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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo refletir sobre educação crítica dentro da sala de 

aula de língua inglesa. Com esse objetivo, foram analisadas as percepções do 

autor desse trabalho, seguindo o modelo da autoetnografia (SANTOS, 2017), 

enquanto professor, estagiário e aluno de letras-inglês partindo de três loci de 

enunciação, a saber: o Estágio Supervisionado, o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e a formação acadêmica como um todo. 

Os dados analisados são documentos e anotações produzidas durante esses 

três momentos da formação do autor. Partindo da literatura sobre educação 

crítica de língua inglesa,  revisada neste estudo à luz dos dados analisados, 

temos que é imprescindível a contextualização na sala de aula por meio do uso 

dos conhecimentos prévios (GUSE; JORGE; FISTAROL; CAETANO, 2017) de 

ambos os participantes (alunos e professor), o diálogo no choque de identidades 

(ARCHANJO; BARAHONA; FINARDI, 2019) auxiliado pela contextualização dos 

conhecimentos estudados. Além disso, a educação crítica possibilita situações 

de ruptura (FERRAZ, 2018) na sala de aula quanto aos saberes, proporcionando 

momentos de conexão identitária do professor com os alunos. Por fim, pelo 

reconhecimento das diferenças na sociedade, partindo da sala de aula, é 

possível a assimilação de discursos locais além da criação de pedagogias 

acolhedoras e libertadoras (MERLO; FONSECA, 2018). 

Palavras-chave: educação crítica, língua inglesa, contextualização, 

identidades. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This study aims to reflect about critical education in the English language 

classroom. For this purpose, the perceptions of this author as a teacher, as an 

intern and as an English language teaching (ELT) student were analyzed using 

the autoethnographic model (SANTOS, 2017). The perceptions were based on 

three different loci of enunciation, namely: Supervised Internship, Institutional 

Program of Initial Teaching Scholarship (IPTIS) and ELT course as a whole. Data 

is composed of documents and notes generated during those three moments of 

the author’s academic formation. In light of literature on critical education revised 

in this study and of the analyzed data, the study concludes that contextualization 

is indispensable within the classroom. This may be provided through the use of 

previous knowledge (GUSE; JORGE; FISTAROL; CAETANO, 2017) of both 

participants (students and teachers), besides the dialogue in the clash of 

identities (ARCHANJO; BARAHONA; FINARDI, 2019) supported by the 

contextualization of the studied knowledge. Moreover, critical education enables 

moments of rupture of knowledge in the classroom (FERRAZ, 2018), providing 

situations of identity engagement among teachers and students. Therefore, 

through the acknowledgement of differences in society, starting in the classroom, 

it is possible to assimilate local discourses besides the creation of accepting and 

liberating pedagogies (MERLO; FONSECA, 2018). 

Keywords: critical education, English language, contextualization, identities. 
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1. Introdução 

  
1.1. O inglês como língua globalizada e globalizadora  

 

A língua inglesa tem um papel mediador entre culturas, conectando indivíduos e 

ampliando o acesso à informação, principalmente a on-line (FINARDI; 

PREBIANCA; MOMM, 2013). Além disso, o inglês como qualquer língua, possui 

aspecto social por ser constituída e formada pela sociedade que a utiliza e, 

portanto, carrega características culturais dessa sociedade. Tendo isso em 

mente, a língua inglesa não carrega consigo somente a carga cultural de seus 

falantes nativos, que aliás, são minoria, porém é constituída pelas diversas 

identidades (ARCHANJO; BARAHONA; FINARDI, 2019) que a utilizam como 

meio de comunicação. 

Em relação ao papel do inglês no Brasil, Finardi (2014) nos lembra que a 

situação linguística e geográfica do Brasil é a de um país fisicamente rodeado 

por falantes de espanhol, e economicamente rodeado pela língua inglesa, ambas 

línguas, o Espanhol e o Inglês, mais fortes em abrangência mundial do que o 

Português. Talvez por essa “ameaça” de línguas mundialmente mais fortes do 

que o português, Finardi (2014) comenta que o Brasil continua se situando dentro 

de um quadro de isolamento linguístico pelo uso quase que exclusivo do 

Português.  

Nesse contexto, a educação crítica de língua inglesa propõe a contextualização 

e o questionamento do ensino de inglês como língua globalizada e globalizadora, 

desnaturalizando a língua inglesa dentro dos paradigmas da pós-modernidade, 

saindo do viés colonizador e eurocêntrico de língua para comemorar e respeitar 

as diferenças (SABOTA; SILVA; ALMEIDA, 2018). 

 

1.2. Educação crítica de Língua Estrangeira (LE) 
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Como sugerido anteriormente, a educação crítica de língua inglesa visa o ensino 

contextualizado, questionando conceitos como falante nativo e não nativo. O 

aluno, conectando a língua aprendida ao seu contexto ou realidade, deveria ser 

capaz de usar esse conhecimento para questionar o uso da língua. Ademais, 

para um aprendizado dialógico e emancipador da Língua Estrangeira (LE) é 

fundamental a discussão de fatores socioculturais da língua alvo interligando-os 

com os conhecimentos pré-adquiridos (GUSE; JORGE; FISTAROL; CAETANO, 

2017) do aprendiz para fomentar a formação do pensamento crítico. 

O pensamento crítico tem como propósito o deslocamento dos sujeitos de suas 

áreas de conforto. Sabota, Silva e Almeida (2018) ressaltam que a percepção de 

responsabilidades de professores e alunos na sala de aula, tanto quanto as 

ideologias e opiniões políticas destes, resumem-se em tensões que tendem a 

remover os sujeitos de suas zonas de conforto. Assim, por meio de discussões 

em sala de aula é possível o compartilhamento e revisão de ideologias e 

opiniões. 

A problematização pode ser vista como um meio pelo qual os indivíduos 

constroem e reconstroem a realidade em que vivem. Por meio do confronto de 

problematizações, diferentes vozes e identidades se colidem e os sujeitos 

podem se compreender uns aos outros, em relação a um determinado problema 

ou assunto. “Com a problematização, portanto, o sujeito pode ter a vez que ele 

necessita para se expressar no mundo e, consequentemente, tornar-se 

construtor de sua própria história.” (SABOTA; SILVA; ALMEIDA, p. 91, 2018) 

Quanto ao ensino do inglês, Alencar (2016) afirma que a educação de língua 

inglesa possui relevância no desenvolvimento da formação cidadã em uma 

sociedade globalizada, onde as relações de trabalho, sociedade e cultura 

concentram-se cada vez mais interligadas e afetadas por esse idioma. 

 

1.3. Formação de professores 

 

Fistarol e Flores (2017) afirmam que os professores em formação têm contato 

com diversas teorias na graduação, no entanto possuem, na maioria das vezes, 
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poucas oportunidades de testar por meio da prática docente as teorias 

aprendidas durante a formação acadêmica. Isso implica uma formação 

despreparada por não criar um ambiente que propicie a aplicação e manutenção 

de teorias aprendidas por meio da prática.  

