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RESUMO 
 
 
 
Partindo da fundamentação do método teórico discursivo, nosso estudo analisa 
as discursividades produzidas por sujeitos envolvidos no processo ensino-
aprendizagem de língua inglesa em uma escola pública de Humaitá - 
Amazonas. Buscamos, com isso, compreender os eventos ocorridos na sala de 
aula de línguas, trazendo uma reflexão sobre as práticas de letramento em 
língua inglesa, pelo viés da Análise de Discurso. De forma a discutir as 
temáticas arroladas neste trabalho, fizemos uma reflexão sobre o discurso, no 
sentido de compreendermos a língua, no que tange ao sistema funcional e 
ainda ao método teórico discursivo; construímos uma abordagem sobre o 
letramento, em especial, o letramento crítico, no sentido de fundamentar os 
trabalhos que envolvem as práticas de letramento em língua inglesa, sob o viés 
discursivo; abordamos também a formação discursiva, contextualizando o lugar 
da pesquisa, bem como as temáticas trabalhadas em sala de aula, respeitando 
as características do espaço da cidade de Humaitá. Nosso texto está 
fundamentado nos escritos de Orlandi (2004; 2011; 2012; 2015), que trabalha a 
análise de discurso; Coracini (2016), que aborda temáticas da sala de aula de 
línguas, considerando o viés das discursividades dos sujeitos; Freire (2011), 
que traz reflexões significativas para o processo ensino-aprendizagem; Rojo 
(2009), que discute as práticas de letramento no ensino médio, dentre outros. 
Para a coleta da nossa materialidade, fizemos entrevistas, oral e escrita, além 
de observarmos aulas de inglês, devidamente gravadas, por um período de oito 
meses, com relatos em diário de campo realizados pela pesquisadora. 
Analisamos os discursos de um professor de língua inglesa e quinze alunos, 
todos da mesma escola pública do município de Humaitá. Assim, ante as 
discursividades analisadas, nos deparamos com a incompletude da linguagem, 
dos sujeitos e de suas relações. Refletimos sobre como pensar a linguagem, 
compreendendo os mecanismos do processo de significação. Estendemos 
essas reflexões ao sujeito, que tem a ilusão de ser a origem do que diz, e que é 
interpelado pela sua memória, ideologia; e, principalmente, promovemos uma 
reflexão quanto às práticas de letramento crítico em língua inglesa, nos 
espaços das salas de aula, considerando a complexidade discursiva discutida 
no estudo em tela.  
 
 
 
Palavras-Chave: Análise de Discurso. Letramentos. Sujeito discursivo.  
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Starting from the foundation of the discursive theoretical method, our study 
analyzes the discursivities produced by subjects involved in the teaching-
learning process of English language in a public school in Humaitá - Amazonas. 
We thus sought to understand the events that took place in the language 
classroom, reflecting on the literacy practices in English, through the Discourse 
Analysis bias. In order to discuss the topics covered in this work, we made a 
reflection on the discourse, in the sense of understanding the language, with 
regard to the functional system and also to the discursive theoretical method; 
we construct an approach on literacy, especially critical literacy, in order to base 
the works that involve the literacy practices in English, under the discursive 
bias; we also approach the discursive formation, contextualizing the place of the 
research, as well as the themes worked in the classroom, respecting the 
characteristics of the city space of Humaitá. Our text is based on the writings of 
Orlandi (2004; 2011; 2012; 2015), who works on discourse analysis; Coracini 
(2016), that deals with subjects of the classroom of languages, considering the 
bias of the subjects’ discursivities; Freire (2011) that brings significant 
reflections to the teaching-learning process; Rojo (2009) that discusses literacy 
practices in high school, among others. For the collection of our materiality, we 
made interviews, oral and written, besides observing English lessons, duly 
recorded, for a period of eight months, with reports in field diary conducted by 
the researcher. We analyzed the speeches of one English language teacher 
and fifteen students, all from the same public school in the city of Humaitá. 
Thus, faced with the discursiveness analyzed, we are faced with the 
incompleteness of language, subjects and their relations. We reflect on how to 
think the language, understanding the mechanisms of the signification process. 
We extend these reflections to the subject, who has the illusion of being the 
origin of what he says, and who is interpellated by his memory, ideology; and, 
mainly, we promote a reflection on the practices of critical literacy in the English 
language, in the spaces of the classrooms, considering the discursive 
complexity discussed in this study. 
 
