além disso, a narração 

do trailer é feita por crianças, o que indica uma situação enunciativa do lugar de 

quem fala, ou seja, crianças falando da realidade de suas famílias.  

A atividade com filmes é referente à aula 4 e à seção III de atividades do 

material didático. Foi realizada na sala de informática, pois na sala de aula da turma 

não havia televisão. Assim, organizamos para que os alunos pudessem sentar nas 

cadeiras em frente às mesas dos computadores, pois assim poderíamos apoiar as 

folhas da atividade para que os alunos pudessem escrever após a exibição dos 

trailers. A televisão ficava alocada ao lado da lousa, ao alto, de forma que todos 

pudessem vê-la.   

 Já a atividade de leitura do livro paradidático é referente à aula 5 e foi 

realizada na sala de aula da turma. As atividades relacionadas ao livro fazem parte 

da seção IV de atividades do material didático. O título do livro é “The Great Big 

Book of Families” (HOFFMAN e ASQUITH, 2010). Esse livro foi aprovado pelo PNLD 

(2013) na sua versão em português. O livro utilizado na sala de aula é a versão 

original, em inglês, do acervo pessoal da PP. Como só havia uma cópia do livro, 

pedi autorização da escola para reproduzi-lo em xerox, para poder trabalhar com a 

turma.  

O livro trata de diferentes experiências familiares, a partir do cotidiano de 

diversas famílias. É composto por textos e ilustrações que questionam, de forma 
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lúdica, preconceitos, estereótipos e a pressuposição de que a família é uma 

realidade única e imutável. O livro também aborda conflitos em família, bem como a 

diversidade de modos de viver, incluindo diferentes tipos de moradia, alimentação, 

trabalho e papéis desempenhados pelos membros da família no trabalho e em casa.  

 

 

4.2.1 Discussões sobre os filmes 
 

Os excertos abaixo são referente à aula 4 e à seção III de atividades do 

material didático.Apresentam as interações que ocorreram durante as atividades 

com os filmes. O excerto a seguir mostra o momento inicial em que a PP havia 

entregue a seção de atividades relacionada aos trailers de filmes e os alunos 

comentavam sobre as imagens. 

As imagens, na atividade, estão divididas em três partes. A primeira 

apresenta imagens do filme “The Simpsons”; a segunda, do filme “Brave”; e a 

terceira, do documentário “A family is a family is family”. No excerto seguinte, a PP 

está discutindo com os alunos se eles conheciam ou não os filmes e o que eles 

achavam que os filmes tratariam. O objetivo era ter uma conversa inicial com alunos 

sobre o conteúdo da atividade.  

 
Excerto 5: Aula 4 
PP1: ((entregando a atividade para alunos)) Helo! Helo!. Please, take 

a look at the pictures.  
Kevin2:  Professora, eu não ganhei. 
PP2:  Here // Walter, here ((entregando ao aluno)) Please, look at the 

pictures! 
AA1:  Eu não ganhei 
Renato1:  Profa. Pode fechar a porta? (pergunta secundária) 
PP3:  Yes, please. Ok, is everybody with the paper? Alana? (pergunta 

secundária) 
Alana1:  YES! 
PP4: Ok, look at the picture. Do you know these films? (pergunta 

quanto ao conteúdo ) 
Alana2: The Simpsons! 
Lauro1:  Valente! Brave! 
PP5: Brave ((falando pronuncia correta))...ok, ok (espelhamento com 

concordância) 
Renato2:  A Family is a Family 
PP6:  Yes, Renato, where did you see family? Number one, two or 

three? (pergunta de expansão) 
Renato3:  Three! 
Cristiano1:Three! 
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PP7:  Ok, Why do you think this is a family? (pergunta de 
esclarecimento) 

Lauro2:  What? (pergunta de esclarecimento quanto ao conteúdo) 
Renato4:  Por que está falando sobre nós também 
PP8:  Why do you think this is a Family? Porque chegou a conclusão 

que é família aqui? (Pergunta de esclarecimento e 
espelhamento em português e inglês) 

Renato4: Porque está escrito “Family”. (apresentação de esclarecimento) 
PP9:  Ah! Because is written family here. ok, ok. (espelhamento em 

inglês) 
Renato5:  Yes, Yes! 

 
Nesse excerto, observa-se que os alunos estão mais confiantes para falar em 

inglês. Isso indica o processo de empoderamento dos alunos como usuários da 

língua (TOMLINSON e MASUHARA, 2013), que foi sendo construído ao longo das 

aulas em que a PP procurou falar em inglês com os alunos e os incentivou a usar a 

língua. Também percebe-se a transformação nos padrões de perguntas da PP em 

relação às interações iniciais, o que possibilitou a expansão da discussão sobre o 

tema (NININ, 2013) e a participação de forma mais segura dos alunos.   

Isso pode ser percebido, por exemplo, na participação de Renato2,  

mencionar o documentário. Mesmo tratando-se de algo não familiar a ele, ao 

mencioná-lo, o faz em inglês: “A Family is a Family”. Na sequência, PP, em PP7, 

faz uma pergunta de esclarecimento que pede evidência (NININ, 2013) ao aluno 

sobre sua resposta: “Why do you think this is a family?”.  

A resposta de Renato4 mostra que o aluno não entendeu a pergunta. A 

seguir, PP, em PP8, repete a pergunta e a traduz, pois percebe que o aluno não 

havia entendido o que fora perguntado, o que possibilita àquele (em Renato4) 

responder: “Porque está escrito ‘family’. A resposta de Renato mostra uma 

participação ativa do aluno e seu desenvolvimento, ao buscar elementos linguísticos 

no texto, para sustentar sua resposta.  

Essas questões discutidas até agora revelam resultados que parecem  

ressaltar a importância dos multiletramentos em LI, do foco na língua materna como 

instrumento de aproximação quando necessário, pois, independente do nível 

linguístico do aluno, pode ser necessário priorizar a língua materna, neste caso, o 

português, para que se possa criar um contexto crítico de aprendizagem (SANTOS e 

IFA, 2013).  
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Depois dos alunos identificarem os trailers, por meio das imagens e das 

informações contidas nelas, foi iniciada a discussão sobre o gênero dos filmes. O 

excerto abaixo mostra esse momento. 

 

Excerto 6: Aula 4 
PP1:  So, what do you think these videos are going to talk about? 

Animation (Pergunta de desenvolvimento quanto a condução 
temática) 

Lauro1:  Yes 
Renato1:  Aventura 
PP2:  Adventure…what else? (espelhamento em LI seguido de 

pergunta de expansão) 
Walter1:  Macarrão 
Lauro2:  Pera aí! Esse daqui, ó... 
Renato2:  Ação! 
Lauro3:  Ai....é meio que um documentário 
PP3:  It’s a documentary number three? Ok!  Ok, do you agree with 

Lauro? Vocês concordam que o number three é documentary? 
(espelhamento em LI e pergunta de expansão) 

Alana1:  Yes!  
AA1:  Yes!  
PP4:  Why? Por que vocês concordam? (pergunta de esclarecimento) 
Lauro4:  ((apontando para a foto que mostra um documentário)) Eu 

acho que esse aqui é o documentary 
Renato3:  Por que fala sobre família 
PP5:  Será que se agente lê aqui a gente acha esta informação? Que 

é documentary? (Pergunta aberta de dimensão epstêmica) 
Lauro5:  Por isso mesmo, tá escrito aqui, ó ((indicando a resposta 

apontando para  a tarefa))	  
 

Um aspecto que chama a atenção no excerto,é a intervenção de Lauro2: 

“Pera aí! Esse daqui, ó...” e, na sequência, Lauro3: “Ai... é meio que um 
documentário”. As falas de Lauro indicam que o aluno não estava somente 

utilizando as imagens dos filmes mais conhecidos por eles, no caso, The Simpsons e 

Brave, mas buscava apoio no texto para responder a pergunta inicial da PP, 

relacionada ao gênero dos filmes. 