Sobre a criticidade na formação acadêmica, Merlo e Fonseca (2018) defendem 

que universidades organizem seus currículos articulados às suas práticas a fim 

de proporcionar uma formação constituída de reflexões críticas que motivem os 

alunos para a pesquisa, objetivando o acúmulo de novos conhecimentos, 

capacitando-os para as demandas que surgirão durante a prática. 

 

2. Revisão de Literatura 

 

2.1. O inglês como língua globalizada e globalizadora 

 

As percepções de tempo e espaço vêm sendo transformadas com a chegada de 

novas tecnologias de comunicação e informação que, consequentemente, 

mudaram grandemente as relações humanas (MERLO; FONSECA, 2018), 

acarretando mudanças também na educação. No caso do ensino de Língua 

Inglesa (LI) a situação também mudou bastante, não apenas pelo papel que o 

inglês tem no mundo atual (por exemplo, FINARDI, 2014), mas também pelo 

papel que as tecnologias da informação e comunicação (FINARDI; PREBIANCA; 

MOMM, 2013) tem na ampliação do acesso à informação e no ensino-

aprendizado de inglês (FINARDI; PORCINO, 2014).  

Mesmo com as novas tecnologias e a globalização, o Brasil ainda se encontra 

em um lugar de lutas em relação ao uso de LE, por ser fisicamente rodeado por 

falantes do espanhol, sendo economicamente requisitado o uso do inglês, porém 

preso pelo uso quase que exclusivo do português (FINARDI, 2014). 

Dentro do contexto contemporâneo, o inglês se situa hoje como uma língua de 

importante valor econômico, por ser a LE mais falada no mundo, com relevância 

para a formação global cidadã dos indivíduos (ALENCAR, 2016). Para mais, o 
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inglês tem hoje o aspecto de língua internacional (FINARDI, 2014) por ter grande 

abrangência tanto por falantes nativos quanto não nativos em todos os países. 

Todavia, no Brasil há uma grande defasagem no aprendizado de inglês em razão 

de políticas linguísticas divergentes que ao longo dos anos deram maior ou 

menor importância ao aprendizado dessa língua, criando brechas sociais entre 

os que podem pagar para aprender esse idioma no setor privado e os que não 

podem e não tem garantia do ensino público de qualidade (FINARDI, 2014).  

 

2.2. Educação crítica 

 

Quando o conceito de crítico é pensado, ele pode ser dividido em dois sentidos, 

sendo o primeiro o ato de pensar de forma crítica, que questiona ou desnaturaliza 

verdades e discursos, e o segundo que estaria ligado a um conceito de ruptura 

ou quebra de conceitos e ideias enraizadas que acarretam mudanças na 

sociedade (FERRAZ, 2018). Na educação crítica, ambos os sentidos de crítico 

são importantes por serem responsáveis por retirar o indivíduo de seu local de 

conforto fomentando, como resultado, o pensamento (e educação) crítico. 

Ferraz (2018) afirma ser possível usar o segundo sentido, de ruptura, em sala 

de aula, pelo uso de literaturas, canônicas e não canônicas, que possibilitam aos 

sujeitos, por meio da imaginação, rupturas de conceitos e um deslocamento do 

pensamento. O movimento de ruptura e questionamento auxiliaria na construção 

do pensamento crítico por estar atrelado à ideia de deslocamento do pensar.  

Por meio da literatura, é possível também para o indivíduo a apreciação e 

entendimento de diversas narrativas e nesse deslocamento o indivíduo é capaz 

de compreender as diferenças na sociedade em que vive. Sobre isso, Merlo e 

Fonseca (2018) ressaltam que pelo reconhecimento das diferenças na 

sociedade é possível a assimilação de discursos locais além da criação de 

pedagogias acolhedoras e libertadoras. 

Ademais, por meio de aulas de literatura é possível, por exemplo, a produção de 

relações produtivas entre alunos e professores e isto é fundamental, pois é no 
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convívio e na troca de conhecimentos que é possível um ensino contextualizado 

(FISTAROL; FLORES, 2017). Nessa adaptação, o ensino também ocorre para o 

professor (COAN, 2018). 

Essas relações interacionais na sala de aula possibilitam o exercício do 

questionamento e ou da problematização. Sabota, Silva e Almeida (2018) 

apontam o deslocamento dos participantes do papel de expectador para o de 

agente. Colocando isso em termos de discurso, professores e alunos passam de 

reprodutores para construtores de discursos na sala de aula. 

Além disso, Sabota, Silva e Almeida (2018) afirmam que quando os alunos se 

tornam ativos nas escolhas de assuntos para discussão, eles também deixam 

de ser usuários de um saber restrito unicamente ao professor e se tornam 

construtores de seus próprios conhecimentos. Sobre a atuação dos alunos na 

sala de aula utilizando dos seus saberes, Freire (1996, p. 15) diz que: 

[...] pensar certo coloca ao professor [...] o dever de não só respeitar 
os saberes [...] mas também [...] discutir com os alunos a razão de ser 
de alguns desses saberes em relação ao ensino dos conteúdos. Por 
que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas 
da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, 
a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar 
das populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das 
gentes. 

 

Assim, os alunos, de acordo com Freire (1996), estariam aplicando as realidades 

em que vivem ao contexto da sala de aula, empoderando-se de seus 

conhecimentos a fim de somar um saber mais unificador e contextualizado no 

ambiente escolar. 

Quanto à construção da criticidade em sala de aula, Finardi e Dalvi (2013) 

afirmam que, tanto alunos quanto professores, precisam problematizar e colocar 

em xeque crenças e atitudes que estão implícitas nos conceitos e nas práticas. 

Por assim dizer, é necessária uma revisitação aos conceitos e práticas 

permeados na escola, para que sejam questionados e reavaliados quanto a sua 

validação para produzir um pensar crítico voltado à realidade dos participantes 

do processo educacional. 
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2.3. Ensino crítico de inglês 

 

A língua não deve ser analisada em isolamento, sem a mesma estar situada em 

uma circunstância real de fala ou uso (FISTAROL; FLORES; VIEIRA, 2017). 

Disso parte que a sala de aula, por esse motivo, é um lugar propício para uma 

gama muito grande de discursos reais de fala. A própria sala de aula fornece 

subsídios e insumos para uma análise do uso real da língua sem que esta seja 

considerada inautêntica ou descontextualizada. 

Segundo Fistarol, Flores e Vieira (2017), o ensino de línguas está atrelado à 

interação dos participantes (professor e aluno) na construção do conhecimento. 

Sendo assim, os autores declaram que ambos o professor e o aluno não 

somente expressam o conhecimento, porém trocam saberes por meio da 

interação em sala. Ambos são agentes no processo educacional. 

Fistarol, Flores e Vieira (2017) afirmam ainda que tanto o ensino de língua 

materna (L1) quanto o de estrangeira (L2) necessitam abordar diversos 

contextos comunicativos e gêneros textuais, para auxiliar o aluno na criação e 

entendimento de diferentes contextos e gêneros do uso da língua. Isto é, o aluno 

necessita estar em constante contato com diferentes contextos e gêneros 

comunicativos para ampliar o repertório linguístico para subsidiar a interação na 

língua. 