 
Keywords: Discourse Analysis. Literacies. Subject discursive. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 
 
 
Introdução ........................................................................................................ 13 

SEÇÃO I: DISCURSO ...................................................................................... 21 

1.1 A língua como sistema funcional .......................................... ..................21 

1.2 Discurso: outros sentidos. ...................................................................... 23 

1.3 Sujeito Discursivo  .................................................................................. 29 

 SEÇÃO II: LETRAMENTO CRÍTICO: UM CAMINHO POSSÍVEL PARA AS 

AULAS DE LÍNGUA INGLESA ......................................................................... 34 

2.1 Discurso e Letramento Crítico: Um diálogo significante para as aulas de 

línguas ................................................................................................... 37 

2.2 O trabalho com a leitura em língua inglesa: o jogo discursivo nas práticas 

de letramento ......................................................................................... 48 

 SEÇÃO III: FORMAÇÃO IMAGINÁRIA ........................................................... 55 

3.1 O lugar discursivo: o social, o escolar.................................................... 56 

3.2 Inscrições dos sujeitos da pesquisa: representações do imaginário ..... 58 

 SEÇÃO IV: CONCEPÇÕES AMBIENTAIS: CONCEITOS E DISCURSOS ..... 64 

4.1 O Discurso Socioambiental do lugar da pesquisa ................ ..................66 

4.2 Práticas de Letramento e o contexto Ambiental. .................................... 70 

4.3 Discursos do docente e dos discentes quanto aos trabalhos de 

Letramento na perspectiva ambiental ... ................................................ 76 

Considerações Finais ....................................................................................... 83 

Referências  ..................................................................................................... 86 

Apêndices......................................................................................................... 88 

 

 
 



 

13 
 

INTRODUÇÃO 

 
As escolas contemporâneas trabalham com um novo estereótipo de 

sociedade que marca a Modernidade, uma vez que as informações, as 

tecnologias e ainda as novas formas de letramento, aliadas aos anseios do ato 

de ensinar e aprender línguas, fazem parte da realidade dos sujeitos 

imbricados nesse processo. Nesse viés, é sabido que pesquisas e discussões 

sobre o processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa têm apresentado 

um discurso de precarização, revelando a descrença dos sujeitos envolvidos na 

aprendizagem, bem como a destituição da escola pública como um lugar 

possível de se aprender uma língua estrangeira.  

 Do mesmo modo, o caminho percorrido por esta pesquisadora, com 

experiência de quase uma década em sala de aula, desvela um cenário 

preocupante, concernente à percepção dos sujeitos inscritos no processo de 

ensino-aprendizagem de línguas e ainda ao seu silenciamento e apagamento 

na posição que ocupam. É notória a necessidade de reflexão sobre a relação 

do professor com a língua que ele propõe “ensinar”. Faz-se necessário um 

olhar cuidadoso no tocante à linguagem e, sobretudo, às práticas nas salas de 

aula de língua estrangeira, possibilitando interpretações no que se refere às 

relações de proximidade dos sujeitos que “ensinam” e “aprendem” com a língua 

estudada.  

 Contamos com experiências de atuação em projetos de ensino, 

pesquisa e extensão, finalizados e em andamento, desenvolvidos junto às 

escolas estaduais e municipais de Humaitá, desde o ano de 2015, que 

revelaram espaços de educação com uma deficiência expressiva no tocante a 

discussões e reflexões sobre as práticas no âmbito do processo de ensino e 

aprendizagem de línguas. 

 A partir da experiência com os projetos, tivemos certeza de qual cenário 

iríamos utilizar para desenvolver este trabalho dissertativo, uma vez que, 

segundo os professores participantes do projeto, as práticas com a língua 

inglesa no município têm sido desmotivadoras, seja pelo aluno que não 

demonstra interesse, pela desmotivação do professor de língua inglesa, ou 

ainda pela falta de estrutura para um trabalho de qualidade. 
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 Considerando o período que trabalhamos nos projetos junto às escolas 

públicas de Humaitá, foi notório que a habilidade de leitura praticamente não 

era trabalhada, fato que nos preocupou, por concordarmos com Orlandi, no 

sentido de reconhecer que é a partir da leitura que obteremos uma escola 

crítica, e consequentemente a criticidade dos sujeitos envolvidos no processo 

também. E, como o nosso propósito é trabalhar na perspectiva da Análise do 

Discurso, vale registrar que a leitura “é um processo cuja explicitação envolve 

mecanismos de muita relevância para a Análise de Discurso” (ORLANDI, 2012, 

p. 54).  

