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Em certa medida, este livro é para quem nos ensinou: aprendemos a lição!
Mas ele também é para os nossos alunos, os que estão sendo e os que 

já foram, sobretudo, para aqueles que desejam ensinar dando um 
toque pessoal na maneira como a gente ensinou.



Os que sabem observar a si próprios e guardam a 
memória de suas impressões, aqueles que soube-
ram seu barômetro espiritual, às vezes, tiveram de 
anotar no observatório do seu pensamento belas 
estações, dias felizes, minutos deliciosos. 
(BAUDELAIRE, C., 1994, p. 51).



Kelly Barros

Não passa disso, não me engana,

Que eu sou sul-americano de Feira de Santana.

(BAIANA SYSTEM, 2019)

Eu estudei no que chamamos de anos dourados da escola 
pública do Brasil. Ainda que esses anos estivessem marcados 

nome da escola: Colégio Estadual Presidente Costa e Silva1, em 
Aracaju, Sergipe. Além da alcunha, é sabido pela maioria, que 
um governo se estabelece na sociedade civil, através de suas 
bases e planos educacionais, dessa maneira, entre os restos mor-
tais do regime militar, estavam no quadro de disciplinas as ma-
térias de Estudo Moral e Cívica e Organização Social e Política 
Brasileiro. Sim, eu sou da geração EMC e OSPB. Entretanto, em 
meio a essa transição, foi essa escola pública que me proporcio-
nou minhas melhores memórias acadêmicas.

Foi lá na década de 80 que iniciei minha atuação política 
e meu primeiro contato com a língua estrangeira. Sobre o pri-
meiro fato, atuei no grêmio estudantil como tesoureira, durante 

Verdade, que propõe a revogação de medidas que, durante o período da ditadura 
militar, objetivaram homenagear autores das graves violações de direitos humanos, 
o Colégio Estadual Presidente Costa e Silva passou a ser chamado Professor João 
Costa. Ilustre artista sergipano, precursor dos movimentos artísticos e culturais em 
prol da liberdade de expressão.



138
LÍNGUA INGLESA EM FOCO:

Experiências de aprendizagem e ensino 

-
cleo a uma criança de 13 anos? Todavia, acredito que a vontade 

houvesse a necessidade de acareações ou delações premiadas. 
Quanto ao segundo ato, eu confesso achar belo e bucólico, 

lembrar que as escolas públicas de Aracaju ensinavam francês 
no quinto e sexto ano do ensino médio-fundamental. As aulas 
eram preenchidas de risos e arroubos de gargalhadas dos alu-
nos e alunas que se achavam no lugar do ridículo por tentar 
falar uma língua estrangeira cheia de tanto charme e de caras 
e bocas. Sobre esse último, a própria professora, era uma per-
sonagem, que daria um bom roteiro para o diretor de cinema 
Jean-Pierre Jeunet2

aluno terá aulas de francês, na escola pública, com uma sergipa-
na que se chama Vilma Valois.

Eu esperava por essas aulas como quem espera o recreio, 
-

te e visitava o Museu do Louvre, ornamentada de boina preta, 
vestido evasé-curto e botas cano alto. Que delícia viajar nessa 
ideia e sair do meu lugar comum e me esconder atrás de uma 
persona glamurosa e diferente dos demais, tornando-me uma 
estrangeira. Contudo, para não passar feio no meu tour, era pre-
ciso a dedicação de fazer todos os deveres de casa, exercícios de 
decorar a pronúncia bem direitinho e todas as atividades eram 
cumpridas em dia. Vilma Valois, encantada com o meu esforço 
e diligência, estava sempre me convidando para que em frente à 
turma, eu e ela atuássemos diálogos retirados de um livro, que 
somente a professora Valois tinha acesso. Porém, meus dias de 

médio-fundamental. 

Delicatessen, A Cidade das Crianças Perdidas, Alien - A Ressurreição e O Fabuloso 
Destino de Amelie.
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Em consonância com os estudos da Linguística Aplicada, 
quando esta diz que o primeiro contato com uma língua estran-
geira é um dos fatores que determina a motivação para apren-
dê-la, eu aterrissei na terra do Tio Sam tão animada quanto se 
estivesse indo para Paris.  Principalmente porque minha mala 
estava cheia das histórias da professora de Inglês, Graziela Tor-
res. Mrs. Torres havia morado no Texas, com seus pais missio-
nários evangélicos de uma dessas religiões criadas por norte-
-Americanos, da qual não me recordo o nome por agora. Grazi 
costumava nos contar da sua vida no estado sulista, de como 
tudo era maravilhoso, da sua convivência com personagens e 

falavam alto em público. Nesse país ideal todos tinham empre-
go, a lei e a ordem funcionavam harmonicamente e, a melhor 
de todas as notícias, não havia pobreza nos Estados Unidos da 
América. Logo, tomei uma decisão imediata: preciso aprender 
inglês para viver esse sonho americano. 

Todavia, Graziela não me avisou que no fantástico mundo 
de Oz eu teria um caminho de tijolos amarelos para quebrar. 
Por exemplo, a própria teacher Graziela faltava às aulas com 
frequência; eu não tinha acesso a nenhum material ou recurso 
didático, entre outras barreiras comuns aos alunos de escola pú-
blica daquela época, que não possuíam o direito político e civil 
de aprender uma língua estrangeira. Alguns amigos, sabendo 
do meu desejo de me americanizar, sugeriram que eu procuras-
se um cursinho de inglês, o quanto antes. 