Archanjo, Barahona e Finardi (2019) ressaltam que a língua, mais do que um 

sistema comunicativo com regras de uso, é uma prática social na qual 

identidades se intercalam e são construídas. Ou seja, os indivíduos envolvidos 

na interação com a língua são afetados, porque nessa situação suas identidades 

são transformadas por meio da interação com o outro e por meio da língua.  

Guse, Jorge, Fistarol e Caetano (2017) apontam para a relevância de se levar 

em consideração o conhecimento prévio de língua dos alunos na interação em 

sala de aula, pois aplicando esse conhecimento prévio, os alunos são capazes 

de aumentar seus conhecimentos de uma forma que eles compreendam que 

podem ser utilizados fora do espaço escolar.  
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Para que os alunos se sintam à vontade utilizando a LE é necessária uma certa 

autonomia na escolha dos temas abordados. Sobre a autonomia dos alunos em 

sala de aula, Sabota, Silva e Almeida (2018) apontam a um possível 

silenciamento dos alunos caso não seja possibilitada essa opção de escolha a 

eles. Esse silenciamento causaria, ainda, um distanciamento do aluno com o 

conhecimento estudado podendo levar até mesmo a uma aversão a ele em razão 

do distanciamento. 

 

3. Metodologia 

 

Este estudo tem como objetivo refletir sobre possibilidades da educação crítica 

de língua inglesa por meio da análise das percepções de um professor, 

estagiário e aluno de letras-inglês partindo de três loci de enunciação, a saber: 

o Estágio Supervisionado, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) e a formação acadêmica como um todo. Com esse objetivo 

geral, produz-se aqui a pergunta que guiará este trabalho: Quais são as 

possibilidades da educação crítica de LI segundo percepções de um 

professor/estagiário/aluno de letras-inglês? 

Para responder essa pergunta, foi feita uma seleção de dados (registros 

pessoais e acadêmicos) com base nas vivências do autor deste trabalho durante 

sua formação acadêmica englobando os seguintes períodos de sua formação 

em um curso de Licenciatura em letras-inglês de uma universidade federal do 

sudeste: 2017/2 na disciplina de Estudos Britânicos, 2018/2 no PIBID e 2019/1 

na disciplina de Estágio Supervisionado I. A análise tem como foco a percepção 

do autor/pesquisador deste trabalho como estagiário (professor em formação), 

estudante do curso de letras-inglês e professor auxiliar do professor regente no 

caso da prática do Estágio Supervisionado I e do PIBID. 

 

3.1. Tipo de pesquisa 
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Esta pesquisa é de cunho qualitativo e segue o modelo da autoetnografia 

(SANTOS, 2017) em razão de tratar da assimilação e inclusão do conhecimento 

adquirido pelo pesquisador dentro de sua experiência vivida, sendo o 

pesquisador o sujeito a definir o que será pesquisado e avaliado no 

desenvolvimento do trabalho, a partir de suas memórias (SANTOS, 2017).  

Sobre a autoetnografia, Santos (2017) afirma que é: 

“[...] um método de pesquisa que: a) usa a experiência pessoal de um 
pesquisador para descrever e criticar as crenças culturais, práticas e 
experiências; b) reconhece e valoriza as relações de um pesquisador 
com os “outros” (sujeitos da pesquisa) e c) visa a uma profunda e 
cuidadosa autorreflexão, entendida aqui como reflexividade, para citar e 
interrogar as interseções entre o pessoal e o político, o sujeito e o social, 
o micro e o macro.” (SANTOS, 2017, p.221) 

 

A pesquisa qualitativa tem diferentes caminhos, mas a via escolhida para este 

trabalho é o estudo de caso baseado na visão da autoetnografia que, de acordo 

com que Santos (2017), aponta o autor/pesquisador como estando totalmente 

sobreposto subjetiva e emocionalmente aos acontecimentos documentados por 

ele. 

 

3.2. Sobre a geração dos dados 

 

Os relatos aqui analisados contêm vivências da disciplina de Estudos Britânicos, 

PIBID e da disciplina de Estágio Supervisionado I. Os dados foram gerados por 

meio de relatórios e apontamentos realizados durante a disciplina de Estudos 

Britânicos no curso de letras-inglês, o PIBID, realizado em uma escola de ensino 

médio de Vitória, ES, e o Estágio Supervisionado, realizado em uma escola de 

ensino fundamental também de Vitória.  

 

3.3. Estudos Britânicos 

 

Durante a graduação de letras-inglês, estudei vários temas e disciplinas 

relacionadas à língua inglesa, como: linguística e variação linguística. Em ambas 



9 
 

as áreas de estudo obtive contato com as teorias que circundam a língua, além 

de contato com alguns dos diferentes tipos de dialetos e sotaques (tudo isso por 

um viés mais teórico). Estudei disciplinas voltadas à educação, como didática e 

POEB (Política e Organização da Educação Básica) nas quais fui capaz de 

observar mais o quadro da educação no Brasil, as leis e diferentes possibilidades 

de currículos. Estudei disciplinas voltadas à literatura britânica e americana, nas 

quais pude conhecer a história e as principais personalidades da literatura 

canônica de cada época, até a contemporaneidade; cursos voltados à história 

de cada contexto (americano, brasileiro e britânico) literário nos quais fui capaz 

de analisar e compreender os principais fatos históricos e as escolas literárias 

de cada época. Uma das disciplinas que mais me afetou durante a minha 

formação foi Estudos Britânicos. Nela aprendi, entre outras temas/assuntos, 

sobre o início da língua inglesa: como se deu e como se formou. No entanto, 

mais do que pelo conteúdo, a maneira como foi ministrada, tocou-me bastante 

ajudando-me a reformular concepções sobre mim mesmo, enquanto aluno e 

professor. Compreendi a relevância das ideologias de ambos os professores e 

alunos na sala de aula (SABOTA; SILVA; ALMEIDA, 2018) enquanto fatores 

produtores do pensamento crítico. Durante discussões em sala e nas produções 

das atividades durante o semestre, senti um deslocamento de minha área de 

conforto (SABOTA; SILVA; ALMEIDA, 2018) até então não vivida no curso. 

A professora responsável pela disciplina intercalava aulas nas quais os alunos 

assistiam e discutiam documentários sobre a história da língua inglesa dentro do 

tema semanal (ex.: vikings), com aulas nas quais os alunos lecionavam 

microaulas sobre tópicos voltados ao assunto discutido na semana, quando era 

escolhido o que mais nos interessava ou sobre o qual possuíamos algum 

conhecimento prévio (GUSE; JORGE; FISTAROL; CAETANO, 2017). Além 

disso, produzíamos portfólios em casa no quais somávamos o(s) assunto(s) 

discutidos em sala na semana (um ou mais tópicos discutidos) com o nosso 

próprio conhecimento (GUSE; JORGE; FISTAROL; CAETANO, 2017) ajudando 

de forma significativa na construção de conhecimento e identidade como aluno 

e professor em formação. Tais técnicas de ensino provocavam questionamentos 

possibilitando a nós alunos um movimento de espectador para agente e 

construtor da realidade, ou seja, de reprodutores a criadores de conhecimentos, 



10 
 

assim como afirmam Sabota, Silva e Almeida (2018). Isso vai de encontro ao 

que afirma Ferraz (2018) sobre o sentido de crítico como ruptura, porque ao 

assimilar os conhecimentos discutidos em sala e produzir portfólios e microaulas 

sobre esses, é possível pela contextualização o deslocamento dos alunos de 

suas áreas de conforto. 