 Temos vivenciado pelas escolas que alunos, seja no ensino fundamental 

ou médio, quando têm a oportunidade de trabalhar leitura, não compreendem o 

mínimo que se espera que tenham compreendido.  

 Registramos uma investigação realizada, por meio de uma 

especialização em Metodologia do Ensino da Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica, a partir dos resultados do trabalho de especialização intitulado: 

“Uma percepção sobre os sujeitos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem na disciplina de língua inglesa”, que desvelou conflitos que 

permeiam os espaços públicos de educação, especificamente no contexto das 

línguas estrangeiras. 

 Assim, emerge o interesse por este trabalho, que a partir de um cenário 

vivenciado pela própria pesquisadora na área de ensino da linguagem, ficou 

claro o quão precário se encontrava o “ensinar” e o “aprender” no contexto das 

línguas estrangeiras.   

Não pretendemos, com os resultados dessa pesquisa, trazer fórmulas 

prontas para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem de línguas. Nem 

tampouco discutir formas/metodologias para a “transmissão” de conteúdos do 

componente curricular de língua inglesa. Nosso propósito é 

analisar/problematizar as materialidades encontradas frente às formações 

imaginárias, discursivas e ideológicas dos sujeitos imbricados neste estudo, 

professor e alunos, e ainda colocar em cena as práticas de letramento.  

Nesse sentido, esta pesquisa, qualitativa, de tipo etnográfico, trará uma 

análise discursiva dos sujeitos, atores do ato de “ensinar e aprender” uma 
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língua estrangeira, sobretudo pela aplicação de entrevista a um docente1 de 

língua inglesa, analisando-se as aulas gravadas e ainda outras observações, 

devidamente registradas em diário de campo, precedidas por uma revisão 

bibliográfica que sustente a análise final dos dados.  

Também estão contemplados no Corpus deste trabalho os discursos dos 

alunos2 ante às aulas observadas. Almejamos, com a triangulação dos dados, 

contribuir quanto aos desafios/anseios dos sujeitos pesquisados na perspectiva 

do Letramento Crítico, uma vez que ele trabalha com a ideia de que o 

conhecimento deve ser significativo e, portanto, a escola deve trabalhar suas 

abordagens de modo que o aluno consiga atribuir sentido, com significação 

para a vida, dentro e fora do âmbito escolar (JORDÃO, 2016).  

Ao final, realizaremos mais uma entrevista com o professor e também 

com os discentes, no intuito de sabermos as impressões dos sujeitos 

envolvidos nos trabalhos com texto problematizando a realidade do lugar da 

pesquisa.   

Ao analisarmos os eventos de letramento, nas aulas de língua inglesa, 

promoveremos uma reflexão sobre como o professor aplica os textos ou outras 

atividades em sala de aula, e verificaremos ainda se o discente se posiciona de 

forma crítica às discussões, principalmente, no que se refere à perspectiva 

ambiental, uma vez que a nossa Humaitá carrega características significativas 

quanto a questões que envolvem o meio ambiente.  

Inscrito nos pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso, 

este estudo considera “que todo texto é sempre uma unidade complexa; não há 

texto, não há discurso, que não esteja em relação com outros, que não forme 

um intricado nó de discursividade (ORLANDI, 2015). 

Não é nosso intuito ficar sob o efeito dessas relações, como assim faria 

o leitor comum. É de nosso interesse, enquanto estudiosos do discurso, 

deslindar os efeitos/sentidos produzidos pelos discursos apresentados no 

corpus desta pesquisa, e ainda encontrar o modo como eles se organizam, de 

forma a atravessá-los, para além da linearidade, preocupando-se, também, 

com o não dito (ORLANDI, 2015). Quanto à leitura, pretendemos discutir os 

                                                           
1
 As materialidades emergidas do docente serão transcritas de forma fiel, de modo a analisarmos a partir 

do dito sem alterações.  
2
 As materialidades emergidas dos discentes serão transcritas de forma fiel, de modo a analisarmos a  

partir do dito sem alterações. 
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eventos que aparecem em nossa materialidade, com base nos fundamentos da 

Análise do Discurso, que problematizará a relação com o texto, explicitando 

assim, os processos nele configurados (ORLANDI, 2015). Não queremos com 

isso atribuir sentido, mas conhecer os processos de significação.  