Fui em busca dessas instituições, que na década de 80, ti-
nham como centros autorizados e donos-proprietários da lín-
gua inglesa: O CCAA (CiCiEiEi)  e a Cultura Inglesa, cada um 
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representando seus sistemas imperialistas no Brasil. Era um 
desses dias de sol em Aracaju, quando convidei uma amiga 

que servem as amizades. Entrei na Cultura Inglesa, cuja sede es-
tava localizada, na avenida Barão de Maruim, em frente à praça 
da Bandeira, área nobre de Aracaju. Na recepção, estava uma 
moça, que confundiu as nossas cabeças, vestida de aeromoça, 

intimidante nos perguntou: Good morning, can I help you? Adria-
na, com medo de sofrer as consequências de ter ousado entrar 
naquele lugar, apontando para mim, disparou: “ela sonha em 
estudar inglês”. A aeromoça/atendente disse o valor do meu so-
nho e tão logo este virou um pesadelo. Eu e Adriana partimos 
dali direto para a praça, porque ver os garotos parecia uma em-
preitada mais prazerosa e menos amedrontadora. 

Um dia desses, quando eu já havia abandonado a ideia de 
ir viver no Texas da professora Graziela, assim como os amigos 
de Dorothy, os meus cruzaram o corredor do Colégio Costa e 
Silva para me contar que havia um cursinho de inglês, em frente 
à cantina, oferecendo bolsas de estudos aos melhores alunos da 
escola e, esses mesmos escudeiros já haviam sugerido o meu 
nome como candidata à vaga. Daí em diante, gozei do privilé-
gio de estudar inglês, por três anos, dentro de um espaço que 
parecia não ser meu, a única preta, a única que não havia ido a 
Disney, a única da escola pública e a única que precisava provar 
todo o tempo qual foi o mérito que me levou até aquele lugar. 

Porém, após terem se passados dois anos, a bolsa de es-
tudos foi encerrada e precisei prestar serviços para o cursinho, 
como varrer as salas de aula e manter o gabinete dos professo-
res limpo. Dessa maneira, aos 17 anos pude concluir os módu-
los e, a essa altura o Texas era somente recordações das aulas da 
professora Grazi. Entretanto, ao término desse período, ingres-
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sei na Graduação de Letras-Inglês da Universidade Federal de 

ser a primeira da família a ter grau superior universitário.
Em paralelo com os estudos, comecei a dar aulas de in-

glês em escolas privadas e, para não achar que a práxis havia 
se antecedido à teoria, procurava sempre participar dos poucos 
eventos promovidos pelo departamento de Letras. Foi durante 
a apresentação de um trabalho no Encontro de Professores de 
Inglês de Sergipe (EPISE) que recebi o convite da Cultura Ingle-
sa de Aracaju para participar do treinamento para professores. 
Aquela mesma Cultura, de onde eu e Adriana saímos, batendo 
em retirada para a praça, por acreditarmos que ali não era o 
nosso lugar.

Após um ano de treinamento, em 1996, fui contratada para 
fazer parte do corpo acadêmico da instituição. Ciente da grande 

cobiçada pela grande maioria dos professores ‘não-nativos’. 
Contudo, além das minhas próprias cobranças, havia também 
as demandas da escola, por exemplo, o professor deveria fazer 

Universidade de Cambridge. Porém, apesar de reconhecer que 
esses exames foram de grande valia, admito também que, devi-
do à dedicação a essas provas, parecíamos não ter tempo para 
o exercício de ser professor. Portanto, após seis anos, em 2002, 
achei que aquele seria um momento para mudar. 

No primeiro semestre de 2002 participei do treinamento 
do Yázigi, escola que em Aracaju tem 65 professores e composta 
de 3.000 alunos. Durante esse período fui apresentada às teorias 
do ensino comunicativo de Sandra Savingnon (1998) e aos prin-
cípios da metodologia Task-based. Consequentemente, assim 
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como na Cultura Inglesa, o treinamento foi mais uma oportu-
nidade de aprendizado para ser exposta a diferentes métodos. 
Entretanto, se por um lado eu havia abandonado a pressão de 
ter que provar que era tão competente quanto os professores 
que já tinham tido a experiência de viver em um país de língua 
inglesa, nessa nova etapa, eu precisava provar que era capaz de 
reter um número ideal de alunos para garantir o salário do se-
mestre seguinte. Diante dessa realidade, após dois anos, preferi 
encarar o meu arrependimento e voltei para a Cultura Inglesa.

somos professores-brasileiros ensinando uma língua estrangei-
ra e, que, portanto, não falaremos nunca como o ‘professor-nati-
vo’? b) e quem é esse nativo tão idolatrado? Nativo de onde? c) 
por que teria que me comportar como uma DJ da MTV para dar 
aulas de inglês aos alunos de uma cidade que até então, o único 
programa de música que eles assistiam era o de calouros (sem 
querer fazer nenhum desmerecimento)? E d) será que o ensino 
de inglês deveria continuar sendo o privilégio de muitos pou-
cos? Uma vez que a lista não parou por aí, senti a necessidade 
de fazer algumas leituras sobre o ensino de língua estrangeira e 
contexto sociocultural. Entre esses textos, estava o livro Padrões 
Sociolinguístico de William Labov, cujo argumento fundamen-
tou a pesquisa para o meu trabalho What’s up? Black English is 
in our classroom, apresentado no Chile, em 2005 durante o 10 º 
LABCI (10th Congress of Latin American British Cultural Institutes).

no mesmo ano, ingressei no ensino público através do concurso 
do Estado de Sergipe. Nesse dado momento, passei a encarar o 
fato de estar nas duas esferas de sala de aula, a privada e a públi-
ca, como uma oportunidade de correr o risco de ensinar a cultura 
da língua alvo de maneira crítica e, por conseguinte, questionar 
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as práticas de ensino formatadas nos moldes culturais hegemô-

inglesa como uma ferramenta política: para os alunos da escola 
privada, eu poderia desconstruir o pensamento de que tudo que 
é ‘importado’ é melhor que o produto local. Para os alunos da 
escola pública, eu poderia construir a ideia da acessibilidade civil 
que o aprendizado de uma segunda língua lhes ofereceria.