Os portfólios (ex.: APÊNDICE A) eram relatórios/artigos no quais aplicávamos o          

conhecimento discutido em sala na semana junto a pesquisas nossas em casa, 

além de conhecimentos prévios sobre o assunto. Nele responderíamos questões          

pré-orientadas pela professora para poder guiar-nos, como: (1) o que foi mais 

interessante e por quê?; (2) o que você gostaria de pesquisar mais sobre e por 

quê?; (3) o que você aprendeu e como aprendeu?; (4) o que você escolheria 

para ensinar aos seus alunos e por quê? e (5) quais estratégias você utilizaria 

para  ensinar tais tópicos e por quê?  

Sobre como os portfólios eram organizados, assimilava-se o conhecimento 

aprendido e discutido em sala junto aos conhecimentos prévios dos alunos 

(GUSE; JORGE; FISTAROL; CAETANO, 2017). A professora havia deixado 

bastante claro, por exemplo, quanto às microaulas que era possibilitada a 

escolha de assuntos interessantes para nós, alunos, a fim de podermos 

dialogarmos com os que já era familiar (GUSE; JORGE; FISTAROL; CAETANO, 

2017) e trocar em sala conhecimentos com a professora e colegas (FISTAROL; 

FLORES, 2017). Formulávamos esses relatórios em formato de artigo e ao final 

desses referenciávamos sites, revistas, artigos, vídeos entre outros materiais 

que utilizássemos para produzir o artigo/relatório. Sendo um por semana, ao final 

do semestre precisaríamos ter feito dez para avaliação da disciplina.  

Nessa disciplina, pude compreender o quão importante é a soma dos 

conhecimentos dos alunos aos do professor (FISTAROL; FLORES, 2017). A 

importância que se tem em trabalhar e exercitar esses conhecimentos por meio 

da contextualização (FISTAROL; FLORES, 2017), algo que foi proporcionado 

nessa matéria por meio dos portfólios e microaulas sobre os assuntos discutidos 

semanalmente.  

Esse curso, além de haver proporcionado tais momentos de contextualização e 

produção de conhecimentos, proporcionou-me um novo pensar sobre a 
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educação e a força que tem um ensino voltado à soma de conhecimentos e à 

promoção da autonomia dos alunos quanto à escolha de temas e conhecimentos 

a serem discutidos em sala (SABOTA; SILVA; ALMEIDA, 2018). 

Gostaria de aqui enfatizar, também, o fato de o uso de tecnologias em sala ter 

possibilitado um melhor aprendizado e discussão na disciplina no geral. 

Tecnologias utilizadas como: vídeos, slides, artigos on-line, filmes, séries, e 

redes sociais foram amplamente acionadas nesse curso, o que favoreceu um 

ensino mais dinâmico (levando em consideração que todos os alunos tinham 

acesso à internet, computadores e outras tecnologias), unificado (todos tinham 

acesso ao mesmo material estudado), contextualizado (entre outros motivos, por 

serem tecnologias já familiares ao público da disciplina e pela facilidade da busca 

dos conhecimentos por meio da internet) e dialógico (as discussões não só eram 

feitas durante a sala, mas por meio dos portfólios on-line e redes sociais, o que 

possibilitou uma melhor abordagem dos conhecimentos). Portanto, aqui enfatizo 

o papel fundamental que as tecnologias da informação e comunicação 

(FINARDI; PREBIANCA; MOMM, 2013) tiveram no caminhar dessa disciplina. 

Como professor em formação, pude compreender por meio desta disciplina, o 

quão necessário e libertador é um ensino dialógico e problematizador, porque 

problematizando (SABOTA; SILVA; ALMEIDA, 2018) o sujeito é capaz de se 

integrar ao mundo em que vive e, portanto, tornar-se criador de sua própria 

narrativa. Por fim, é de suma importância que as instituições estejam 

preocupadas em adaptar seus currículos e práticas às realidades que existem 

nelas (MERLO; FONSECA, 2018), além de repensar a formação dos professores 

a fim de instigar os futuros professionais à pesquisa e à prática, que busque 

sempre agregar novos conhecimentos para possibilitar a adaptação de sua 

atuação às necessidades que aparecerão durante o caminho (MERLO; 

FONSECA, 2018).  

 

3.4. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)  

 

O relato a seguir fez parte de um portfólio de análises em formato de diário de 

campo. Tais análises eram produzidas semanalmente no período de 2018/2, a 
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fim de serem feitas discussões a partir de temas e acontecimentos relatados por 

nós (estagiários) nos portfólios, que chamavam nossa atenção. 

As análises foram produzidas seguindo as mesmas turmas e o mesmo professor 

durante um semestre do programa. O professor, no momento da observação, 

tinha em média 8 anos de atuação em escolas públicas e, antes de lecionar no 

ensino público, atuou em cursos de idiomas privado. 

A análise a seguir foi feita em uma turma do primeiro ano no turno vespertino, 

numa terça-feira. Essa turma era considerada cheia (em torno de 35 alunos) e 

considerada uma turma difícil de lidar por alguns professores, por causa de 

brincadeiras e conversas paralelas. A aula começava normalmente às 14:50 e 

terminava às 15:45 (todas as aulas têm 55 minutos). 

Na terceira aula na turma 1v8 (primeiro vespertino oito), o professor começou 

escrevendo a data no quadro. Havia bastante conversa. O professor G. assim 

que chegou, colocou a matéria no quadro. Esse conteúdo foi a continuação da 

aula anterior. Uma percepção que descobri durante conversas na sala do 

professor foi que essa turma era considerada a mais difícil de lidar na escola. Tal 

fato pode ser consequência de um distanciamento dos conhecimentos discutidos 

em sala com as realidades dos alunos (FREIRE, 1996). 

Durante a aula havia muita conversa e gritaria. Muitos alunos pareciam não notar 

que a aula havia começado ou ignoravam o fato. Neste momento, vale apontar 

que as políticas linguísticas não garantem um ensino de qualidade de inglês, 

criando um abismo entre as pessoas que podem custear um curso em instituição 

privada e as que depende do ensino público (FINARDI, 2014).  

Os alunos pareciam não se importar com a presença de nós, estagiários do 

PIBID, na aula. Dois alunos num canto da sala se chutaram. Havia um aluno 

ouvindo música no fone de ouvido enquanto copiava a matéria do quadro num 

volume bastante alto.  