Nosso texto se fundamenta nos escritos de Orlandi (2004; 2011; 2012; 

2015); Coracini (2016), Freire (2011), Rojo (2009), dentre outros referenciais.  

Um dos primeiros pontos a considerarmos quando tratamos de análise é 

a delimitação do corpus, que não segue critérios positivistas, ou seja, não 

segue critérios empíricos, mas teóricos. Um ponto essencial, quando nosso 

trabalho é pautado na teoria da análise do discurso, é o que se faz entre a 

superfície linguística (o material linguístico coletado) e o objeto discursivo, uma 

vez que este último já está definido, pelo fato de já se encontrar de-

superficializado. Ou seja, o analista, nesse caso, já fez uma análise superficial 

do corpus. Portanto, o processo de de-superficialização consiste na análise do 

que chamamos materialidade linguística e, nesse contexto, o objeto discursivo 

não é dado, pois o analista do discurso precisa converter a superfície 

linguística – dado empírico (o corpus bruto) em um discurso teórico, ou seja, 

um objeto linguisticamente de-superficializado produzido por uma primeira 

abordagem analítica (ORLANDI, 2015).  

Com isso, apoiadas em Orlandi, temos que a Análise de Discurso pode 

fornecer uma contribuição substancial para o trabalho com a leitura, ao acolher 

a compreensão entre seus objetos de reflexão (ORLANDI, 2015).   

Ao discutirmos a materialidade desta pesquisa, não tivemos a intenção 

de analisá-la como produtos, mas sim como processos de constituição (dos 

sujeitos e dos sentidos). Assim, será a partir da materialidade discursiva que 

compreenderemos a constituição dos sujeitos envolvidos, uma vez que não 

teremos como base a análise linguística e sim a análise de discurso 

(ORLANDI, 2015), que basicamente pode ser definida como um objeto-

linguagem, porque trata dos processos de constituição do fenômeno linguístico 

e não meramente do seu produto. Portanto, diferente daquele instaurado pela 

linguística tradicional (ORLANDI, 2012). 

Começamos a ter contato com a Teoria da Análise do Discurso no curso 

do Mestrado em Letras. As discussões que envolveram essa teoria nos 

trouxeram algumas inquietações, o que nos levou a pesquisar mais sobre o 
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campo, fato que nos deixou mais intrigadas ainda, considerando a vasta 

referência, bem como a complexidade das temáticas trabalhadas nesse âmbito 

do conhecimento.  

Os estudos sobre o sujeito, nesse contexto, nos motivou, uma vez que, à 

luz da Análise do Discurso, o olhar é diferenciado. Não focalizamos o indivíduo 

falante, com experiência individualizada no mundo. O que importa, nesse viés, 

é o sujeito heterogêneo, constituído por diversas vozes (FERNANDES, 2005).  

Quanto às transcrições das “falas” dos sujeitos da pesquisa, nós não 

estenderemos a toda a materialidade, uma vez que, em alguns momentos da 

entrevista, o professor colaborador falou, de forma a prolongar a discussão 

sobre as temáticas questionadas, levando, em momentos expressivos, a 

digressões. Nessas situações, usaremos o símbolo (...), de modo a indicar os 

recortes realizados. Porém, é importante vincar que nossos recortes não 

mudam o real sentido das falas dos investigados, sendo necessários apenas 

em virtude do foco discutido nesta pesquisa. Por questões éticas, não 

registraremos os nomes dos sujeitos pesquisados, sendo identificados por 

siglas e números, assim determinados: P1 (para o professor colaborador); A1, 

A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 e A15 (para os alunos 

colaboradores).  

De forma a constituir nossa materialidade discursiva, foram pesquisados 

um professor de língua inglesa e quinze alunos do ensino médio de língua 

inglesa, de uma escola pública estadual do município de Humaitá. Tivemos 

como instrumentos para a coleta de dados entrevistas oral e escrita, 

direcionadas ao professor de língua inglesa e observações das aulas do 

referido professor, com especial atenção às participações/posicionamentos dos 

alunos.  

Quanto à entrevista oral, trabalhamos em dois momentos, de modo a 

não ficar cansativo. O professor demonstrou satisfação ao discutir as perguntas 

da entrevista, apresentando um brilho no olhar ao passo que seu discurso 

avançava. As perguntas estavam apenas para direcionar, fizemos o possível 

para que o ambiente ficasse tranquilo, bem natural. Foi um momento 

pertinente, uma conversa agradável.  