-
tos, dei início a uma procura por um curso de especialização 

-
nanceiras e de agendamento. Apesar de parecer uma equação 
difícil de resolver, esta foi solucionada ao meu contento quando 
encontrei em Belo Horizonte o PREPES- Progama de pós-gra-
duação lato sensu da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC-MG).  

Em tempo, gostaria de mencionar, que após a graduação 
em 2002, pude perceber que o departamento do curso de Letras 
da UFS era composto por grandes mestres, mas havia pouco 
ou quase nenhum incentivo à pesquisa. Todavia, foi na PUC, 
durante o encontro das aulas de ‘Análise do Discurso do Ma-
terial Didático do Livro de Inglês’ com a professora Vera Lúcia 
Menezes (PUC-MG; UFMG), que reconheci a necessidade dos 
estudos continuados, (a)pós a graduação. Mas, apesar de ansiar 
por fazer um mestrado ao término do curso da PUC em 2005, 
não foi assim que tudo ocorreu, porque além das minhas ativi-

especialização strictu sensu no campo dos Estudos Linguísticos.

Após esses fatos, em 2007, mudei-me para a capital baiana 
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-
te, agora em novo solo, parecerei repetitiva, porém novamente 
precisei participar de um novo processo seletivo para o cargo de 
professora da ACBEU – Associação Cultural Brasil-Estados Uni-

agora na versão americana: TOEFL, TOIC, CELTA, etc. Mediante 
essa trajetória, talvez o leitor deva ter percebido que o meu con-

-
vés desta, não foram acontecimentos impassíveis e estes estavam 
distantes se serem uma plácida quimera cheia de viagens de in-
tercâmbio para autenticar a minha capacidade de uso da língua. 
Dessa maneira, tentando encontrar minha voz e o sentimento de 
pertencimento dentro de um nicho linguístico dominado pelo 
estereótipo do professor(a) branco(a), não-graduado(a) em lín-

descolado do que eu, fui em busca de respostas no Mestrado em 
Língua e Cultura da Universidade do Recôncavo da Bahia. 

Durante as leituras realizadas nesse período fui aos pou-
cos descobrindo que além do sentimento do falante vira-lata, 
mencionado por Rajagopalan (2005), o professor negro vive 
em constante luta para ensinar uma língua estrangeira, em um 
país onde esse indivíduo é reconhecido por ter sido analfabe-
tizado em sua própria língua. Portanto, como seria possível, 
esse mesmo preto, ter competência em outra língua e, além 
disso, ensinar outras pessoas? Imaginem ainda, esse profes-

vezes por ano, sem que essas progenitoras façam a célebre per-

pensando em mim e tantos outros amigos, que mal podiam 
pagar as contas com o indigno salário de professor, quiçá pa-
gar uma passagem para o Texas. 
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Em se tratando do Sul, o apelido do Texas é Lone Star State, 
estado da estrela solitária, em virtude da estrela única em sua 

-
ção conosco, professores negros e estrelas únicas tentando bri-
lhar em meio a uma galáxia repleta de astros translúcidos, que 
também têm todo o meu respeito. Ademais, tendo em vista ter 
retomado o tema Texas, concluo essas desventuras informando 
ao leitor que fui a Paris, usei boina e chorei muito quando entrei 
no Museu do Louvre. Devido a ter levado meu companheiro a 
uma situação de constrangimento, chorando copiosamente em 
frente ao quadro da Mona Lisa, achei que seria desnecessário 
arriscar todo o meu francês do quinto e sexto ano da escola pú-
blica de Aracaju, naquele momento. Au revoir les amis3.

RAJAGOPALAN, K. Língua estrangeira e autoestima. In: RA-
JAGOPALAN, K. Por uma linguística crítica: linguagem, identi-
dade e a questão ética. São Paulo: Parábola Editorial, 2003, p. 
65-70.

 Até mais meus amigos.





 

Maria da Conceição de Melo Tôrres

[A] aprendizagem de uma língua é um proces-
so global, em que o aluno entra em contato com 
uma determinada forma de entender o mundo e  
(SCHEYERL, BARROS, ESPÍRITO SANTO, 2014, 
p. 146).

Gosto de me entender como cidadã do mundo, onde pos-
so e tenho o direito/dever de exercer a minha liberdade de ser, 
de escolher e de atuar. Transito entre mundos, com a certeza 

e culturas assim como de me fazer entender e respeitar. Devo 
essa sensação de pertencimento às oportunidades de ensino-
-aprendizagem de língua inglesa que abracei em minha longa 
trajetória.  Estar professora é uma condição de aprendizado 
constante, quando trocas de saberes acontecem e nos levam a 

nosso modo de pensar, agir e ler o mundo. Portanto, não decla-
ro ser professora, visto que estou em construção, em constante 
transformação, descobrindo-me a cada experiência, reinventan-
do-me. É com base nesse entendimento que venho compartilhar 
algumas das experiências que me trouxeram ao lugar onde me 