O professor fez uma pequena pausa enquanto copiava a matéria no quadro para 

contar um caso pessoal envolvendo um jogo de futebol do time São Paulo e sua 

família, mais precisamente envolvendo o seu filho. Esse foi um fato que pra mim 

foi bastante singular, no sentido que contando tal história pessoal o professor se 



13 
 

permitiu ser humanizado pelos alunos, a meu ver, ou seja, ele mostrou não estar 

ali apenas para “transferir” o conhecimento, mas também para trocar 

conhecimentos (FISTAROL; FLORES, 2017) e experiências pessoais com os 

alunos. Levando em consideração que as identidades (profissional, social, 

cultural, política e linguística) dos professores estão conectadas às suas práticas 

enquanto estão postos como agentes num certo contexto (ARCHANJO; 

BARAHONA; FINARDI, 2019), o professor, nesse caso, possibilitou uma 

conexão identitária com os alunos por meio de conhecimentos gerais, nesse 

caso o futebol. 

A aula começou às 14:50. O professor regente fez a chamada às 15:25. Chamou 

um por um. Ele esperou os alunos terminarem para explicar a matéria. Uma 

aluna foi até a mesa dele para perguntar como que pedia para ir beber água em 

inglês e o professor respondeu: can I drink water? Vale lembrar que, ao se 

dedicar ao plano de aula, ou até mesmo na seleção das palavras utilizadas no 

compartilhamento de saberes com os estudantes, o professor também se 

permite ser ensinado. (COAN, 2018) 

A aula a seguir foi analisada em uma turma de segundo ano do vespertino, após 

o recreio (quarto horário). As aulas depois do recreio tendem a ter menos tempo 

devido ao fato de o intervalo ser o momento em que reuniões de professores e 

recados da diretoria tendem a ocorrer. Além disso, os alunos normalmente 

chegam agitados do recreio o que, consequentemente, faz com que as aulas 

demorem um pouco para começar (em média 15 minutos), por levar mais tempo 

para todos se acalmarem e prestarem atenção. Em resumo, as aulas depois do 

receio tendem a ser bastante curtas e corridas. Essa turma em questão: o 

segundo ano, vespertino um (2v1) é menos agitada que as outras observadas 

no dia, por haver um maior respeito pelo professor e um bom entrosamento entre 

os participantes, portanto, houve menos problemas no que diz respeito à atenção 

e agitação nessa turma que em outras turmas observadas. A turma nesse dia 

não estava cheia (em torno de 15 alunos) 

O professor começou a aula colocando a atividade no quadro. Essa sala foi a 

menos iluminada das salas que observei. A atividade deu continuidade a matéria: 

Present Perfect Continuous. A atividade consistia em os alunos completarem 

frases e traduzi-las de acordo com o vocabulário. Nessa atividade, no entanto, 
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não houve momentos de troca de conhecimentos (FISTAROL; FLORES, 2017), 

os alunos apenas completaram o exercício em silêncio. Eles ficaram um pouco 

surpresos com a nossa presença, porém nenhum quis perguntar sobre nós. 

O professor fez a chamada às 16:50. Um grupo de meninas conversou na parte 

de trás da sala. Uma aluna mencionou Agatha Christie na conversa na qual 

discutiam sobre um filme chamado “Assassinato no Expresso do Oriente”. A 

turma e o professor começaram, então, a discutir sobre gêneros de filmes. Nesse 

momento percebi uma ruptura (FERRAZ, 2018) na aula, quando por meio da 

literatura e pelos conhecimentos prévios dos alunos (GUSE; JORGE; 

FISTAROL; CAETANO, 2017) foi possível uma discussão bastante entrosada e 

contextualizada sobre preferências de filmes no geral, mesmo que sem conectar 

diretamente com o conteúdo estudado naquele momento. Isso denota também, 

uma certa vontade que os alunos têm de conversar sobre temas que lhes são 

interessantes na aula de inglês, como: literatura e cinema.  

Dentro do modelo tradicional do ensino de inglês vigente, os alunos não 

possuem voz quanto à escolha de temas e assuntos propostos. Isso causa, 

consequentemente, um distanciamento e assujeitamento por parte dos alunos 

no processo de aprendizagem (SABOTA; SILVA; ALMEIDA, 2018) e até mesmo 

aversão à disciplina ou matéria estudada. 

Nessa próxima análise que foi possibilitada excepcionalmente nesse dia, pois na 

última semana precisei sair meia hora mais cedo, então repus meia hora de aula 

nesse dia como foi previamente combinado com o professor regente. Não houve 

muito o que explicar sobre essa turma, por ser a primeira e única vez que a 

observei. Num primeiro olhar, ela me pareceu bastante entrosada e animada. É 

interessante colocar aqui que por ser a última aula, normalmente os alunos ficam 

um tanto agitados e menos concentrados na aula (por ser próximo do horário de 

saída). O professor regente teve poucos momentos em que precisou chamar 

atenção dos alunos. Além disso, a turma não estava muito cheia (em torno de 

22 alunos) nesse dia. 

Na quinta aula, que foi no 2v3, o professor encontrou os alunos jogando uno e 

conversando alto no meio da sala. Ele explicou que iria passar atividade sobre 

Present Perfect Continuous nesta aula. Disse para que os alunos parassem o 
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jogo e pediu para que arrumassem as carteiras. A turma ficou bastante curiosa 

sobre a minha presença na aula  

Das quatro turmas que havia observado, nenhuma questionou tanto a minha 

presença quanto essa, talvez pelo fato de não haver estagiários nas últimas 

aulas por conta do horário (são quatro horas de estágio, portanto, no quinto 

horário os estagiários vão embora). A turma, mais para a metade da aula, 

começou a discutir sobre drogas, o que achei um possível tema a ser debatido 

em sala pela conscientização e para a criação de debates possibilitando o 

pensamento crítico em sala (FERRAZ, 2018) e, consequentemente, tirando os 

indivíduos de suas áreas de conforto. Todavia, a conversa não foi levada a diante 

e não houve qualquer tipo de troca (FISTAROL; FLORES, 2017) entre o 

professor com os alunos nesse momento. No entanto, o professor G. tem um 

bom relacionamento com essa turma, pelo tom amigável em que dialogam em 

sala e pelas brincadeiras (imitações e piadas, muitas sobre a matéria estudada, 

feitas pelo professor) em sala.  

O professor, então, explicou o conteúdo da aula. Essa, na minha opinião, foi a 

turma com mais diálogo. Os alunos pareceram se conhecer bastante e, portanto, 

possuíam uma certa liberdade de assuntos entre eles. Outro fato que observei, 

nessa aula foi a que o professor mais demorou para escrever a matéria do 

quadro, porque várias vezes ou prestava atenção na discussão da turma ou 

participava delas. Isso denota que há sim um entrosamento identitário 

(ARCHANJO; BARAHONA; FINARDI, 2019) entre os participantes (professor e 

alunos) em que ambas as identidades do professor e as dos alunos se intercalam 

e são construídas por meio da língua (prática social) (ARCHANJO; BARAHONA; 

FINARDI, 2019). Em vários momentos nessa aula, o professor se permitiu sair 

dos aspectos que envolvem às suas práticas na sala de aula e levou em 

consideração os diferentes contextos que ali coabitavam. 

Finardi e Dalvi (2013) afirmam que os professores não podem se distanciar e 

desconsiderar os contextos socioculturais e histórico-culturais que existem na 

sala de aula. Além disso, as autoras afirmam que os professores também não 

podem permitir que a educação se organize de uma forma hierarquizada em que 

o professor se situa num local acima dos alunos. O professor G. nesse momento 
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se permitiu conectar com os alunos novamente e rompeu com um modelo de 

ensino que distancia as identidades dos alunos com a do professor.  