Para tanto, nossos pontos norteadores foram: a percepção do professor 

quanto ao seu papel no processo ensino e aprendizagem de língua inglesa; O 
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auxílio da teoria quanto à prática pedagógica; A contribuição do ensino de 

língua inglesa para o aprendizado de outros componentes curriculares; O 

necessário para que o processo de ensino-aprendizagem seja efetivo; A 

abordagem do ensino das habilidades em sala de aula; A habilidade priorizada 

e como as aulas são desenvolvidas com foco nessa habilidade; Concepção de 

leitura e capacidade leitora dos alunos nas aulas de língua inglesa; Concepção 

de trabalho com textos; O papel do ensino de línguas; A cultura local nas aulas 

de línguas; Definição do aluno de língua inglesa hoje; A heterogeneidade em 

sala de aula; Relação professor-aluno; Relação entre linguagem e poder; 

Quem tem acesso à aprendizagem de língua inglesa e os anseios do 

entrevistado enquanto professor de língua estrangeira.    

No mesmo dia em que começamos a entrevista oral, também 

entregamos a entrevista escrita, de forma que o professor registrasse sua 

formação (graduação/pós-graduação); local onde estudou (cidade e 

universidade/faculdade); tempo de formação e que leciona; escolas em que 

leciona, carga horária e turnos de trabalho; sua história como professor de 

línguas; percepção, alegrias e decepções enquanto professor de línguas; seu 

aprendizado em língua inglesa e como isso se reflete em sala de aula; as 

dificuldades que o docente tem encontrado para ensinar a língua; como os 

sujeitos envolvidos no ambiente de trabalho do professor enxergam o 

componente curricular de língua inglesa; a infraestrutura do ambiente em que o 

docente trabalha e outros registros, caso o docente achasse necessário 

contemplar. 

 O método teórico discursivo será a base para a realização das análises 

do nosso trabalho. Essa escolha se deu principalmente por sabermos que a 

análise do discurso mudou o cenário dos estudos da linguagem. Pois, com 

base em Pêcheux, depois da análise do discurso, nenhuma ciência se pensa 

sem pensar o discurso. Por essa razão, esses estudos avançam ao mesmo 

tempo em que nos interpelam. Outro ponto que também nos inclinou para esse 

campo foi o espaço contraditório das discursividades enquanto materialidade a 

ser analisadas neste trabalho.  

Nesse contexto, não falamos da mesma língua que os linguistas, uma 

vez que o conceitual ganha relevância, não sendo evidenciado o empírico, 
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portanto, não reduziremos as nossas unidades de análises ao linguístico 

(ORLANDI, 2012).   

A partir dessas discussões, nosso método começa a ganhar forma. 

Vamos trabalhar o funcionamento do discurso do docente, bem como dos 

discentes, observada a relação entre as diferentes superfícies discursivas 

frente ao mesmo processo discursivo. Nesse ponto, chegamos à discussão da 

formação discursiva, bem como sua relação com o discurso. Podemos então 

dizer que, em primeiro plano, discutiremos Discurso, Letramento (Crítico) e 

Formação Discursiva, relacionando-os às materialidades discursivas 

encontradas na coleta de dados desta pesquisa. 

Nosso intuito em discutir, nesse trabalho, discurso, letramento crítico e 

formação discursiva, é verificar se, a partir do que regem as teorias discursivas, 

é possível, na prática, o aluno de língua inglesa ter uma postura crítica aos 

processos que o constituem. E, quanto ao docente, compreender, a partir da 

reflexão sobre suas práticas, suas representações, por meio de suas memórias 

e de seus (inter)discursos.  

De forma a explicitar nosso método de análise, com base em Orlandi 

(2015), deixaremos o registro de um básico esquema:  

 

Figura 1: Método de Análise.  

 

Materialidade linguística – corpus bruto 

 

        Objeto Discursivo – delineamento das formações discursivas 

 

Processo discursivo – relação entre ideologia e formação discursiva 

 

        O que nos permite compreender como se constitui o sujeito 

 

Fonte: Elaborado por esta pesquisadora, agosto/2017.  