A intervenção da PP, em PP3, espelhando a fala do aluno com pergunta de 

expansão, “Ok, do you agree with Lauro? Vocês concordam que o number 
three é documentary?”, por meio do mecanismo de distribuição de vozes, no plural 

“you”, busca incluir o posicionamento dos outros participantes. É interessante 

perceber que Alana1 e AA1 respondem afirmativamente, mas, quando a PP, em 

PP4, faz uma pergunta de esclarecimento, a resposta vem de Lauro4, que sustenta 
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seu ponto de vista, mas de maneira não muito segura: “Eu acho que esse aqui é 
um documentary”. 

Na sequência, em PP5, a pergunta aberta, que tem uma dimensão 

epistêmica, porque dirige o olhar dos alunos para a procura de uma informação  

(NININ, 2013), “Será que se a gente lê a gente acha essa informação?”, denota 

que PP está chamando a atenção dos alunos para que eles fundamentem suas 

respostas com base no texto. Lauro5 defende seu ponto de vista, o que mostra a 

postura mais segura e crítica do aluno na construção do conhecimento 

(MAGALHÃES, 2012) e o domínio de seu próprio processo educacional (MATOS e 

VALÉRIO, 2010), ao mostrar onde está a informação.   

Podemos observar, nesse excerto, a transformação tanto da PP quanto dos 

alunos em relação ao padrão inicial das interações. Isso pode ser observado tanto 

pelas perguntas de diferentes tipos, feitas por PP, que ampliam o espaço de 

participação dos alunos (NININ, 2013), quanto pelo posicionamento dos alunos 

durante a interação, uma vez que suas respostas estão apoiadas nas pistas dos 

textos e não em dicas da PP. 

Os dados a seguir mostram as interações que ocorreram após a exibição dos 

trailers dos filmes. Antes de exibi-los, a PP leu todas as perguntas com os alunos 

para esclarecer dúvidas e sanar questões de vocabulário, e pediu para que os 

alunos, durante a exibição, prestassem atenção no que foi solicitado em cada 

atividade.  

A PP explicou que, no primeiro momento, iria exibir os trailers só para que 

eles assistissem e somente depois da segunda exibição fariam uma pausa para 

desenvolver as atividades em grupo. É relevante mencionar que todos os alunos 

tinham o material em mãos para realizarem as atividades, após assistirem aos 

vídeos. O excerto analisado abaixo é relativo à discussão que surgiu após a 

assistência ao trailer de “Brave”. 

 

Excerto 7: Aula 4 
Lauro1:  Professora, sabia que o nome do filme é “valente” mesmo? 

(pergunta semirretórica)  
PP1: Yes, in Portuguese is “Valente” and in English…  
A:  Brave! 
PP2:  Ok, three questions. Who is the main character? Does she have 

a big or a small family? And who are the members of her 
family? (perguntas quanto ao conteúdo)  

Renato1:  A Brave precisa fazer uma chapinha! (mecanismo de valoração 
por meio de uma expressão identificatória) 



101	  

	  
	  

PP3: Why, Renato, do you think that? (pergunta de esclarecimento) 
Vocês concordam com o Renato? (mecanismo de distribuição 
de vozes/pergunta de expansão) 

Lauro2: Não. (discordância de ponto de vista) 
PP4:  Então....Você acha cabelo enrolado bonito? (pergunta de 

esclarecimento) 
Lauro3: Sim. (concordância com ponto de vista) 
Kevin1: Eu também acho cabelo enrolado bonito (concordância de 

ponto de vista) 
PP5:  Eu também. (concordância com ponto de vista) 
Alana1:  Eu não gosto de cabelo enrolado, mas eu tenho. (discordância 

do ponto de vista) 
PP6:   Porque você não gosta? (pergunta de expansão) 
Alana2:  Porque não.  

 

Nesse excerto,podemos perceber que Renato1 instaura um conflito, pois, ao 

invés de responder as perguntas da atividade sobre a família da personagem, ele 

faz uma afirmação pejorativa sobre o cabelo de Brave: “A Brave precisa fazer uma 
chapinha”. É importante ressaltar que Renato é um aluno negro e sua afirmação 

parece revelar que o aluno traz para o centro da atenção um atravessamento 

identitário (MOITA LOPES, 2006) da personagem, mas o faz de modo pejorativo.  

Na sequência, a intervenção de PP, em PP3, denota sua posição política 

(RAJAGOPALAN, 2003; FREIRE, 1996), não ignorando a fala do aluno e 

expandindo a discussão em busca do posicionamento dos alunos diante da 

afirmação do colega. Embora a afirmação de Renato seja preconceituosa, ela 

estabelece um conflito que é explorado por PP para que os alunos coloquem seus 

pontos de vista. Como aponta Magalhães (2004), na perspectiva da colaboração 

crítica, os conflitos são oportunidades para expansão dos pontos de vista dos 

participantes, para que eles se tornem agentes ativos dos processos ao se 

posicionarem.  

A intervenção de PP, em PP3, é estruturada para pedir que Renato justifique 

sua resposta. Por meio de mecanismo de distribuição de vozes, sugere que os 

alunos apresentem seus pontos de vista; também por meio de pergunta de 

expansão, é desencadeado um movimento argumentativo gerado pelos participantes 

da interação (NININ, 2013). Nesse contexto, o primeiro a se posicionar é Lauro2, 

dizendo discordar do colega.  

A pergunta de PP, em PP4, a Lauro, “Então... você acha cabelo enrolado 
bonito?”, desencadeia uma série de posicionamentos. É interessante perceber que, 

no entrelaçamento de vozes, Renato não se posiciona, mas os demais colegas sim. 
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Por exemplo, a colocação de Kevin1: “Eu também acho cabelo enrolado bonito”, 
concordando com Lauro, denota um processo crítico e ativo do aluno na construção 

de significados compartilhados em um contexto sócio-historicamente situado 

(HOLZMAN, 2009), pois o aluno, ao se posicionar, está questionando estereótipos, 

ou seja, um padrão de beleza eurocêntrico que pressupõe que todas as mulheres 

tenham cabelos lisos ou façam chapinha.   

PP, em PP5, concorda com o ponto de vista do aluno, o que traz um 

posicionamento político e intervencionista (MAGALHÃES, 2012; RAJAGOPALAN, 

2013), com intenção de legitimar a fala dos alunos que questionavam o estereótipo 

de beleza feminina. Porém a colocação de Alana1 apresenta sua discordância do 

ponto de vista da PP e dos demais colegas: “Eu não gosto de cabelo enrolado, 
mas eu tenho”. 

Esse posicionamento de Alana expõe a profundidade das questões 

identitárias que permeiam o ensino de línguas e que, muitas vezes, são tratadas 

superficialmente (CAMERON, 2002). Na sequência, nota-se a tentativa de PP em 

expandir a interação com a aluna, para saber qual o motivo dela não gostar de seu 

cabelo, sem resultado. Ao que parece, a colocação de Alana revela a criação de 

uma zona de colaboração-crítica desconfortável (MAGALHÃES, 2001), o que pode 

apoiar sua negação em justificar sua afirmação. 
No excerto, é possível perceber o papel político da PP ao intervir após a 

colocação de Renato, ampliando o espaço de discussão para que toda a sala 

pudesse participar. Observa-se que foi criada uma zona de colaboração crítica 

envolvendo experiências pessoais (MORAN e JOHN-STEINER, 2003) em que os 

participantes tiveram voz para colocar suas concordâncias e discordâncias em 

relação aos discursos de outros participantes (MAGALHÃES, 2012).  

A partir dos excertos, podemos afirmar a importância de o ensino-

aprendizagem de línguas estar comprometido com articulações de ações que 

permitiram romper estereótipos (PNLD, 2014), dadas pela discussão do tema 

família. Nesse contexto, o papel do professor pode ser o de um ativista crítico, o de 

um militante (FREIRE, 1986; RAJAGOPALAN, 2003) comprometido com as 

mudanças sociais, por mais limitadas e localizadas que seja a abrangência de suas 

ações (RAJAGOPALAN, 2003). Também é central sinalizar que o uso dos vídeos 

possibilitou o foco na verbovisualização das relações entre as duas línguas e a 

apropriação da LI, pelos alunos. 