 

3.5. Estágio Supervisionado I 

 

A análise a seguir refere-se a dados gerados durante uma de seis observações 

e assessoramentos que foram feitos em duplas como pré-requisito do curso de 

Estágio Supervisionado 1. Nessas aulas observadas, a professora regente 

lecionava normalmente enquanto nós, estagiários, anotávamos o que acontecia 

durante as aulas. Portanto, algumas das reflexões feitas durante essa análise 

foram produzidas em conjunto entre os estagiários. A aula observada e 

assessorada foi numa turma de sexto ano do ensino fundamental em uma escola 

pública do Sudeste. Sobre essa turma, em conversas prévias com a professora 

regente, foi nos dito ser uma com sérios problemas quanto a atenção e notas 

dos alunos. Esta nesse dia não estava muito cheia (em torno de 20 alunos), 

No início da aula, a turma estava um pouco bagunçada, as carteiras estavam 

espalhadas pela sala como se os alunos tivessem feito exercícios em duplas na 

aula anterior à de inglês. A professora chamou a atenção dos alunos para que 

arrumassem a sala e alinhassem as carteiras antes de iniciar a aula. 

Após isso, ela disse: “Good afternoon!” e os alunos responderam da mesma 

forma. Ela pareceu um pouco apressada, pois os alunos fariam uma prova na 

aula seguinte e o conteúdo precisava ser finalizado nessa aula. Ela pediu para 

que fechassem os cadernos e disse: “Não vai precisar do caderno. Close your 

notebook.”, em seguida escreveu no quadro a data e a matéria da aula e pediu 

para que não copiassem ainda. 

“1) Possessive Adjectives 

a) This is my ____. 

b) This is her ____. 

c) This is his ____.” 
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Quando a professora acabou de escrever no quadro, ela pegou o livro de inglês 

dela e perguntou de quem era o livro. Eles responderam que era dela, então ela 

disse de forma clara: “This is my book.”. Ela colocou o livro em cima da mesa de 

uma das alunas da primeira carteira que estava na frente dela. Depois, ela 

apontou para o aluno da primeira carteira da fila do canto, ao lado dela, e disse 

“Pega o seu lápis.”, ele pegou e ela perguntou “Como que é lápis em English?” 

e ele respondeu corretamente: “Pencil”. Pediu então para que ele fosse na frente 

e mostrasse o lápis para a turma inteira e dissesse em L2 que o lápis era dele. 

O aluno disse corretamente “This is my pencil.”. Percebi que era característico 

das aulas da professora S. trazer conhecimentos atrelados às realidades 

(FREIRE, 1996) dos alunos até o conteúdo ensinado, utilizando circunstâncias 

reais de fala (FISTAROL; FLORES; VIEIRA, 2017) em exemplos para atividades 

e até mesmo em perguntas para exercícios, no geral. Isso contribui bastante 

para um não distanciamento e, consequentemente, um não silenciamento 

(SABOTA; SILVA; ALMEIDA, 2018) do aluno quanto ao conteúdo estudado em 

sala. 

A professora em seguida escolheu outros alunos para fazerem o mesmo, alguns 

da mesma fila, e logo depois deixassem seu objeto em cima da mesma mesa 

em que ela deixou o livro. Archanjo, Barahona e Finardi (2019) afirmam que a 

língua é mais do que um sistema de sinais com regras e aplicações. A língua, de 

acordo com os autores, é uma prática social que envolve sujeitos na criação de 

significados e na negociação e construção de identidades. Quando os alunos 

utilizam seus objetos, isto é, o familiar, são capazes de se identificarem com o 

conhecimento estudado e, portanto, renegociar suas identidades a fim de 

assimilar o novo. 

A atividade continuou, a professora pediu para uma aluna ir lá na frente com 

algum objeto também. Ela se recusou, a professora a incentivou, a turma inteira 

ajudou a incentivar fazendo barulho, ela se recusou e estava um tanto acanhada. 

M. se voluntariou e a professora a chamou. Ela levou o boné que usava na 

cabeça: 

• “This is my cap.” 
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M. tirou o boné da cabeça e ficou um pouco acanhada balançando a cabeça para 

mexer os cachos, com medo de que houvesse desarrumado o cabelo, a 

professora disse três vezes com um sorriso simpático “Tá linda”. A sala de aula 

é um local de interação social onde indivíduos de diferentes contextos e 

realidades não somente trocam informações, mas experiências e saberes 

(FISTAROL; FLORES; VIEIRA, 2017) ambas a aluna e a professora nesse 

momento interagiram a fim de trocar e auxiliar na compreensão do conhecimento 

na sala de aula. 

Em seguida, a professora chamou um aluno para ir até ela, na frente da sala, e 

pediu em L2 para que ele escolhesse um dos objetos. Ele pegou a borracha e 

ela perguntou “Whose eraser is that?” (ela já havia escrito no quadro “Whose 

___ is that?”). Algum aluno respondeu “É da minha avó.” fazendo com que alguns 

de seus colegas rissem, mas a professora seguiu sem comentar. O aluno disse 

“É do L. G.” 

Ela perguntou tanto para o aluno quanto para a turma “L. is a boy or a girl?”, a 

turma respondeu corretamente “boy”. E então ela perguntou como diria aquilo 

em L2. Como o modelo já estava no quadro e foi apontado pela professora ele 

conseguiu dizer com a pronúncia ao seu modo (que a professora então o 

corrigiria): “This is his eraser.” 

A professora S. logo após recapitulou o conteúdo, por exemplo, “Quando vou 

falar de algo que é de uma girl é?” e os alunos responderam “her”. Depois de 

relembrar as regras, ela acrescentou enquanto mostrava seu livro para a turma 

“Quando o book é meu e dela (apontou para uma aluna), como eu falo? Eu posso 

dizer que é só meu?” e a turma respondeu “No.”, e ela continuou “Eu posso dizer 

que é só dela?” e a turma respondeu novamente “No.”. A professora nesse 

momento interagiu com os alunos (FISTAROL; FLORES; VIEIRA, 2017) para 

confirmar o conhecimento já estudado. Além disso, ela requisitou aos alunos não 

somente o conhecimento prévio da matéria, mas por meio do conhecimento pré-

adquirido (GUSE; JORGE; FISTSROL; CAETANO, 2017) da língua portuguesa. 

A professora falou e escreveu no quadro: 

“e) This is our ___.” 
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E pediu para que repetissem duas vezes. Fez o mesmo com: 

“f) This is their ___.” usou como exemplo as alunas C. e M. 

E pediu em L2: “Repeat: My”, “her”, “his”, “our” e “their” e eles repetiram. 

Depois desse momento, ela continuou a matéria e explicou o uso do “its” 

adicionou no quadro: 

“g) This is its ___.” 

A professora prosseguiu com a atividade nº2, uma tabela, e pediu ajuda deles 

para completar (Pronouns em cima e os Possessive Adjectives em baixo).  