 

O objeto e o processo discursivo são os que nos permitem compreender 

como se constitui o sujeito. Nosso ponto de partida é o de que a “Análise de 

Discurso visa compreender como um objeto simbólico produz sentido” 
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(ORLANDI, 2015, p. 24). Assim, ao procedermos à análise, remeteremos os 

textos ao discurso, esclarecendo as suas relações com as formações 

discursivas, e ainda, as relações dessas formações com a ideologia. Desse 

modo, estaremos pensando do linguístico ao discursivo. Isso cabe porque, 

conforme veremos, o discurso não se fecha. É um processo em curso 

(ORLANDI, 2015).  

 As reflexões acerca das práticas de Letramento e Análise de Discurso 

serão arroladas em quatro seções. Na seção 1, promoveremos uma reflexão 

sobre o Discurso, momento em que faremos um paralelo entre a língua como 

sistema funcional e no âmbito do discurso. Na seção 2, abordaremos o 

Letramento (Crítico), promovendo uma reflexão sobre as práticas de leitura nas 

aulas de língua inglesa, a partir do observado em sala de aula. Na seção 3, 

abordaremos a formação discursiva, trazendo para a cena nosso lugar 

discursivo, contemplando uma discussão sobre o discurso ambiental e as 

práticas de letramento. E, por fim, na seção 4, traçaremos os principais 

conceitos e características quanto ao meio ambiente, considerando a cidade de 

Humaitá.     
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SEÇÃO I: DISCURSO 

 
 

Não se trata de transmissão de informação apenas, pois, 
no funcionamento da linguagem, que põe em relação 

sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela história, 
temos um complexo processo de constituição dos sujeitos 
e produção de sentidos e não meramente transmissão de 

informação. (ORLANDI, 2015, p.19) 
 

 
Consideramos importante, para início da discussão da literatura da 

pesquisa em tela, pautarmos sobre o discurso, visto que a nossa materialidade, 

para as devidas análises, são as discursividades dos nossos sujeitos, professor 

e alunos, colaboradores deste trabalho de pesquisa.  

As palavras de Eni Orlandi nos remetem a refletir sobre o discurso3, o 

que nos leva a concluir, mesmo na introdução dessas discussões, que não se 

trata de algo tão simples, uma vez que ao trabalhá-lo, temos de levar em 

consideração sua relação com a língua, com o sujeito e com a história. 

O Discurso é um campo de conhecimento cientificamente construído. 

Por essa razão, vamos nos vestir de certo rigor teórico para discutirmos sobre 

seu entorno, de forma a nos municiarmos dos importantes referenciais que 

tratam desse objeto, para análise posterior da nossa materialidade discursiva a 

ser analisada.  

Porém, antes de nos aprofundarmos nessa discussão, temos de 

recordar o fato de que há várias formas de estudos da linguagem, seja no que 

se refere à Língua como sistema de signos ou ainda como sistema de regras 

formais. Temos então a linguística e a gramática normativa (ORLANDI, 2015).  

Para iniciarmos essa discussão, vamos abordar, no próximo ponto da 

nossa seção, breves escritos sobre a língua como sistema funcional, trazendo 

algumas visões antes da abordagem pelo viés do discurso.  

 

1.1 A LÍNGUA COMO SISTEMA FUNCIONAL 

 

                                                           
3
“Para a Análise do Discurso, enquanto disciplina, o próprio nome efetua referência ao seu objeto de 

estudos: o discurso” (FERNANDES, 2005), que resulta da articulação entre o linguístico e o histórico. 
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De acordo com o pensamento Saussuriano, a língua é, antes de tudo, 

“um sistema de signos distintos correspondentes a ideias distintas. É um 

código, um sistema onde, de essencial, só existe a união do sentido e da 

imagem acústica” (CARVALHO, 2003, p.59). A língua, para Saussure, é um 

objeto de natureza homogênea, “é um sistema de signos que exprimem ideias” 

(CARVALHO, 2003, p.59).  

Os herdeiros de Saussure foram aprofundando essas ideias e, 

consequentemente, aprofundando-as para o âmbito de outras ciências. O 

linguista Louis Hjelmslev, a partir dos anos 30, começou as discussões sobre o 

estruturalismo4. É importante ressaltar, dentro desse contexto, que Saussure 

não usava o termo estrutura e sim sistema. Ele via a língua como um sistema 

de relações, cujos elementos deveriam, sincronicamente, ser estudados 

(CARVALHO, 2003). Nesse contexto, Saussure confere prioridade aos estudos 

descritivos (sincrônicos), em detrimento do diacrônico, rompendo radicalmente 

com a tradição dos neogramáticos.  