A seguir, analiso e discuto as interações que ocorreram após a exibição do 
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trailer do documentário intitulado “A family is a family is a family”, que mostrava 

diferentes tipos de arranjos familiares. O trailer é narrado por crianças que 

expressam suas opiniões sobre diferentes famílias e sobre suas próprias famílias.  

Durante a narração, são mostradas imagens de vários arranjos familiares, 

como, por exemplo, famílias compostas por dois pais e um filho, mãe e filha, pai e 

filho, por duas mulheres sem filhos e por pai, mãe e filhos. Apresento a narração 

multimodal do trailer para melhor exemplificar a situação enunciativa. 

 
Quadro 5: Narração multimodal - documentário 

 
                Fonte: Elaborado pela autora. 
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Segue a discussão inicial logo após a exibição do trailer:  

 

Excerto 8: Aula 4 
Renato1: Eu vi uma pedófila. Professora, eu vi uma pedófila  
Jonas1:  Eu vi uma Lésbica. 
Lauro1:  Eu vi um gayzão! (mecanismo de valoração - atribuição 

pejorativa) 
Julio1:  Eu também. 
PP1: Espera aí só um minutinho. O que que é pedófila? (pergunta de 

esclarecimento de dimensão pragmática) 
Lauro2:  É pessoas que, por exemplo... 
Julio2:  Pedófilos são pessoas maior de idade que abusam de 

crianças. (apresentação de esclarecimento) 
PP2:  Mas porque que vocês acham que no vídeo tem alguém 

abusando de alguém? (pergunta de esclarecimento quanto ao 
conteúdo) 

Lauro3:  Por que tinha uma mulher dando um selinho em uma criança. 
(apresentação de esclarecimento com base em sentidos 
apoiado em sua compreensão do vídeo)  

PP3:  Vocês acham que alguns filhos e mães dão selinho? (pergunta 
de expansão) 

Walter1: No!  
Julio3:  Sim! 
PP4:  Alguém aqui dá selinho na mãe e no pai, gente? (pergunta de 

desenvolvimento quanto a condução temática) 
Kevin1:  Eu! 
PP5:  Alguém mais? (pergunta de expansão) 
Silvio1:  Eu! 
PP6: Silvio também. 
Julio4:  Eu dou selinho na minha mãe. ((o telefone da aluna Vanessa 

toca)) 
Vanessa1: Eu posso atender? (pergunta irrelevante) 
Lauro4:  É a mãe dela ela vai embora. 
PP7:  Agora não, por favor. Sua mãe pode ligar pra escola. Mas eu 

quero continuar essa conversa aqui com vocês // é // Renato 
//pessoal, então a gente tem aqui duas opiniões. Tem gente 
que falou aqui que da selinho no pai e na mãe (síntese) 

Julio5:  tem gente que dá no pai, na mãe  
Jaime1: No pai? (pergunta de esclarecimento) 
Renato2:  Na minha mãe eu dou, no meu pai não.  Quando eu era recém-

nascido meu pai dava em mim 
PP8: Então vocês acham que aquilo era pedofilia, o que a mãe fez? 

(pergunta de sumarização) 
AA:  No! 

 

O primeiro fato que chama a atenção nesse excerto é o posicionamento de 

Renato1, “Eu vi uma pedófila”, a partir das imagens que foram mostradas no 

trailer. É importante mencionar que imagem à qual o aluno estava se referindo diz 

respeito à cena em que uma mãe, carinhosamente, está dando um beijo em seu 
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filho, em um jardim de uma casa, com várias pessoas ao redor. Essa fala estabelece 

um conflito quanto à compreensão da cena como um ato de pedofilia ou não. 

Para resolver esse conflito, PP, em PP1, pede aos alunos que digam qual o 

significado para pedofilia: “O que é pedofilia?”. A pergunta de esclarecimento de 

dimensão pragmática (NININ, 2013), “O que é pedofilia?”, busca fundamentação 

para o comentário; tem também o intuito de não colocar o aluno em uma situação 

difícil e de não deixar o assunto se transformar em um tabu (GONÇALVES, PINTO e 

BORGES, 2013), mas superá-lo, o que acontece com base na definição de Julio1 

“Pedófilos são pessoas maior de idade que abusam de crianças”, comprovando 

que o aluno tinha conhecimento do significado da palavra. 

As perguntas que se seguem a partir da resposta de Júlio mostram o papel da 

PP na construção de um fórum de discussão que busca o posicionamento crítico dos 

alunos na superação do conflito, com perguntas que remetem ao contexto familiar: 

“Mas porque que vocês acham que no vídeo tem alguém abusando de 
alguém?”, “Vocês acham que alguns filhos e mães dão selinho?” e “Alguém 
aqui dá selinho na mãe e no pai, gente?”  

Assim, por meio do entrelaçamento de vozes, PP inclui os outros participantes 

no debate para superação do conflito e expansão das compreensões dos alunos 

sobre o significado de pedofilia. Todavia, o procedimento da PP revela uma ação 

intencional em superar o conflito, por meio da organização da linguagem da 

argumentação. Dessa forma, estabelece a controvérsia: “...Renato // pessoal, 
então a gente tem aqui duas opiniões” e abre a discussão para os diferentes 

pontos de vista, o que possibilita que Renato retome e reveja seu ponto de vista 

inicial: “Na minha mãe eu dou, no meu pai não.  Quando eu era recém-nascido 
meu pai dava em mim”. 

Essa sequência parece revelar que Renato sente-se encorajado para falar de 

sua relação afetiva com a mãe e o pai sem que isso incorresse em vergonha ou algo 

que fosse errado. Isto é, na construção de sentidos e significados, a partir dos 

discursos dos e com os colegas, Renato foi capaz de transformar o seu próprio 

(DANIELS, 2008), em um processo crítico-colaborativo em que todos tiveram voz 

para colocar suas concordâncias e discordâncias (MAGALHÃES, 2004). 

É importante salientar o papel da PP em não ignorar a posição do aluno, pelo 

fato dele ter tocado em uma questão polêmica. Ao contrário, ela cria um contexto 

para que os alunos pudessem pensar criticamente juntos, garantindo que 

exercessem o direito de articular seus pontos de vista (BOHN, 2015). Ao tomar essa 
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atitude, a PP procurou garantir que as vozes divergentes não fossem silenciadas 

criando, assim, uma comunidade aberta de aprendizagem (HOOKS, 1994) e de 

constituição cidadã em que todos tivessem voz para expor seus pontos de vista.  

O próximo excerto é continuação da discussão sobre o documentário. Nesse 

momento, PP estava conversando com os alunos e explicando a tarefa 3, em que os 

alunos deveriam discutir que tipos de famílias eles viram no trailer e descrever três 

delas, para, a seguir, discutirem, em grupos, as diferenças e as similaridades entre 

elas. Nesse momento, todos os alunos estavam com o material em mãos e alguns já 

estavam escrevendo.  

 

Excerto 9: Aula 4 
Lauro1:  Deixa eu dar minha opinião agora! Eu achei o vídeo mui:::to 

interessante (apresentação de ponto de vista) 
PP1:  Why, Lauro? (pergunta de esclarecimento) 
Lauro2:  Porque fala sobre famílias diferentes (apresentação de 

esclarecimento) 
PP2:   Umhum...What kinds of families? (pergunta de expansão) 
Lauro3: Várias cores, várias influências, porque tem filhos que têm dois 

pais, têm duas mães, é separados (apresentação de 
sustentação) 

 
PP3:  Yes, they are divorced...ok.... there are some families that you 

have two dads, two moms…what else? o que mais? 
(espelhamento em LI / pergunta de expansão quanto ao 
conteúdo)  

Lauro3:  Então aqui no três ((referindo-se a tarefa)) pode colocar? 
(pergunta de natureza didática) 

PP4:  Yes, describe three different families. 
 

É relevante mencionar que, inicialmente, como mostrado no excerto anterior, 

o primeiro comentário de Lauro sobre o documentário foi que ele havia visto um 

“gayzão”. O uso do substantivo gay no grau aumentativo dá a impressão de uma 

conotação pejorativa, no entanto a posição de Lauro indica que o aluno gostou do 

trailer exatamente pelo fato da representação da diversidade.   