I You He She It We You They 

My Your His Her Its Our Your Their 

 

Eles completaram oralmente junto com ela (que escreveu no quadro logo em 

seguida): Por exemplo, “She is a girl?”, e os alunos responderam “Yes.”, e a 

professora continuou “Então é o que?”, novamente acionando o conhecimento 

prévio (GUSE; JORGE; FISTAROL; CAETANO, 2017) dos alunos e eles 

responderam “Her.” 

Em seguida, a professora pediu para que eles fizessem a atividade que ela havia 

passado na aula anterior em que os alunos teriam que completar frases 

utilizando os Possessives. Essa matéria foi da prova do dia 17. 

Nós, estagiários, circulamos na sala tirando dúvidas juntos com a professora, 

mas no início tínhamos percebido que a grande maioria da sala ainda estava 

copiando faltando dez minutos para a aula terminar. Eles demoraram bastante. 

Mas conseguimos assessorar alguns alunos(as) que tiveram algumas 

dificuldades na atividade. Após isso, a aula terminou e os alunos foram em 

grupos para o recreio. 

Gostei bastante de ter observado essa aula. A professora S., mesmo parecendo 

ter corrido muito com o conteúdo, pela prova ser na aula seguinte, fez uma aula 

significativa e interativa (FISTAROL; FLORES, 2017) com os alunos. 
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Um fator/realidade que me afetou um pouco durante as observações foi a 

quantidade um pouco grande de conteúdo para pouco tempo de aula. Percebi 

que a professora S. se preocupa sim em construir uma aula significativa e 

contextualizada com as realidades (FREIRE, 1996) de seus alunos, no entanto 

nessa aula, em questão, focou bastante em “transmitir” o conteúdo da prova e 

não observou tanto, por razões de tempo, se os alunos estavam ou não 

conseguindo acompanha-la. Para que seja possível o desenvolvimento de 

criticidade em sala de aula, antes de tudo, é necessário revisitar as atitudes que 

circundam a educação (FINARDI; DALVI, 2013). Portanto, é necessário colocar 

em xeque tais atitudes voltadas para o conteúdo transmitido para possibilitar um 

ensino voltado ao pensamento crítico dos participantes. 

Percebo que existe a contextualização nas aulas, porém não é algo recorrente. 

Quanto a isso, é necessário que a educação esteja preocupada em reconhecer 

as diferentes realidades e contextos que existem e coabitam na sala de aula, a 

fim de legitimar os discursos locais e auxiliar práticas preocupadas com a 

inclusão e na libertação de seus participantes (MERLO; FONSECA, 2018). 

Gostei bastante da atividade lúdica que a professora desenvolveu nessa aula, 

eu penso que funcionou bem e teria feito essa mesma atividade, também, para 

abordar esse ponto gramatical (Possessive Adjectives). Os alunos, no geral, 

pareciam querer participar quando ela chamava. No entanto, sendo uma aula de 

revisão, pois a prova seria na aula seguinte, a professora S. utilizou muito tempo 

no jogo e não sanou muitas dúvidas dos alunos. A aula em si foi quase que toda 

para a atividade sobre Possessive Adjectives. 

Algo que nós, estagiários, observamos foi o estilo das aulas da professora S. Por 

ela ter trabalhado 20 anos em cursos de idiomas, algo que é integrado nas aulas 

dela é a repetição de vocabulário e gramática (como em cursos de idiomas) a 

professora S. se preocupou bastante em ensinar o conteúdo para a prova, porém 

sem auxiliar no desenvolvimento crítico deles. Finardi (2014) aponta para o fato 

de ser necessário o uso de materiais didáticos que auxiliam o pensar crítico dos 

alunos. Tal fato foi observado pouco por mim, por não ter tido muitos momentos 

em que aos alunos eram requeridos o pensar sobre o que estava sendo ensinado 

na aula. Além disso, a professora S. se apegou bastante ao conteúdo para a 
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prova e um pouco menos na interação dos alunos com o conteúdo (algo também 

provindo de cursos de idiomas). 

No entanto, mesmo que as aulas da professora S. se foquem um tanto em 

transmitir o conteúdo, ela tem uma forma de ensino, no sentido de trazer e guiar 

o aluno ao conhecimento, que eu pessoalmente admiro bastante. Ela fez os 

alunos falarem o inglês na sala ao máximo e retirou bastante exemplos das 

realidades (FREIRE, 1996) deles durante as aulas. 

 

4. Conclusão 

 

Este estudo teve como objetivo refletir sobre possibilidades da educação crítica 

de língua inglesa por meio da análise das percepções do autor desse trabalho 

enquanto professor, estagiário e aluno de letras inglês em três contextos de sua 

formação: o Estágio Supervisionado, o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) e a formação acadêmica. 

A análise de dados sugere ser imprescindível a contextualização na sala de aula, 

o uso de conhecimentos prévios (GUSE; JORGE; FISTAROL; CAETANO, 2017) 

de ambos participantes (alunos e professor), o diálogo no choque de identidades 

(ARCHANJO; BARAHONA; FINARDI, 2019) auxiliado pela contextualização dos 

saberes estudados.  

Para além, a educação crítica possibilita momentos de ruptura dos conteúdos 

abordados em sala de aula (FERRAZ, 2018) proporcionando momentos de 

conexão identitária do professor com os alunos, além de aberturas para assuntos 

e temas interessantes a eles, portanto, momentos em que os estudantes se 

tornam agentes e deixam de ser reprodutores do conhecimento (SABOTA; 

SILVA; ALMEIDA, 2018). Rompendo assim, com uma educação somente 

preocupada em passar o conteúdo para a avaliação. 

Sobre a formação dos professores, a educação crítica precisa ser exercida 

também por meio de um currículo que esteja preocupado em auxiliar os futuros 

professores quanto à prática e que estimule a pesquisa (MERLO; FONSECA, 

2018), porque por meio da pesquisa o professor se capacita ainda mais quanto 
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às diferentes demandas da sala de aula e, consequentemente, podendo 

desenvolver uma educação dialógica e problematizadora. 

Outro destaque nesse estudo foi o papel das tecnologias na educação e na 

pesquisa. O uso da internet, redes sociais e motores de pesquisa foram muito 

importantes para o desenvolvimento da disciplina de Estudos Britânicos e de 

ambas análises do PIBID e do Estágio Supervisionado, pela maneira que tornou 

tais momentos de ensino mais interativo e dinâmico. Sem as tecnologias da 

informação e comunicação (FINARDI; PREBIANCA; MOMM, 2013) usadas 

nesses momentos, grande parte das atividades e análises seriam 

impossibilitadas devido ao grande tempo que levaria para concluí-las, sem o 

aparato das tecnologias. Por isso, é essencial que elas tenham mais espaço na 

educação vigente, pelo seu impacto na formação e aprendizado. 

Dentre as limitações identificadas neste trabalho citamos o fato de os materiais 

didáticos e as atividades utilizadas em sala poderem ser melhor explorados. 