contudo, às armadilhas que uma única história possa apresen-
tar (ADICHIE, 2015). 
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O pertencimento sobre o qual pondero acima não é um 
fenômeno comum a todos os aprendizes de uma língua es-
trangeira. Segundo Scheyerl, Barros e Espírito Santo (2014), 
ele deve ocorrer quando aprendemos uma língua, processo 
que nos dá acesso a “uma determinada forma de entender o 
mundo e de agir numa sociedade”. (2014, p. 146). Percebo, no 
entanto, que nem sempre os aprendizes de um idioma conse-
guem desenvolver esse entendimento. Muitos são seduzidos 
pelo “discurso de poder” (HALL, 2019, p. 109), ao qual temos 
acesso durante o processo de aprendizagem de línguas hege-
mônicas (diferentemente daquele referentes a idiomas de me-
nor prestígio linguístico); um jogo ideológico onde o que me-
nos se realiza é o pertencimento – e, desse jogo, os migrantes 
entendem bem. Questões relevantes sobre identidade são ig-
noradas e/ou enfraquecidas, quando tentamos, por exemplo, 
nos tornar falantes “nativos”. Esse equívoco fez parte de uma 
fase da minha jornada, quando recorri a vídeos, cursos e mate-
riais didáticos que amenizassem o meu Brazilian accent. Lembro 
nitidamente dos cursos Accent Free promovidos por inúmeras 
instituições de ensino superior estadunidenses, que me leva-
ram a querer vender meu único meio de transporte na época 

 
Na década de 70, o Brasil ainda combatia o comunismo, indu-
zindo os cidadãos a acreditar que culturas capitalistas hegemô-
nicas e/ou eurocêntricas eram melhores do que a nossa.  Estu-

ao capitalismo e à hegemonia de países como os Estados Uni-
dos, então aliado do Brasil contra o “perigo vermelho”.  Nessa 

-
mente, em anseios de agirmos como “nativos” (conheci muitas 
exceções e outras histórias, contudo). 
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 O mundo da língua inglesa, então, era polarizado: inglês 
da Inglaterra ou dos Estados Unidos [sic]? Qual deles escolher? 
Todo o conhecimento e prática na área de ensino/aprendizagem 
do idioma naquele momento tinham como referência duas cultu-
ras hegemônicas, havendo uma tendência para privilegiar uma 
delas. Atrelados a ambas, observavam-se os estereótipos e pre-
conceitos linguístico-culturais como explicita Anjos (2019, p. 58):

 
No passado, ainda recente, essa língua sem fron-
teiras viajou pelo mundo trazendo em sua baga-
gem as forças do colonialismo e, assim, alcançou 
diversas nações, formando novos padrões sociais 

identidades. Cumpriu o ‘dever’ que lhe foi dado: 
disseminar a cultura do colonizador e de quebra a 
tentativa de dominar o outro, minimizando a sua 
língua e 7cultura. Esse imperialismo linguístico 
impôs, sobretudo, as culturas da Inglaterra e dos 
Estados Unidos da América.  

O ensino-aprendizagem da língua inglesa, portanto, dife-
ria bastante do processo atual. Mesmo chegando ao Brasil com 

-
ram por décadas até serem substituídos por outros mais inova-
dores. Como aprendiz1 da língua inglesa, tive acesso a muitos 

avançar no uso do idioma. Essas oportunidades vieram agregar 
qualidade à minha experiência, penso eu. 

Iniciei meu aprendizado de inglês ainda na escola públi-
ca dos anos 70, através do método conhecido como Grammar 
Translation. Firmado em bases estruturalistas, o método enfati-

 Uso aqui o termo “aprendiz” porque não me considerava ainda uma 
estudante do idioma visto que somente pude aprofundar os meus estudos 
quando ingressei no curso de Letras. 
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zava traduções de textos do inglês para o português; repetição e 
memorização de longas listas de vocabulário descontextualiza-
do; e enfadonhas explicações gramaticais. Outrossim, os textos 
trabalhados proporcionavam material para uma análise sintáti-
ca penosa, e pouco se conhecia sobre o texto. Mesmo sendo as 
aulas conduzidas em português, mal discutíamos o texto per se, 
os aspectos culturais e/ou a fonética e a fonologia do idioma. 
Esse método, utilizado ainda na maioria das escolas públicas do 
país, esteve em voga por décadas, visto que exigia poucas habi-
lidades didático-pedagógicas dos instrutores e eximia os apren-
dizes de desenvolverem alguma outra que não fosse trabalhada 
em sala de aula. Era tudo o que tínhamos e o desconhecimento 
sobre outros métodos não nos ajudava a questionar ou a ima-
ginar como qualquer outro processo de aprendizagem poderia 
ocorrer. Encantava-me, contudo, a experiência e o aprendizado. 
Compartilhava meus achados com a minha mãe e com alguns 
amigos que também se interessavam pelo idioma e por leitu-
ras. Tempos depois, consegui uma bolsa em um curso de inglês, 
onde aprendíamos com o que havia de mais moderno na época: 
o Método Direto/Direct Method.

Esse novo método instruía que o processo de aprendiza-
gem ocorresse “naturalmente”. As atividades eram conduzidas 
e desempenhadas em inglês, visando a uma indução dos conte-
údos. A professora exigia e enfatizava a correção da gramática 
e da pronúncia, demonstradas com base em uma variante esta-

-
te em língua inglesa e, muitos professores haviam nascido e/
ou sido criados nos Estados Unidos. Aprendíamos a gramática 
através de estruturas modeladas e repetidas  exaustivamente. 
Depois, respondíamos às perguntas de compreensão oral. Ou-
trossim, líamos e memorizávamos livros de estórias, sobre os 
quais  respondíamos a perguntas e/ou produzíamos resumos 
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escritos. As habilidades de listening e speaking também eram 
bastante valorizadas visto que o curso prometia compreensão 

A década de 70 ainda seguia, quando o Método Audiolin-
gual/Audiolingual Method foi implantado em um outro curso de 
inglês também conhecido pela excelência dos seus resultados 
junto ao alunado. Fui agraciada com uma outra bolsa, que me 
dava direito a cursar os níveis avançados e que poderia abrir ca-
minho para a minha participação no Curso de Treinamento de 
Professores, o cobiçado Teachers’ Training Course. Os cursos em 
questão prometiam resultados animadores (uma posição como 
professora, inclusive). 