Assim, Lauro, ao apresentar seu ponto de vista, posiciona-se dizendo que 

achou o vídeo “muito interessante”. A pergunta de PP, em PP1, busca aprofundar 

os motivos que levou o aluno a achar o vídeo interessante e a resposta do aluno 

revela que “fala sobre famílias diferentes”. 
Essa é uma questão que não pode ser deixada de lado, uma vez que, nesse 

contexto, menos da metade dos participantes da pesquisa vivem em lares 

constituídos por um modelo de família tradicional, ou seja, composta por pai, mãe e 
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filhos. Assim, pode-se afirmar que essa turma também representa uma pequena 

amostra da diversidade dos arranjos familiares brasileiros na contemporaneidade . 

Talvez, por isso, Lauro não tenha visto com estranhamento ou preconceito a 

diversidade mostrada no vídeo; ao contrário, isso foi um motivo para que ele 

achasse o vídeo “muito interessante”.   
Ainda criando contexto para que os alunos justificassem seus pontos de vista, 

PP2 pergunta a Lauro “What kinds of family?”, buscando compreender o que o 

aluno queria dizer com “famílias diferentes”. O argumento que justifica a resposta de 

Lauro3 “Várias cores, varias influências, porque tem filhos que tem dois pais, 
tem duas mães, é separados” parece indicar que o aluno, além de estar se 

referindo à diversidade dos arranjos familiares, estava também se referindo à 

diversidade étnico-racial das famílias, ao dizer “várias cores, várias influências”.  

Nesse contexto, percebe-se a importância do uso de vídeos e das imagens 

como sendo mediadoras de um discurso multimodal (NICOLAIDES e TÍLIO, 2011), o 

que auxilia os alunos na construção de significados. Desse modo, Lauro não se 

apoiou apenas em textos escritos para construir seu posicionamento, mas sim nas 

imagens do vídeo que, nesse contexto, não tinham função meramente decorativa 

(NICOLAIDES e TÍLIO, 2011). 

É relevante mencionar que o que Lauro evidenciou como interessante, ou 

seja, a diversidade dos arranjos familiares, inclusive as famílias compostas por 

casais homossexuais, é um dos aspectos que têm sido citados por autores de 

materiais didáticos como problemáticos (PAIVA, 2014), pois os segmentos mais 

conservadores da sociedade têm se posicionado contra a visibilidade desse tipo de 

família no contexto escolar (GRAY, 2013).  

Nessa direção, pesquisadores da área de Línguistica Aplicada têm se 

posicionado criticamente sobre a invisibilidade LGBT nos materiais didáticos (GRAY, 

2013; GONÇALVES, PINTO e BORGES, 2013; TILIO, 2014, FERREIRA, 2014). 

Para Tílio (2014), a representatividade da diversidade por si só nos materiais 

didáticos não basta; é preciso que se promovam discussões críticas e reflexivas que 

deem voz ao aluno. 

Como aponta Vygotsky (2010), faz-se necessário que a vida adentre a escola, 

para que os alunos possam discutir a vida livremente e relacionar o que se aprende 

nos livros à realidade deles (RAJAGOPALAN, 2003). Pela fala de Lauro, podemos 

perceber que os alunos estão prontos para discutir criticamente e se posicionarem 

em relação a questões que estão postas na vida e na escola. 
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 Com base nessas discussões, é possível afirmar que as práticas didáticas 

construídas pela PP propiciaram um contexto de constituição cidadã ao criar 

espaços para que os alunos se posicionassem de forma crítica em relação à 

diversidade dos arranjos familiares. Possibilitaram a construção de Zonas de 

Desenvolvimento Proximal para que professora e alunos, juntos, construíssem novos 

significados quanto à apropriação da Língua Inglesa, e também mostrassem 

desenvolvimento em termos de multiletramentos.  

 
 

4.2.2 Discussão sobre famílias no livro paradidático 
 

A seguir, apresento excertos referentes à aula 5 e a seção IV de atividades do 

material didático, referente à leitura do livro paradidático “The Great Big Book of 

Families”. Nessa atividade, o objetivo era que os alunos lessem e discutissem em 

grupos os arranjos familiares mostrados no livro e o preconceito em relação a 

determinados tipos de família. Para tanto, a PP dividiu a turma em cinco grupos, pois 

o objetivo era que os alunos discutissem juntos as questões propostas no MD.  

O excerto a seguir revela o momento em que a PP discutia com o grupo 

composto pelos alunos Caio, Lauro, Renato e Alana.  

 

Excerto 10: Aula 5 
PP1:  What kinds of families do you see in the book? (pergunta 

introdutória quanto a condução temática) 
AIana1:  Famílias simples.  
PP1:  Ok. 
Lauro1: Transexual.   
PP2: Ok pode ser. Who are the members of these families? 

(pergunta de expansão de desenvolvimento quanto ao 
conteúdo temático) 

Renato1: Casal gay, casal lésbico. Professora, nunca vi dois casais 
moreninhos com filha loira. 

PP3:  Então, what is adopted? ((PP apontando para o texto do 
livro))(pergunta de esclarecimento) 

Renato2:  Adotado (apresentação de esclarecimento) 
PP4:  Então, quais os tipos de família a gente vê ao longo do livro? 

(pergunta de expansão quanto ao conteúdo temático) Let’s 
read ((PP lendo com os alunos)). Some children have two 
mummies or two daddies.  

Caio1:  Dois pais 
PP5:  And some are adopted or fostered.  
Renato3:  São gays 
PP6:  Eles podem ser gays, são gays e pais.  
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Alana2:  Adotado 
Caio2:  Ela é sapatona (mecanismo de valoração – atribuição 

pejorativa) 
Renato4:  Olha o tamanho do sapato dela. 
AIana3:  Nossa gente, vocês vão discutir isso? 
PP7:  O que você acha dessa discussão, Alana? (Pergunta de 

expansão) 
AIana4:  Perca de tempo (apresentação de ponto de vista) 
PP8:  A gente tá discutindo o que? (pergunta conclusiva quanto ao 

conteúdo temático) 
AIana5:  Família 

 

As duas perguntas inicias feitas pela PP, referentes ao conteúdo temático 

(NININ, 2013) que está em discussão “What kind of families do you see in the 
book?” e “Who are the members of these families?”, desencadeiam diferentes 

respostas dos alunos sobre a percepção inicial deles sobre as famílias apresentadas 

no livro, revelando um enfoque pejorativo, dado pela escolha lexical, dos aspectos 

que haviam chamado a atenção deles.  

A intervenção crítica de Alana3 “Nossa gente, vocês vão discutir isso?”, 

após os comentários dos alunos Caio2 “Ela é Sapatona” e Renato4 “Olha o 
tamanho do sapato dela”, revela o desconforto da aluna com a irrelevância dos 

comentários que desviaram o foco da discussão. A pergunta de PP, em PP8, “O 
que você acha dessa discussão, Alana?”, dá força à crítica da aluna e possibilita 

a recolocação do foco, por meio da pergunta “A gente tá discutindo o que?” e da 

resposta de Alana5, “Família”.  
A intervenção de Alana mostra a postura crítica da aluna (TOMLINSON e 

MASUHARA, 2103) em relação à linguagem, ao perceber que os colegas estavam 

se referindo de maneira pejorativa às representações das identidades sociais 

(FERREIRA, 2014) mostradas no livro. Demonstra também um processo de 

empoderamento político e educativo (FREIRE e SHOR, 1986) da aluna em um 

contexto de letramento crítico colaborativo em que as pessoas participam juntas com 

vistas à transformação de si e do outro e da sociedade (MAGALHÃES, 2012).  

O excerto a seguir refere-se ao momento que a PP discutia com o grupo 

composto pelos alunos Gilberto, Cristiano e Kevin. Quando a PP se aproximou do 

grupo, eles estavam discutindo a respeito do preconceito sobre determinados tipos 

de família. A pergunta inicial mostra o momento em que a PP lia com eles a 

pergunta da tarefa 2.  
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Excerto 11: Aula 5 
PP1:  Do you think some of these families are victim of prejudice? 