Além disso, outro tópico que poderia ter sido melhor explorado foram as 

respostas dos alunos em momentos de ruptura quando assuntos não 

relacionados à matéria eram postos em discussão. Reconhece-se a relevância 

que se tem nos temas desenvolvidos nesse estudo para a sociedade atual e que 

este auxiliou os envolvidos no processo, quanto a momentos de reflexão sobre 

a prática de modo que, para alguns pode ser diferente da maneira como é 

normalmente realizado. 

Este trabalho contribui para o campo educacional, porque nele foram possíveis 

momentos de reflexão sobre a prática docente (FINARDI; DALVI, 2013) e quanto 

às diversas realidades (FREIRE, 1996) que se colidem dentro da sala e aula. 

Além disso, esse estudo contribui para a reflexão sobre o movimento de 

reprodutores de conhecimento para agenciadores desse (SABOTA; SILVA; 

ALMEIDA, 2018) no que diz respeito aos participantes do processor educacional. 

Esse movimento é fundamental para o trabalho feito em sala, visto que, auxilia 

na contextualização do conteúdo aprendido e na criticidade de ambos o 

professor e o aluno. Entretanto, muitas vezes o pensar, refletir, criar, 

problematizar e contextualizar nem sempre é possível. Portanto, criar esse 

momento de reflexão quanto a educação crítica na sala de aula de inglês é o 

começo do que pode vir a ser uma grande história para o trabalho pedagógico. 
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6. APÊNDICES 

 

6.1. Apêndice A – Portfolio 8 + avaliação 

 

Guilherme de Barros Portfolio 8_11.12 

 Robert Burns is a really inspiring historic character for me. The most 

interesting part about him is his concern for creating a better world which is 

illustrated in works such as in “A Man’s A Man For A’ That”. In this song, Burns 

expresses ideas of society and equality among people which are ideas that, in 

my opinion, people should never forget about. A curiosity about this song is that 

it was sung by the Scottish folksinger Sheena Wellington at the re-opening of the 

Scottish Parliament in May, 1999. 

Another fact about Robert Burns that captivated me was that he is 

considered a pre-Romantic poet and Romanticism is one of the greatest literary 

schools for me. I really got involved in his work’s characteristics, such as: his 

sensitivity to nature, his high valuation of feelings and emotion, his spontaneity 

and his interest in old songs and legends. These characteristics are for me very 

important in terms of reading content. For example, I can only be really involved 

in an author’s work if their feelings and interests that express their personality 

and experiences infuse their work. A perfect example that I love is the Brazilian 

writer Machado de Assis. His ability to sew his reality within his work is notorious 

as in Dom Casmurro which is very well described as containing experiences from 

Machado. 

Moreover, in my research I could understand that Burns is often seen as 

the end of the line of the Scottish literary tradition. Both because his brilliance and 

achievement could not be equaled by any other author and because the Scots 

vernacular (oral poetry) in which he wrote some of his works became less and 

less intelligible to the majority of readers, who were affected by English culture 

and language. This consequently made it harder for the younger generations 

(with the mixtures of languages) to understand and appreciate his work. 
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Nonetheless, it caused many translations of his poetry to be produced in 

Standard English which helped spread his works. 

Slam poetry was for me equally interesting and involving. According to 

Wikipedia Website Slam Poetry can be defined as follows: 

Poetry slams can feature a broad range of voices, styles, cultural 
traditions, and approaches to writing and performance. The originator 
of performance poetry, Hedwig Gorski, credits slam poetry for carrying 
on the poetics of ancient oral poetry designed to grab attention in 
barrooms and public squares. (Wikipedia, the Free Encyclopedia, 
2015) 

 

Therefore, Slam Poetry is extremely similar to Hip-Hop for example in its 

approaching to writing and oral poetry design. I am not a big fan of Hip-Hop, but 

I understand its strength and the importance it carries. Here in Brazil, for example, 

it became a people’s weapon against governor’s injustice, corruption and social 

inequality as in Rap da Corrupção by Mr. Wilson. 

 For future research I would choose to compare Slam Poetry from Scotland 

with Brazil’s Hip-Hop music style. I would look for the strength, emotional content, 

stories they tell, and social relevance related to the cultural aspects of the country. 

Moreover, I would appreciate researching the influences each one achieves 

within different social groups. Answering questions such as: why do people 

appreciate these kinds of art; what are the characteristics that distinguish one 

from another and what are the ones that are similar; and what the social impacts 

of each one of them. 

 It is important to say that Hip-Hop is a marginalized music genre in Brazil 

and is not considered as important and big as Rock (a North American music 

genre). In my opinion, we should get to know more about our culture and the 

importance each cultural genre has for our country. Moreover, when we study 

and look for our own genres we are able to understand more about where we 

came from and where we are heading to (since an artistic style such as music 

might carry the feelings and background of the musician). 

 Most of the information for this paper I have researched on the internet. I 

have learned how important Robert Burns is for Scottish culture and why he is 

such a big name within world literature. I have learned about the characteristics 
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of his work and his poetics which has involved me a lot with his desire to transform 

the world into a better place. 

 I have mostly researched Slam Poetry on the internet, because in the 

classroom we only observed the performance itself and I needed more 

information about its history, so I researched on websites such as Wikipedia. 

 I would choose to teach students about oral poetry. I think it is a great 

aspect of literature and since we all began by telling our stories orally for 

generations, I think it would really captivate students. I would use three classes 

to show students materials concerning Slam Poetry and Hip-Hop music. As a 

warm-up, I would choose to produce a brainstorm with students. I would ask them 

to write on a piece of paper Oral Poetry in the middle and make connections to 

everything that comes to their mind. After that, I would show some videos of Slam 

Poetry and some of Hip-hop presentations. In groups (trios o duos), I would ask 

them to discuss what are the similarities and differences between these two 

performances. For a discussion topic I would ask them to answer questions such 

as: Do you think Hip-Hop is an important music genre here in Brazil? Why or why 

not? Exemplify; and what makes an artistic genre big in terms of social impact? I 

would keep this pattern within those three classes (videos, texts or songs and 

discussions). 

 After those three classes I would ask students to produce a song (Slam 

Poetry or a Hip-Hop song) in which they would express ideas and concerns they 

have about the country (politics, social inequality, poverty, etc.) or their personal 

life (feelings). Following the similar steps to produce either a Slam Poetry or a 

Hip-Hop song they would in groups (three or four) perform their productions in 

one class or two. By doing such work, students would feel emotionally involved 

in Oral tradition’s relevance to the world itself from a social point of view. 

Moreover, students would understand the role that marginalized cultural genres 

such as Hip-Hop music have in society. 
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Thank you Guilherme, 

I really appreciated your enthusiasm related to Burns and Slam Poetry! And I 

loved your ideas for teaching where you made connections between Slam Poetry 

and Hip Hop as they relate to the human tradition of oral poetry and musical 

performance. You also added several sites that you investigated in order to write 

your paper – so you absolutely have full marks – with an extra ‘plus’ sign because 

I enjoyed the mixture of enthusiasm and social awareness so much! 

Congratulations! 

Your Final Grade is already 9,0 – but if you want to write your last Portfolio Report 

– on any topic at all related to any of the videos or topics which have arisen during 

the course, you can get an even better mark!! 

 

 

 

 