que enfatizava o uso da língua inglesa em diálogos nos quais 
o vocabulário era apresentado contextualmente; trabalhava a 
pronúncia com vistas a aperfeiçoá-la a nível “nativo”, com ên-
fase no critério conhecido como “livre de erros” /error free; as 
estruturas gramaticais eram repetidas e trabalhadas indutiva-

as aulas divertidas e produtivas através de atividades de mími-

exigido ao extremo, com rigor comportamental; saber sobre o 

esforço era recompensado quando participávamos do grupo de 
teatro e/ou das atividades de songfest, visto que o nosso conhe-
cimento era aliado ao desempenho e tudo fazia sentido. Nessas 
ocasiões, tínhamos a certeza de que estávamos fazendo pro-
gresso e que, em breve, poderíamos usufruir do conhecimento 
adquirido, aplicando-o em outras conquistas. Por se tratar de 

do aprendiz, o Audiolingual continua ainda muito popular em 
várias franquias de cursos de inglês no Brasil e no mundo.
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       A fase do aprendizado básico e estrutural da língua 
inglesa seguramente impactou e preparou o meu processo de 

-
dora do que era estrangeiro, acreditei que se investisse tempo 
e esforço na aprendizagem do inglês, conseguiria concretizar 
os meus planos de trabalhar como professora. Tenha sido pelo 
amplo mercado de trabalho no Brasil ou por incontáveis opor-
tunidades de intercâmbio que surgiram na época, investir em 
cursos de língua inglesa parecia uma decisão vantajosa para se 
galgar uma posição socioeconômica melhor e mais digna. Os 
cursos de idiomas eram como trampolins para salários melho-
res e oportunidades de emprego, ou, como Barcelos os descre-
ve, “o Eldorado da aprendizagem”. (BARCELOS, 2011, p. 153).

       Tal “orientação” mercadológica (BROWN, 2001 apud 
GARDNER; LAMBERT 1972, p. 75) a que fui exposta pode ter 
sido a mola propulsora para o meu aprendizado e interesse na 

-
mou-se ao longo dos anos, quando recebi propostas de trabalho 
competitivas; porém, outras motivações de ordem pedagógica 
(i.e, necessidades de crescimento pessoal e do alunado) surgi-
ram, fomentando o meu aprendizado linguístico-cultural e en-
corajando o desenvolvimento de novas habilidades didáticas. 
Ingressar no Curso de Letras: Língua Estrangeira na Univer-
sidade Federal da Bahia (doravante UFBA) respondeu a essas 
demandas. A universidade foi, naquele momento, uma diviso-
ra de águas, que iria ajudar na consolidação do conhecimento 
adquirido e das minhas habilidades acadêmicas e pedagógicas.

Estudando a língua inglesa

       Estudar inglês nos anos 70 fazia parte de um inven-
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e ascender socialmente. Foi nesse contexto que iniciei minha 

Letras/Língua Estrangeira. Na UFBA, percebi oportunidades 
antes desconhecidas e/ou ignoradas. Nessa fase, investi todo o 
meu Crédito Educativo (atualmente o FIES) em materiais (para)
didáticos que ajudassem a compensar o pouco contato que a 
maioria dos jovens tinha com outros idiomas. Entre 1975 e 1984, 
estudei e trabalhei na área de ensino de inglês em duas gran-
des escolas de línguas, onde a prática supervisionada ajudou a 
complementar a minha formação docente. Outrossim, o Curso 
de Letras proporcionou aprofundamento dos conhecimentos 
linguístico-culturais previamente adquiridos assim como fo-
mentou o desenvolvimento de micro habilidades2 úteis ao meu 
desempenho acadêmico e didático-pedagógico (i.e., ordenação 
lógica de parágrafos, estratégias de comunicação, inferencia-
ção). Como estudante de língua inglesa e suas literaturas, em 
uma instituição de nível superior, aprendi também a trabalhar 
minha consciência crítica para a compreensão e análise de cul-
turas hegemônicas e ideologias colonizadoras antes naturaliza-
das.  Imitar o “nativo” já não fazia mais parte do meu cotidiano 
visto que os objetivos eram outros naquele momento da minha 

eram mais relevantes.  Nessa fase, ainda não tinha aprendido 
-

mim uma: 1) transposição de fronteiras visto que transitou li-
vremente entre o Brasil e países de língua inglesa, promovendo 

a compreensão do conceito de micro habilidade em OLIVEIRA, L. A. 
. São Paulo: Parábola Editora, 2015, p. 48-55.
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3, antes dependente das cultu-
ras e ideologias veiculadas nos cursos e métodos aos quais tive 
acesso; 3) reapropriação da língua em novos contextos sociopo-
lítico e culturais (ANJOS, 2019, p. 58).

Fazer parte do corpo estudantil da UFBA era sinônimo 
de progresso educacional. Aproveitei aquele momento ao má-
ximo, lendo muito, participando de grupos e associações, das 
decisões políticas da classe estudantil e reescrevendo a minha 
história. A UFBA agregou valor à minha experiência acadêmica 
em vários sentidos: ofereceu oportunidades de aprofundamen-
to dos estudos através das responsabilidades com a monitoria, 

-
trangeiras tais como seminários de língua, cultura e literatura; 
proporcionou a participação e contribuição em congressos e 

dentre outros; mas, acima de tudo, promoveu o convívio com 
professores detentores de uma bagagem cultural e acadêmico-

-
tancialmente para a minha formação docente, incentivando-me 
a aprofundar meus estudos sobre a língua inglesa. Os saudosos 
professores Luiz Angélico da Costa, Anne Marie Schaer, Tereza 
Borges, Maria Silva, dentre outros foram os grandes mentores 
da minha geração no Curso de Letras: Língua Estrangeira na 
UFBA entre 1975 e 1980. A contribuição maior desse aprendiza-
do, contudo, foi saber que aqueles mestres não precisaram abrir 
mão de suas identidades e crenças para desempenhar a função 
docente com maestria e dignidade.