(pergunta quanto ao conteúdo) 
Gilberto1:  The two dads and two moms (apresentação de ponto de vista) 
PP2:  Why? (Pergunta de esclarecimento) 
Gilberto2:  Because…everybody….I don’t Know 
Cristiano1:Eu falo, professora, tem pouca gente negra neste livro 

(apresentação de ponto de vista) 
PP3:  Você achou que tem pouca gente negra no livro? (pergunta 

semirretórica) 
Gilberto3:  Porque nós queremos falar mais sobre o assunto 

(apresentação de ponto de vista) 
PP4:  Sobre qual assunto? (pergunta de esclarecimento) 
Gilberto4: Sobre o assunto de preconceito (apresentação de 

esclarecimento) 
PP5:  What kind of prejudice? (pergunta de expansão) 
Gilberto5:  O preconceito dos gays, dos negros (apresentação de 

esclarecimento) 
Cristiano3: Porque a gente quer processar esses livros. (apresentação de 

ponto de vista) 
PP6:  Porque que vocês acham que os gays e os negros sofrem mais 

preconceitos? (pergunta de expansão) 
Cristiano4:Por que sim, e os hermafroditas 
Kevin1:  E esses caras aqui ((apontando para uma família mulçumana 

no livro)) porque quando vê esses caras aqui falam: bomba, os 
caras do Irã é bomba, todo mundo quando vê esses cara aqui 
fala isso (apresentação de ponto de vista) 

PP7:  Qual cara você tá falando Kevin? (pergunta de esclarecimento) 
Kevin2:  E esses caras aqui ((apontando para uma família mulçumana 

no livro)) porque quando vê esses cara aqui falam: bomba, os 
caras do Irã é bomba, todo mundo quando vê esses cara aqui 
fala isso (apresentação de esclarecimento) 

 

Um dos aspectos que chama a atenção nesse dado é o posicionamento 

crítico dos alunos em relação aos tipos de preconceitos. O primeiro deles é apontado 

por Gilberto1 “The two dads and two moms”. O pedido de esclarecimento de PP, 

em PP2, possibilita a compreensão do questionamento dos alunos – uma família 

formada por duas mães ou dois pais era vítima de preconceito. 

Na resposta de Gilberto2, “Because... everybody... I don’t Know...”, 

percebe-se a dificuldade do aluno em justificar a resposta. Todavia, a resposta de 

Cristiano1 traz uma questão crítica que, provavelmente fora discutida pelo grupo: 

“Eu falo, professora, tem pouca gente negra nesse livro”, o que demonstra o 

olhar crítico do aluno em relação à representação de identidades sociais de raça 

(FERREIRA, 2014) que compõem as imagens do livro. 
 A pergunta de PP parece revelar surpresa: “Você achou que tem pouca 
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gente negra nesse livro?”. Gilberto3 responde “por que nós queremos falar 
mais sobre o assunto”, utilizando a escolha lexical “nós”, que denota um 

mecanismo de distribuição de vozes para se referir ao grupo, demosntrando que ele 

queria trazer à tona o discurso dos participantes desse grupo (LIBERALI, 2013).  

A surpresa que se percebe em PP4 está também revelada nas perguntas 

“Sobre qual assunto?”, e a seguir “What kind of prejudice”, buscando 

novamente entender a que tipo de preconceito o aluno estava se referindo. O 

esclarecimento de Gilberto: “O preconceito do gay, dos negros” leva a uma nova 

tentativa de PP em entender o questionamento do grupo e levá-los a repensarem o 

foco do questionamento: “Porque vocês acham que os gays e os negros sofrem 
mais preconceitos?”. 

O grupo parece estar com dificuldade para apresentar qual é o preconceito 

que querem enfocar. Usam um gesto para apontar, no livro, família de mulçumanos: 

“E esses cara aqui, porque quando vê esses cara aqui falam: bomba, os cara 
do Irã é bomba, todo mundo quando vê esses cara aqui fala isso”. Essa 

colocação revela um posicionamento crítico com base em experiências atuais 

relacionadas ao preconceito contra mulçumanos. 

O aspecto que mais chama atenção no dado é o fato de os alunos 

verbalizarem que queriam falar mais sobre o preconceito contra gays, negros e 

mulçumanos a partir das imagens e textos do livro, como observado nas falas 

Gilberto5 e Kevin1. São questões que demonstram um enfoque crítico e político da 

linguagem na construção de relações entre professores e alunos no ensino de 

línguas, como discute Rajagopalan (2008). 

Apontam para o fato de que o papel do professor não deve ser um mero 

instrutor (TILIO, 2012) e de que a escola não deve se fechar e se isolar da vida 

(VYGOTSKY, 2010, p.456), pois, como observado, os alunos querem discutir essas 

questões em sala de aula. Apontam também para o fato de que há necessidade de 

construção de uma relação entre os conteúdos escolares e seu uso na vida real. 

Nesse sentido, é pertinente ressaltar as considerações de Tomlinson e  

Masuhara (2013) que apontam que, muitas vezes, há uma tendência dos materiais 

didáticos encorajarem a construção de pensamento crítico somente em níveis 

linguísticos mais avançados, como se quem tivesse um nível linguístico baixo 

também tivesse um nível intelectual baixo. Os autores apontam a possibilidade de 

desenvolvimento dos alunos por meio de diversas semioses e, nesse caso, também 

por meio da aprendizagem de LI.  
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Todavia, as perguntas de esclarecimento feitas por PP não criam contexto 

para que os alunos aprofundem ou ofereçam suporte para o motivo pelos quais eles 

achavam que negros e gays sofriam mais preconceitos, como aparece nas falas de 

Gilberto2 e Cristiano 4. De fato, a questão do preconceito contra gays e negros 

sobrepõe-se à discussão inicial sobre a diversidade de famílias. Também o foco de 

ensino-aprendizagem de inglês ficou em segundo plano.  

Por outro lado, a fala do grupo mostra que a atividade proposta pela PP 

propiciou um espaço de construção de práxis cidadã (LIBERALI, MAGALHÃES, 

LESSA, 2006) marcado pela posição política do grupo e por sua relação com a 

alteridade (MAGALHÃES e OLIVEIRA, 2011). Também mostra a necessidade de se 

criar espaços para se debater os atravessamentos identitários no contexto escolar, 

como, por exemplo, os relacionados a sexualidade e raça (FERREIRA, 2012;  

GRAY, 2013; GONÇALVES, PINTO e BORGES, 2013).  

 
 
4.3 Reflexões dos Alunos sobre o Projeto 
 

Nesta seção, apresento reflexões feitas pelos alunos acerca do processo de 

desenvolvimento do projeto sobre famílias. Os dados são referentes às aulas 6 e 7, 

em que estávamos finalizando os pôsteres e montando a exibição sobre suas 

famílias no salão de entrada da escola, onde seriam expostos trabalhos de todas as 

turmas da escola. Os alunos trabalhavam em colaboração, sentados em pequenos 

grupos, duplas ou trios. A Mostra Cultural seria aberta no dia seguinte e os 

convidados eram as famílias dos alunos e a comunidade em geral. No excerto a 

seguir, apresento as reflexões do aluno Renato, que, naquele momento, finalizava o 

texto a ser apresentado em seu pôster.  
 

Excerto 12: Aula 6 
PP1:  Renato, o que você está fazendo? 
Renato1:  Estou fazendo um rascunho do texto da minha família 
PP2: O que você achou do Family Project? (pergunta quanto ao 

conteúdo) 
Renato2:  I lo::ve! (mecanismo de valoração – atribuição positiva) 
PP3:  O que você achou mais legal? Ou o que você achou legal? 