Partindo dos pressupostos saussurianos, Hjelmslev (2003, p. 162) 

introduziu nos estudos linguísticos sua noção de estrutura: “uma entidade 

autônoma de dependências internas”, e que, por essa razão, a língua está para 

dentro de si mesma e não para fora.  

Podemos, com base em Fernandes, afirmar que essa posição 

estruturalista pode ser compreendida como um conjunto de discursos 

produzidos em um dado momento, sendo considerados como homogêneos e 

fechados em si. Essa noção de discurso, com base nos estudos de Saussure, 

traz a ideia de maquinaria discursiva, uma exploração metodológica, 

autodeterminada e encerrada em si (FERNANDES, 2005). Nessa fase dos 

estudos, de acordo com o mesmo autor, o sujeito foi tratado como assujeitado, 

porém, com a ilusão de ser a fonte do discurso.  

Com base na proposta pautada na maquinaria discursiva, o discurso era 

então a resultante de condições de produção estáveis e homogêneas, sendo, 

portanto, o discurso também homogêneo, fechado em si. Nesse caso, as 

sequências linguísticas, focalizadas como pré-requisitos para a análise do 

                                                           
4
Não nos cabe aqui aprofundar a discussão em torno do estruturalismo, visto que não é nosso objeto 

principal de estudo.  
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Corpus, eram consideradas neutras. Não se questionava quem? Ou onde?, 

tendo dessa forma procedimentos com começo e fim predeterminados, 

imputando assim, uma neutralidade à sintaxe (FERNANDES, 2005).  

Mas não é esse o sentido de discurso que queremos enfatizar em nossa 

pesquisa. Por essa razão, vamos promover uma reflexão sobre o discurso, na 

perspectiva de Eni Orlandi, conforme escritos a seguir. 

 

1.2 DISCURSO: OUTROS SENTIDOS 

 

 A forma de estudo da língua varia de acordo com a época, com a 

tendência e ainda com o teórico. É sabido também que a própria palavra 

língua, como também a palavra gramática, pode significar coisas diferentes. A 

partir desses pensamentos, os estudiosos começaram a entender que há 

muitas formas de se significar e foi por isso que houve um interesse particular 

pelo estudo da linguagem, emergindo assim a Análise de Discurso (ORLANDI, 

2015). 

 Considerando os escritos de Eni Orlandi (2015), a Análise de Discurso 

não trata nem da língua, nem da gramática, embora essas temáticas sejam de 

seu interesse. Ela trata do discurso, nosso objeto de discussão nesta seção. “A 

análise de Discurso concebe a linguagem como mediação necessária entre o 

homem e a realidade natural e social” (ORLANDI, 2015, p. 13). Essa mediação, 

conforme menciona a mesma autora, é o discurso. Consideramos, portanto, a 

partir dos escritos de Eni Orlandi, que a Análise do Discurso não entende a 

língua como um sistema abstrato. Ela considera a língua no mundo, 

significando, em movimento, com homens falando, no objetivo de considerar a 

produção de sentidos enquanto parte das vidas de quem o produz (ORLANDI, 

2015, p.13-14). Enfim, discurso, a partir desse pressuposto, “tem em si a ideia 

de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é, assim, 

palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso 

observa-se o homem falando” (ORLANDI, 2015, p. 13).  

 Analisando esses escritos, fica nítido o porquê de não considerarmos 

como objeto primeiro de estudo desta pesquisa o trabalho realizado na 

linguística, que considera a língua fechada nela mesma, mas o discurso, por 

ser um objeto sócio-histórico. A coleta realizada para esta pesquisa se 
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materializa na ideologia perpassada pelos sujeitos colaboradores deste 

trabalho, e o nosso trabalho, neste contexto, é, também, verificar como a 

ideologia se manifesta na língua, como ela se manifesta nos discursos dos 

sujeitos, professor e alunos. Então, “o discurso é o lugar em que se pode 

observar essa relação entre língua e ideologia, compreendendo-se como a 

língua produz sentidos por/para os sujeitos” (ORLANDI, 2015, p. 15). 