-
LAN, K. . São 
Paulo: Parábola Editorial, 2019, p. 71.
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Passei boa parte da minha vida de aprendiz acreditando 
que eu deveria falar a língua inglesa como uma “americana” 

-
riência universitária me mostrou que não, os professores mais 

-
tuguês em suas pronúncias da língua inglesa e demonstravam 
orgulhoso de suas origens. Além disso, eles nos ensinaram a 
enxergar as possibilidades de conquistas fora daquele “ultra 

-

quase perfeito do idioma, mas eles representavam uma peque-
na parcela da população docente que havia tido oportunidades 

constituíam a maioria, como nós. Por isso, dediquei-me a traba-
lhar (tanto em cursos de inglês como em universidades) com os 
materiais humano e didático possíveis, observando que o mais 
importante no aprendizado de uma língua estrangeira é servir 
à comunicação, como assevera Polidório: 

-
se que um falante nativo de língua inglesa é pri-
mordial para que os professores possam ter a cla-
reza de que nem eles, nem seus alunos deverão ter 
isso em mente. O importante é que eles busquem a 

que é a comunicação (POLIDÓRIO, 2014, p. 343). 

Paralelo a esse propósito, percebi que precisaria proceder 
a uma quebra de paradigma, trabalhando com uma abordagem 
diferente daquelas às quais fui exposta enquanto aprendiz e que 
se aproximasse qualitativamente daquelas que adotei enquanto 
estudante universitária, monitora e professora: uma abordagem 

-
nais com vistas a observar e apreciar a diversidade dos nossos 
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alunos e de suas vivências assim como a maneira de se fazerem 
compreender sobre suas necessidades e, culturalmente, nas tro-
cas comunicativas na língua-alvo.  

Apesar de ter tido contato com inúmeras delas, através 
de seus métodos, desde as mais tradicionais e/ou populares 
(i.e., Grammar Translation, The Audiolingual Method, The Natu-
ral Approach) até as mais inovadoras (i.e., Community Language 
Learning (CLL), Suggestopedia, The Silent Way), decidi abraçar a 
Communicative Language Teaching (CLT) ou Abordagem Comu-
nicativa,4 muito popular nas escolas de idiomas da época5.  Por 
longos anos e, principalmente com meus alunos dos cursos de 
inglês, senti satisfação em utilizá-la com base nos resultados al-
cançados. Cito aqui alguns deles, considerando que seus bene-
fícios são inúmeros: alunos mais interessados, participativos e 
responsáveis pelo seu desempenho e produtividade; interações 
com enfoque em suas necessidades comunicativas, observan-
do determinados aspectos culturais; envolvimento genuíno dos 
alunos em interações na língua-alvo, observando o gerencia-

Estar livre para criar atividades em prol do desenvolvi-
mento das competências linguísticas dos alunos e que respon-
dessem às suas necessidades de comunicação era motivador. 
Ouvi-los declarar que os nossos encontros eram terapêuticos e 
que desejavam que fossem mais longos, era o aval que precisa-
va para prosseguir com a metodologia compatível.  Durante 
35 anos, fui me reinventando, aprendendo e me transformando, 
ao fazer ajustes aqui e ali (sim, porque havia os senões). Ao pra-

e conhecimentos fundamentais que orientam o processo de aprendizagem/prática ao 
formato organizacional desses princípios.

contextual. Não se faziam necessárias explicações por parte do professor.
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pedagógicos, na tentativa de entender um mundo (e alunos!) 
em transformação. 

Com o passar dos anos, com um mestrado em Estudos 
Culturais na bagagem, e já trabalhando com formação de pro-
fessores em uma universidade pública, observei que -- apesar 
de funcionar a contento nos contextos em que era aplicada --, 
a abordagem comunicativa se mostrava frágil em alcançar os 
objetivos culturais das interações porque, de uma forma ou de 
outra, acabávamos reconhecendo as expressões culturais (i.e., 
tradições, festas, celebrações) dos países de língua inglesa como 
“modelos” a serem seguidos e/ou reverenciados (WALESKO, 
2006, p. 11). Mesmo se tratando de atividades críticas, terminá-
vamos sempre com a impressão de que apenas “eles” tinham o 

-
ções e celebrações, ao tempo que temia as consequências dessa 
prática no que se refere a estereótipos e perda identitária dos 
discentes. Era uma questão importante a ser considerada e que 
não poderia mais ser postergada. Decidi ir em busca de alterna-
tivas possíveis, e que se ajustassem às necessidades do alunado 
e à minha proposta pedagógica.