(pergunta de expansão) 
Renato3:  Na hora de pintar e na hora de desenhar 
PP4: Você gostou dos filmes também? Dos trailers? (pergunta 

quanto a condução temática de desenvolvimento) 
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Renato4:  Ah, gostei, gostei dos Simpsons, bem legal! (mecanismo de 
valoração – atribuição positiva) 

PP5:  E você aprendeu alguma coisa com esse projeto // alguma 
coisa nova que você não sabia? (pergunta de expansão) 

Renato5:  Aprendi muita coisa 
PP6:  O que, por exemplo? (pergunta de expansão) 
Renato6:  Aprendi a ser mais solto, a falar sobre minha família 

(apresentação de esclarecimento) 
PP7:  Você disse ser mais solto //como assim? (pergunta de 

esclarecimento) 
Renato8:  Ser livre (apresentação de esclarecimento) 
PP8:  Ser livre? Em que sentido? (espelhamento e pergunta de 

esclarecimento) 
Renato9:  Em que sentido? Tipo // antes eu era tímido pra falar da minha 

família // agora eu não sou mais (espelhamento e apresentação 
de esclarecimento)	  

 
A pedido de PP, Renato repensa sua participação e como se sentiu nesse 

processo. A fala inicial do aluno é geral e em inglês, embora a pergunta tenho sido 

em português, “I love”, indicando que, para ele, tinha sido prazeroso participar das 

atividades. Todavia, a seguir, PP, em PP5, procura expandir a resposta do aluno 

para entender o que ele apreendeu do projeto: “E você aprendeu alguma coisa 
nova com esse projeto // alguma coisa que você não sabia?”. A resposta de 

Renato5 continua geral: “Aprendi muita coisa”. Só após nova pergunta, em PP6, 

buscando expandir a fala do aluno, “O que, por exemplo?”, Renato6 aponta que 

“Aprendi a ser mais solto, a falar sobre minha família”.  
Após a pergunta de esclarecimento sobre os sentidos de “ser mais solto” e 

“ser mais livre”, Renato consegue explicitar que agora consegue falar sobre sua 

família, o que antes não conseguia: “Tipo // antes eu era mais tímido para falar da 
minha família // agora eu não sou mais”.  

É relevante trazer para essa discussão o perfil sócio-histórico desse aluno 

com base nas perguntas respondidas no questionário, no início do projeto. Um dos 

fatos que chama a atenção é o aluno ter relatado que sua família já havia sido 

discriminada por serem pobres e negros. Também é relevante relembrar que, no 

inicio do projeto, o aluno referiu-se à sua família como “cracolândia”, usando um 

mecanismo de valoração que marca um espaço depreciativo em relação à sua 

família.    

A reflexão de Renato mostra sua transformação, como resultado da discussão 

em um contexto de colaboração crítica em que conflitos e contradições foram 

propulsores da possibilidade de construção de conhecimento e transformação 
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(MAGALHÃES, 2012). Revela o empoderamento do aluno como processo e 

resultado, que emergiu a partir da interação com outros indivíduos, gerando 

pensamento crítico, em um contexto em que ele toma posse da sua própria vida 

(BARQUERO, 2010).  

Em outras palavras, sua transformação em relação ao início do projeto mostra 

que foi criado um contexto de letramento crítico colaborativo que propiciou ao aluno 

a oportunidade de ressignificações de sentidos. Também denota que, no ensino-

aprendizagem de línguas, os sentidos são construídos em um contexto sócio-

histórico e político em que as tensões criam possibilidades da criação do novo, do 

devir (HOLZMAN, 2009). 

Mostra também que as práticas didáticas construídas pela PP potencializaram 

a voz dos participantes e criaram espaço de constituição cidadã, pois a reflexão de 

Renato indica um processo político e educativo (FREIRE e SHOR, 1986) que 

possibilitou ao aluno sentir-se “livre” para falar de sua família. 

No excerto a seguir, são destacadas as reflexões de Alana. 

 

Excerto 13: Aula 7 
PP1:  Alana, is this your family? ((PP perguntando sobre o pôster que 

a aluna segurava)) 
Alana1: Yes. 
PP2:  Yes? 
AIana2:  My mom, my future sister ((apontando para o desenho da mãe 

grávida)), me, my brother, my stepfather 
PP3:  How nice! Alana, Did you like the Family Project? 
Alana3:  Yes 
PP4:  Why? (pergunta de esclarecimento) 
AIana4:  ã // porque sim // porque foi legal fazer, falar sobre a família foi 

legal. (apresentação de esclarecimento com mecanismo de 
valoração com atribuição positiva) 

PP5: Do que você gostou?. Da um exemplo do que você achou 
legal? (pergunta de expansão) 

AIana5:  Eu gostei dos vídeos que mostrou, de várias famílias 
diferentes, de vários tipos de família que a gente viu. Tem 
famílias muito diferentes. (apresentação de sustentação) 

PP6:  Diferentes como? Por exemplo? (pergunta de esclarecimento) 
AIana6:  Tem os pais que são juntos, tem os pais que são separados, 

que só tem um filho, tem gente que mora com os avós // tem 
gente até que é adotado nas outras salas. Por isso que eu 
gostei, professora. (apresentação de esclarecimento) 

PP7:  E você acha que na língua inglesa você aprendeu coisas legais 
de vocabulário de palavras novas? (pergunta de conteudo) 

AIana7:  Eu aprendi muito mais com você, professora, do que com os 
outros professores. 
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PP8: É?  O que que você acha que você aprendeu que foi assim // legal? 
(pergunta de expansão) 

AIana8: Eu aprendi muitos jeitos de falar, muitas coisas...não vai dar 
pra falar tudo agora 

PP9:  E escrevendo sobre a família você acha que você aprendeu // 
AIana9: Eu aprendi brincando!  
PP10:  Brincando e aprendendo // fazendo coisas 
AIana10:  Até que numa aula eu tava fazendo assim, normal. Porque nas 

outras eu sempre perguntava pra você professora como é que 
é isso? Professora, como é que é isso? E quando eu fui fazer 
esse desenho eu escrevi tão rápido assim que... nossa! eu 
decorei tudo! (apresentação de esclarecimento) 

 

No excerto, nota-se, primeiramente, o empoderamento linguístico da aluna ao 

descrever sua família em inglês, como observado em Alana2 “My mom, my future 
sister, me, my brother, my stepfather”. Percebe-se que aluna se apropriou da 

língua e conseguiu falar sobre sua família em inglês. 

Ao especificar suas respostas, a pedido de PP, Alana responde que gostou 

de vários tipos de família e afirma “Tem famílias muito diferentes”e esclarece a 

pedido de PP: “Tem os pais que são juntos, tem os pais que são separados, 
que só têm um filho, tem gente que mora com os avós // tem gente até que é 
adotado, nas outras salas. Por isso que eu gostei, professora.”. 

Um aspecto que chama a atenção na fala de Alana, além dela ter citado os 

diferentes tipos de família, é o fato deter trazido para o contexto os colegas de 

outras salas, que são adotados. Parece que ao dizer isso, a aluna está legitimando a 

importância da discussão sobre a diversidade de arranjos familiares, pois isso 

também diz respeito à realidade da família de  colegas da escola, que são adotados. 

Nesse contexto, percebe-se que o material didático elaborado pela PP, com base 

nos multiletramentos (ROJO, 2009; KALANTZIS e COPE , 2013), ajudou a aluna a 

desenvolver um discurso contra-hegemônico (TOMLINSON e MASUHARA, 2013) 

em relação ao modelo tradicional de família e validar todos os outros modelos 

também.   

Quanto à aprendizagem de inglês, em resposta à pergunta de PP, que, de 

fato, revela um enfoque restrito de aprendizagem: “E você acha que na língua 
inglesa você aprendeu coisas legais de vocabulário, de palavras novas?”, 

Alana9 afirma: “Eu aprendi brincando!” e, a seguir, esclarece seu 

desenvolvimento: “Até que numa aula eu tava fazendo assim // normal. Porque 
nas outras eu sempre perguntava pra você professora como é que é isso? 
Professora, como é que é isso? E quando eu fui fazer esse desenho eu escrevi 
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tão rápido assim que // nossa! eu decorei tudo! O enunciado de Alana revela 

como foi o processo de apropriação da língua para ela, ou seja, a aprendizagem 

ocorreu por meio da brincadeira e materializou-se no momento em que ela foi 

confeccionar o pôster sobre sua família.  

Assim, podemos apreender dois aspectos no decorrer da interação. O 

primeiro é a postura crítica da aluna ao relacionar as aulas com a realidade de sua 

colega e, de certa forma, a realidade da vida. O segundo é o processo de 

aprendizagem da aluna, que se deu por meio de um contexto sócio-historicamente 

situado que impulsionou o seu desenvolvimento. Dessa forma, podemos afirmar que 

o processo de aprender e ensinar línguas não se trata só de transmitir uma cultura 

ou ensinar um signo (MATEUS, 2013), pois, como observamos, trata-se também de 

um processo político de constituição de cidadania e empoderamento.  

 

 

 



117	  

	  
	  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

… it is not difference which immobilizes us, but silence. 
And there are so many silences to be broken  
 

(Audre lorde) 

 
 

Escrever esta dissertação foi um processo de auto-reflexão sobre minha 

prática docente do início ao fim, desde o momento em que iniciei as discussões com 

a professora orientadora sobre minha inquietação a respeito do modo como as 

famílias eram apresentadas nos livros didáticos até a elaboração do material didático 

e seu uso em sala de aula.  

Também vejo como sendo, de certa forma, uma maneira de prestar contas às 

minhas inquietações desde que comecei a lecionar Inglês e percebi como o tema 

família era tratado de modo homogêneo no LD. Ressalto, também, que elaborar o 

material didático não foi um processo fácil e muitos foram os momentos de 

insegurança. 

Nesse processo, um dos maiores desafios foi pensar o que significava estar 

apoiada no paradigma crítico e transgressivo de fazer pesquisa. A resposta que 

encontrei foi pensar em um material que não apagasse as identidades dos sujeitos e 

não deixasse à margem as discussões que deveriam estar no centro, como, por 

exemplo, a existência de diversos tipos de família, incluindo as compostas por casais 

homossexuais, bem como os conflitos que podem fazer parte do ambiente familiar.   

Outro aspecto fundamental foi pensar na elaboração de um material que desse 

voz aos alunos, para que eles tivessem a oportunidade de colocar seus pontos de 

vistas, suas concordâncias e divergências. Para que isso acontecesse, não bastava 

simplesmente que imagens de diferentes famílias constassem no material, mas elas 

teriam que ser problematizadas e discutidas. 

Dessa forma, penso ser importante que nós, professores e professoras que 

estamos em sala de aula com crianças e adolescentes, proponhamos uma agenda 

crítica de ensino de línguas que vise, de fato, romper com estereótipos e 

preconceitos. Isso se dará por meio de materiais didáticos e práticas docentes que se 

constituam em espaços de constituição de cidadania e de empoderamento, em que  

alunos e alunas tenham voz e sejam ouvidos. Nesse sentido, cabe destacar a 

necessidade de se ter espaço para discussões sobre os atravessamentos  
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identitários, constituintes de todos os sujeitos 

Penso ser importante ressaltar que vivemos um momento na história do Brasil 

em que segmentos conservadores organizam-se e avançam no sentido de 

marginalizar determinados tipos de famílias por meio de propostas de criação de leis 

que visão deslegitimar qualquer família que não seja aquela formada por um homem 

e uma mulher. Assim, trazer para a sala de aula a possibilidade de se discutir essa 

questão parece-me fundamental, pois, em última instância, diz respeito à vida dos 

alunos.  

Nesse contexto, é importante lembrar que estamos respaldados pelos 

documentos oficiais e por leis federais que nos legitimam para fazer essa discussão 

no contexto escolar. Assim, como educadores, devemos ter a atitude de ativistas 

críticos, de modo a garantir que nossos alunos e alunas ajam criticamente e possam 

falar de suas famílias sem ter vergonha, medo, constrangimento ou, como bem disse 

o aluno Renato, para que sejam “livres”.    

Portanto, é importante que nós, professores e professoras, criemos espaços 

para o exercício da alteridade, para que a realidade familiar de muitos alunos não 

seja silenciada no contexto escolar. Também destaco que esse processo de elaborar 

o material didático trouxe à tona minhas lacunas, minhas inseguranças, meu medo 

de errar, mas, também, minha ousadia e coragem de tentar fazer algo novo . 

Para além disso, destaco o percurso árduo que foi, a partir da banca de 

qualificação de mestrado, aceitar o desafio de mudar o rumo da pesquisa e  focalizar 

as interações em sala de aula e não mais o material didático e o livro em si. Isso 

demandou um tempo novo, em uma nova fase da pesquisa, que incluía a expansão 

do arcabouço teórico e outros instrumentos para analisar os dados.  

Nesse contexto, destaco a minha transformação como professora e 

pesquisadora, a partir das reflexões após me deparar com as transcrições da aulas, 

dos vídeos, da redação da dissertação e da revisitação dos dados. Só então, 

compreendi o significado do que fizera, mas, também, do quanto ainda poderia ter 

sido feito. Penso que se tivesse que recomeçar hoje, faria diferente, não quanto à 

proposta de pesquisa em si, mas quanto ao ato de perguntar e expandir. Acredito 

que, embora tenha criado um contexto em que os alunos tiveram voz e propiciado 

um fórum de discussão crítica na construção do conhecimento e na constituição de 

cidadania e empoderamento, poderia ter trabalhado mais enfaticamentea expansão 

das vozes nas sequências argumentativas. 

Hoje, olhando para os dados, percebo o quanto o ato de perguntar é 
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importante. Isso implica dar espaço para o outro se colocar como sujeito construtor 

de seu pensamento crítico e oferecer e receber suporte do outro. Assim, reconheço 

que poderia ter ido além e aprofundado mais os meus questionamentos a respeito 

de alguns posicionamentos dos alunos durante as atividades. 

Também destaco que, nesse contexto, me coloco como uma estudante-

pesquisadora de minha práxis, sabedora do muito que ainda tenho de aprender. 

Todavia, percebo, ao olhar os dados, o quanto avançamos enquanto aprendizes, 

tanto eu quanto os alunos. Relembro que estes eram alunos de uma sala 

considerada problemática na escola e que, no decorrer do projeto, os alunos foram 

se transformando e se organizando, inclusive no sentido de ajudar uns aos outros 

durante as atividades.  

Todos, sem exceção, finalizaram o projeto e participaram da Mostra Cultural, 

organizando uma galeria de suas famílias, intitulada “Different Families”. Ressalto 

que todos os pôsteres foram organizados em Língua Inglesa, o que indica um 

processo de apropriação da língua em um contexto significativo, em que os alunos 

puderam falar de suas famílias. 

Deste modo, ressalto a importância da metodologia de pesquisa com foco na 

colaboração-crítica, que propiciou um movimento de transformação por meio de 

conflitos e contradições que impulsionaram o desenvolvimento e a criação de um 

novo espaço onde todos puderam falar de suas famílias. Nesse sentido, pode-se 

dizer que a escolha da metodologia propiciou um espaço de constituição de 

cidadania. 

Por fim, destaco a relevância da pesquisa intervencionista no contexto 

escolar, pois, como observei, a escola é um espaço político, informado pela 

historicidade dos sujeitos que dela fazem parte. Intervir nesse contexto significa 

vislumbrar possibilidades de transformação de modos de agir, para que todos 

repensem seus posicionamentos e construam, com o outro, espaços mais justos e 

igualitários, em que todos tenham o direito de falar e de posicionar-se diante das 

questões que estão postas na vida. Isto é, para que todos sejam responsáveis por 

suas ações, empoderem-se quanto a seus processos educativos e à transformação 

de suas vidas.  
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Anexo I – Unidade Didática – Livro It Fits 
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Anexo II – Material Didático Elaborado pela Professora-Pesquisadora 
	  

FAMILIES 
 

1. What is family for you? 
For me familyis…___________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

2. Is your family big or small? Who are the members of your family? 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

3. Write the name of a person in your family that you consider 
important in your life.       
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

4. Why is this person important to you?  
Because…._________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
5. Go around the class and ask your friends who is the most important 

person in his/her life. Eg:  
 

                           Who is Ana? She is my sister  
                           Why is she important to you? Because… 

 
                           Who is Antonio? He is my brother. 
                           Why is he important to you? Because… 
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FAMILIES	  
 

1. In pairs  Observe the pictures of different kinds of families bellow and 
discuss the following questions in small groups. a) What do you think is 
happenning in the situations?  b) Are they happy or sad? c) Are they calm or 
nervous?  