Adotar a abordagem comunicativa intercultural (doravan-
te ACI) pareceu-me, portanto, a escolha mais adequada à reali-
zação dos objetivos culturais. A competência comunicativa (ele-
mento vital da ACI) muito provavelmente trataria da questão. 
Sobre essa competência, Mozillo e Machado esclarecem:  

[p]ara um bom aprendizado, ele [o aluno] deverá 

corretamente atitudes e comportamentos do in-
terlocutor nos atos de comunicação mediante ges-
tos, referências históricas ou literárias, já que as 
línguas expressam a cultura da qual são oriundas 
(MOZILLO; MACHADO, 2011, p. 1).
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Segundo as autoras, a consciência intercultural é um ele-
mento expressivo quando alinhada ao processo de aprendiza-
gem de línguas estrangeiras; é um quesito para a compreensão 
dos elementos articuladores da comunicação, pois abre espaço 
para a familiarização e eventual conhecimento de nossa própria 
realidade e de outras, ao tempo que legitimiza aspectos cultu-

o respeito, a tolerância e a apreciação das diferenças em nossa 
própria cultura e na do Outro. O estranhamento, então, cede 
lugar para a troca de saberes sobre nós mesmos e sobre o Outro, 
emprestando uma “função social” ao repertório linguístico e ao 
aprendizado do idioma, como aponta Walesko:

[...] o sujeito que aprende uma língua estrangeira 
aprende também que sua identidade nacional não 
é a única possível; nem a melhor. É crucial que o 
professor de LE tenha ciência de seu papel de edu-
cador, que contribui para a formação dos futuros 
cidadãos do mundo e não apenas de transmissor 
de um sistema meramente linguístico, sem função 
social (WALESKO apud JORDÃO, 2004, p. 31).

-
cia intercultural é um elemento agregador de qualidade à co-
municação, promovida pelo processo de aprendizagem de um 
idioma. Desse modo, ajustei a minha prática ao arcabouço teó-

desde então. 

Há três anos, após a aposentadoria e obter êxito em um 
novo concurso, vim morar no interior da Bahia, para lecionar no 
Centro de Formação de Professores, de uma outra universida-
de pública. No momento, ministro aulas para os estudantes do 
Curso de Licenciatura em Letras, com enfoque em Língua Ingle-
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sa. Desde então tenho trabalhado com estudantes oriundos da 
zona rural e majoritariamente de escolas públicas, que nunca (ou 

-
ti intensamente como seria a experiência de trabalhar com um 
alunado de baixa renda e, majoritariamente, monolíngue; porém, 

rendessem uma nova experiência cultural e pedagógica. 

para que pudesse ajustá-la às necessidades desses novos parceiros. 

pensei em adotar uma abordagem diferente da ACI, mas os re-
sultados da sondagem sobre as necessidades linguístico-culturais 
dos discentes demonstravam que mantê-la seria mais produtivo, 
já que aliar o processo de aprendizagem do idioma à experiência 
dos discentes os envolveria qualitativamente. Essa questão foi de-
terminante para a produtividade das turmas.

os materiais (para)didáticos com vistas à integração aprendi-
zagem/experiência, promovendo a desconstrução de ideologias 
de poder e/ou etnocêntricas. (SCHEYERL; BARROS; ESPÍRITO 
SANTO, 2014). Com esse objetivo em mente, inspirei-me em 
Scheyerl, Barros e Espírito Santo (2014) para desenvolver a mi-
nha prática de maneira a aprender com os alunos e utilizar as 
suas vivências como mola propulsora das atividades. No artigo 
A Perspectiva Intercultural para o Ensino de Línguas: Propostas 

-
ralidade pode ser introduzido nos materiais didáticos de LE em 
geral, realçando a importância da cultura local e oportunizando 
uma melhor compreensão das diferenças entre a cultura alvo 
e a nativa”. (2014, p. 147). Visando, portanto, a um desempe-
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promovido negociações sobre semelhanças e diferenças, equali-

para a cultura nativa. Desse modo, temos resolvido a questão 
do enfraquecimento e/ou perda identitária assim como dos ex-
cessos de apreciação da cultura-alvo. Trabalhar tais elementos 
tem surtido efeitos sólidos no fortalecimento do pensamento 
crítico, com vistas à compreensão das culturas envolvidas na 
interlocução.  Perceber as nuances da cultura do Outro também 
tem ajudado a apreciar  a cultura nativa, com vistas a enfraque-
cer e prevenir estereótipos e preconceitos. 

Levando em consideração o quesito criticidade, a ACI tem 
servido de mediadora nas questões de poder e subalternidade. 
Ao compreender a cultura do Outro, o aprendiz se apodera dela 
e empodera a sua própria por meio de estratégias de combate 
às tentativas de opressão e de sujeição. Ao constatar tal empo-
deramento, o opressor certamente desiste de exercer o domínio, 

de recorrer aos materiais (para)didáticos visando a implemen-
tar a ACI e consolidar as bases interculturais é respaldada por 
Scheyerl; Barros e Espírito Santo (2014, p. 148 apud SCHEYERL, 
2012):

Fundamentada na busca por pedagogias alter-
nativas, Scheyerl (2012) defende o debate e con-
testação de valores implantados pelas ideologias 
que privilegiam a homogeneidade cultural e que 
perpetuam práticas racistas e sexistas, violentando 
os direitos civis das minorias. No tocante, especi-

-
va a elaboração de materiais alternativos aqueles 
apresentados pelas grandes editoras, para que seja 
oportunizado o reconhecimento de outras episte-
mologias, como defendem Sousa Santos e Mene-
ses (2010). 

A priori, os materiais produzidos pelas grandes editoras 
não tem afetado o desenvolvimento e o desempenho cultural 
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do nosso alunado, visto que não tem acesso a materiais didá-
ticos impressos em língua estrangeira devido aos altos preços 
cobrados no mercado. Por outro lado, quando Scheyerl “incen-
tiva a elaboração de materiais alternativos” aos conteúdos “que 
privilegiam a homogeneidade cultural e que perpetuam práti-
cas racistas e sexistas”, intui-se que é possível refazer o percurso 
do processo de aprendizagem de língua inglesa, oportunizando 
aos discentes participarem da construção do seu conhecimento 
no que se refere à luta contra o preconceito e/ou em benefício 
dos direitos civis de grupos minoritários, por exemplo. Essa 
trajetória parece servir aos propósitos linguístico-culturais dos 
discentes e responder aos objetivos dos meus cursos. 