 

1             2      3    
 

4                 5            6  
Source: 
https://www.google.com.br/search?q=families+teens+fight+with+parents&rlz=1C1KYPB_enBR596B
R597&es_sm=93&biw=1600&bih=771&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RzdWVOi8EYaegwSp8IG
QAw&ved=0CAgQ_AUoAQ#tbm=isch&q=+teens+fighting+parents&facrc=_&imgdii=_&imgrc=4bay2b
GaBJcmM%253A%3BKTRFGquM1X8T3M%3Bhttp%253A%252F%252Fi.huffpost.com%252Fgen%
252F1434172%252Fthumbs%252Fo-COUPLE-FIGHTING-
facebook.jpg%3Bhttp%253A%252F%252F 
www.huffingtonpost.com%252F betsy-ross-licsw-cgp%252  Fwhen-your-exspouse-and-
co_b_4173203.html%3B2000%3B1000   

 
1. Number the sentences according to the pictures: 

 
(   ) The couple is having a fight and their son is covering his face. 
(   ) The father is shouting at his son. 
(   ) Mother and daughter are arguing.  
(   ) The mother is pointing her finger to her daughter. 
(   ) The son is ignoring his mother. 
(   ) The mother is trying to talk to her son while he is listening to music. 
 
 
 
 
 
 
2. What about you and your family? How often do you argue? Tick the most 

appropriate answer for you: 
 

(   ) Never 
(   ) Sometimes 
(   ) Frequently 
(   ) Always 
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3. Complete the sentence using the adverbs of frequency above: 

 
I _________________________ argue with my family because________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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FAMILIES	  
	  

1. In pairs look at the webpages below and answer the questions:   
 

a) What do you think these videos are going to talk about? 
b) Where were they taken from? 
c) Which one of them is a documentary?   
d) Have you seen any of these movies? 
e) Do you know any of these characters?  

	  

	  
1. Source:	  http://www.youtube.com/watch?v=PulHR2LfPVk	  

	  
2. Source:	  http://www.youtube.com/watch?v=AtrDBQ_qmlg	  

	  
3. Source:	  http://www.youtube.com/watch?v=DkFr-‐rjjzlw	  

2. In small groups watch the trailers of the movies and answer the questions. 
Video 1 – Who are the members of this family? What are their names? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Video 2 –- Who do you think is the main character of this film? Does she have a big 
family or a small family? Who are the members of her family?   
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Video 3 - What kinds of families do you see in the video? Describe three of them.  
Family 1 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Family 2 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Family 3 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Are the families in the movies all the same? Discuss with your group what are 
their differences or similarities	  
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FAMILIES	  

	  

	  
1. Look at the families in the “Great Big Book of Families” and discuss with 

your group the following questions:  
 

a) What kinds of families do you see in the book?  
b) Who are the members of these families?   
c) Do you know any families similar to the ones you saw in the book?  

 
2. Do you think there are some of these families that are victims of 

prejudice? Explain your answers. 
	  

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________	  

	  
	  
3. Are the families shown in the book different or similar to your families? 

Explain your answer. 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________	  
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FAMILIES	  

1. We are going to have a cultural event in the school, so let’s draw our 
families to present them to our friends and family!Let’s make a “Big 
Different Families Galery!” 
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Anexo III - Questionário 
 

1) Nome completo_____________________________________ 

 
2) Data de nascimento _____/______/_______ 

 
3) Local de nascimento: Cidade_______________ Estado_____________ 

 
4) Você se considera: 

(  ) negro                                          (  ) Indígena 

(  ) branco                                         (  ) Amarelo 

(  ) pardo                                          (  ) Outro Descrever_____ 

 
5) Qual é a sua religião? 

(   ) Católico                                (   ) Candomblé 

(   ) Evangélico                            (   ) Budismo 

(   ) Espírita                                  (   ) Outra religião. Qual?____________ 

(   ) Umbanda                               (   ) Não tenho religião 

 
6) Em qual bairro você mora? _________________________ 

 
7) Fica perto ou longe da escola?______________________ 

 
8) Você vai para escola sozinho ou alguém te acompanha? 

_________________________________________________ 

 
9) Como você vai para escola? 

(   ) a pé                               

(   ) de ônibus 

(   ) de carro 

(   ) Perua escolar 

 
10) Atualmente você mora: 

(   ) em casa                                            (   ) em pensão 

(   ) em apartamento                                (   ) no local onde sua mãe trabalha 

(   ) no local onde seu pai trabalha 

(   ) outro   Especifique_________________ 
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11) Quantas pessoas moram na sua casa? ________________ 
 

12) Quem mora com você? Se necessário marque mais de uma alternativa. 
Nº                                         Nº 
(   ) Pai (   )Padrasto 
(   ) Mãe (   ) Madrasta 
(   ) Irmão (   ) Primo 
(   ) Irmã (   ) Prima 
(   ) Avô (   ) Amigo 
(   ) Avó (   ) Amiga 
(   ) Tio (   ) Padrinho 
(   ) Tia (   ) Madrinha 
 
(   ) Outros. Especifique _______________________________ 

 

13) Em relação a sua mãe: 
 

a) Ela trabalha? 
(   ) Sim                         

(   ) não 

 
b) Qual é sua profissão?_______________________________ 

 

c) Até que série sua mãe estudou? 
(   ) Ensino fundamental do 1º ao 5º ano 

(   ) Ensino fundamental do 6ª ao 9º ano 

(   ) Ensino médio completo 

(   )Ensino médio incompleto 

(   ) Universidade completo 

(   ) Universidade incompleto 

(   ) Não estudou 

(   ) Não Sei  

 
d) Onde sua mãe nasceu? 

 
Cidade______________                   Estado__________________ 

 
País______________   (   ) Não sei  

 

14) Em relação a seu pai: 
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a) Ela trabalha? 
 
(   ) Sim                        

(   ) não 

 
b) Qual é sua profissão? _____________________________________ 
 
c) Até que série seu pai estudou? 
(   ) Ensino fundamental do 1º ao 5º ano 
(   ) Ensino fundamental do 6ª ao 9º ano 
(   ) Ensino médio do completo 
(   ) Ensino médio incompleto 
(   ) Universidade completo 
(   ) Universidade incompleto 
(   ) Não estudou 
(   ) Não sei 
 
d) Onde seu pai nasceu? 
 
Cidade__________________        Estado ____________________ 
 
País______________ 
 
(   ) Não sei 
 
15) Sua família já se sentiu vítima de algum tipo de discriminação?Se 
necessário marque mais de uma alternativa. 
(   ) Por ser praticante de uma determinada religião 
(   ) Por sua situação sócio econômica (renda familiar, local de moradia)  
(   ) Racismo (por ser negro, índio, oriental ou outras etnias) 
(   ) Xenofobia (por ter nascido em outro estado ou país) 
(   ) Homofobia ( por algum membro da família ser homossexual) 
(   ) Outros. Especifique:________________________________________________ 
 
16) Você já se sentiu vítima de algum tipo de discriminação? Se necessário 
marque mais de uma alternativa. 
(  ) Na escola  
(  ) Na família  
(  ) Em ocasiões sociais (entre os amigos ou local público)  
(  ) Outra situação. Qual? _______________________________________________  
(  ) não  
 
17) Qual o motivo?  __________________________________________________ 

___________________________________________________________________    
 
18)Você gostaria de relatar alguma situação de discriminação vivenciada por 
sua família? Se a resposta for afirmativa, utilize as linhas abaixo para fazer seu 
relato. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
19) Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre sua família que não foi 
perguntada neste questionário? Se a resposta for afirmativa utilize as linhas 
abaixo. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 