Recentemente, tenho oferecido aos meus alunos oportu-
nidades de manipular e reinventar os materiais utilizados nas 
aulas (i.e., vídeos, two-way dialogues, jogos) através da comple-
mentação e/ou recriação de atividades. Esse formato oportuniza 
a apropriação do conteúdo e dos elementos culturais contidos 
nos materiais. Por exemplo, ao ler fábulas em língua inglesa, 
os discentes fazem adaptações às suas atividades cotidianas e 
desenvolvem a criticidade em relação a fatos que ocorrem em 
suas comunidades e/ou na cidade como um todo. Temos posto 
em prática, também, a escolha de atividades como fontes avalia-
tivas, quando os alunos decidem qual atividade preferem e qual 
formato se adaptariam melhor (i.e., vídeos sobre suas comuni-
dades, entrevistas com líderes locais, cartas ao prefeito sobre 
problemas comunitários). Além de desenvolver habilidades de 
decisão e praticar a liberdade de escolha (direitos fundamentais 
em uma democracia), os discentes também participam de pro-
cessos avaliativos tais como apreciação do trabalho discente (i., 
peer correction), auto avaliação e avaliação da docente/do curso 
ao tempo que sugerem manutenção e/ou mudanças nas ativi-
dades e materiais. Dessa forma, a criticidade e as habilidades 
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às equivalências culturais na língua-alvo.
Objetivando uma postura contrária à do neocolonialismo 

cultural, estivemos trabalhando em prol da libertação cultural 
dos alunos através da aplicação de atividades que exercitam 
a cidadania e percebem a língua inglesa como língua global e 
franca. Desse modo, a polarização ocorrida nos séculos XIX e 
XX (i.e., Estados Unidos ou Inglaterra; inglês “americano” ou 
“da Inglaterra”) tem perdido força, pois os discentes se sentem 

preferem utilizar. Dessa forma, também, a experiência linguís-
tica desses alunos tem sido pensada para exercer um papel cul-
tural sólido em suas vidas visto que eles produzem interações 

antigos conceitos de “melhor” ou “pior” sobre essa ou aquela 
cultura. (SCHEYERL; BARROS; ESPÍRITO SANTO, 2014).

A minha postura didático-pedagógica tem dado atenção, 
também, às questões étnicas, de sexualidade e/ou de gênero 

forma, é vital que compreendamos as implicações relativas à 
pluralidade do mundo atual e às responsabilidades que assu-
mimos por vivermos nele. Sendo assim, instruo meus alunos a 
observarem as tentativas de “branqueamento”, discursos ma-
chistas e/ou misóginos dos materiais (para)didáticos e/ou de 
atividades propostas pelas editoras ou disponíveis na Internet. 
Quando em busca por textos, por exemplo, instruo para que 
estejam preparados para exercerem a criticidade ao seleciona-
rem materiais a serem utilizados em nossas atividades. Para tal, 
eles devem por em prática as habilidades culturais exigidas e 
questionar as imposições da rede e/ou de grupos hegemônicos. 
Utilizamos esses materiais para análise, criticismo e alternativas 
educacionais, objetivando a produção de “discursos legíveis na 
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nova língua”. Por isso, tenho estado alerta quanto às histórias 
que venham a ser produzidas, oportunizando a produção de 
discursos críticos, tentando “desconstruir o conceito binário de 
cultura dominante e cultura subordinada”. (SCHEYERL; BAR-
ROS; ESPÍRITO SANTO, 2014). A partir dessa premissa, as ati-
vidades aplicadas se conectam com a realidade dos alunos, pro-
porcionando a todos oportunidades únicas de vivenciar suas 
habilidades linguísticas, culturais e críticas dentro de/ sobre 

sólidos em prol da criticidade, da cidadania e do empodera-
mento discente.

-
tória, levei em conta os elementos que contribuíram para o meu 
próprio processo de aprendizagem da língua inglesa assim como 
o processo autoavaliativo e transformador ao qual tenho me sub-
metido ao longo dos anos. Cumpre-me declarar que o formato do 

fazendo ajustes através de observações e aperfeiçoamento acadê-
-

rais que muito contribuiu para as mudanças mencionadas. 
Obviamente, traçar e/ou optar por novos caminhos tem 

sair da minha zona de conforto; porém, as mudanças valeram a 
pena tanto pelo aprendizado como docente, como pelo desen-
volvimento do fator resiliência. Desenvolvi a crença no conceito 
“resiliência” para poder sair das estatísticas de pobreza e vio-
lência que atingiam as mulheres da minha geração. A crença na 
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educação, também, me impulsionou e me levou a perceber meus 
alunos como parceiros e a apreciar e respeitar as idiossincrasias 
inerentes às suas vivências. Como parceiros, eles têm contribu-

-
nho também contribuído para o desenvolvimento acadêmico e 

que dezenas deles declaram ser orgulhosos e felizes professo-
res6. Eu ainda estou professora porque, apesar de me considerar 

-
ch sempre que preciso proceder a mudanças e ajustes. Por outro 
lado, as -
bolo de transformação, processo esse tão necessário à prática 
docente responsável e amadurecida. Acredito que no momento 
em que tal transformação é iniciada, ela não poderá mais ser 

é poderoso e não nos percebemos mais sem ela. Espero, por-
tanto, que nós, professores, continuemos aprendendo, trocando 
saberes e nos reinventando, ao tempo que abrimos espaço para 
que o conhecimento se torne um instrumento estimulador de 
desenvolvimento e progresso, fomentando a consciência crítica 
e política do aprendiz.

-
municativa, o pós-método e a prática docente. EntreLínguas, v.1, 
n.1, p. 25-41, jan/jun, 2015.

ADCHIE, C. The danger of a single story. Disponível em: ht-
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