 No contexto dessa discussão, podemos complementar esses escritos no 

que se refere à relação língua-discurso-ideologia (PÊCHEUX, 1975 apud 

ORLANDI, 2015), a partir do que se apresenta no esquema a seguir:  

 

Figura 2: Relação língua-discurso-ideologia. 

 

MATERIALIDADE ESPECÍFICA DA IDEOLOGIA 

 

 

                                                    DISCURSO 

 

MATERIALIDADE ESPECÍFICA DO DISCURSO 

 

  

 

  LÍNGUA 

 

Compreende-se então: 

 

 

 

 

LÍNGUA-DISCURSO-IDEOLOGIA 

  

 

 

 

Fonte: elaborado por esta pesquisadora, agosto/2017. 
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Com base no esquema, elaborado por esta pesquisadora, apreendemos 

o diálogo constatado entre língua, discurso e ideologia. Conforme os 

pressupostos de Pêcheux (1975), podemos ainda complementar que, se não 

houver sujeito, não há discurso e não há sujeito sem ideologia. Sendo assim, “o 

indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz 

sentido” (PÊCHEUX, 1975 apud ORLANDI, 2015, p. 15).  

Contudo, nosso objeto de estudo, o discurso, é, sem dúvida, o lugar em 

que podemos observar a relação explicitada no esquema acima, a saber: a 

relação entre a língua e a ideologia.  

O sentido de discurso para a nossa pesquisa se distancia do modo como 

o esquema elementar da comunicação dispõe seus elementos para a definição 

de mensagem (ORLANDI, 2015). Seguindo o que menciona a mesma autora, 

trata-se de um esquema elementar que se constitui dos seguintes pontos: 

emissor, receptor, código, referente e mensagem, conforme mostrado a seguir 

(2015, p.19). 

 

Figura 3: Esquema elementar da comunicação.  

  

 

                                          Mensagem Código 

                          E                                                             R 

 Referente 

 

Fonte: (ORLANDI, 2015, p. 19).  

 

Assim, “o emissor transmite uma mensagem (informação) ao receptor, 

mensagem essa formulada em um código referindo a algum elemento da 

realidade – o referente” (ORLANDI, 2015, p. 19). 

Percebemos com isso que há diferenças nítidas entre a Língua, 

entendida como sistema fechado, e a língua no âmbito de entendimento da 

Análise do Discurso.  
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Nesse ponto, voltamos ao que foi mencionando na abertura desta 

discussão. Quando tratamos de Análise de Discurso, não tratamos de 

transmissão de informação apenas. Não há a separação entre emissor e 

receptor. Não temos a sequência de que um fala e o outro decodifica. Na 

discussão que aqui propomos, eles, emissor e receptor, realizam ao mesmo 

tempo o processo de significação. E, no lugar da mensagem, pensamos o 

discurso. No funcionamento da linguagem, temos a relação entre sujeitos e 

sentidos afetados pela língua e pela história, e a partir daí, podemos afirmar 

que há um complexo da constituição tanto dos sujeitos, como da produção de 

sentidos. Portanto, não se trata, de forma alguma, de mera transmissão de 

informação (ORLANDI, 2015).   

É nesse contexto que, com base em Saussure, registramos o cuidado de 

não confundirmos o discurso com a fala: “o discurso não corresponde à noção 

de fala, pois não se trata de opô-lo à língua como sendo esta um sistema (...), 

onde tudo se mantém, com sua natureza social e suas constantes(...)O 

discurso tem sua regularidade(...)” (ORLANDI, 2015, p. 20). 

Corroborando com essa discussão, Fernandes (2005) afirma que o 

discurso, tomando como base a Análise de Discurso, não é fala, não é texto, e 

também não é língua: “Discurso implica uma exterioridade à língua, encontra-

se no social e envolve questões de natureza não estritamente linguística” 

(FERNANDES, 2005, p. 20). Nesse último ponto da discussão, o autor se 

refere aos aspectos sociais e ideológicos impregnados nas palavras quando 

pronunciadas. 

Em suma, considerando o dito até então, não podemos afirmar que o 

discurso é a língua/linguagem em si, porém, necessita dela, seja para ter 

existência material ou ainda real. Podemos também considerar que os 

discursos estão sempre se movendo e sofrem transformações. Por essa razão, 

por sabermos que os discursos acompanham as transformações sociais e 

também políticas, analisamos a materialidade desta pesquisa, com a 

consciência de que esses discursos pautados/analisados não são fixos.  

Ao atentarmos à produção de sentidos, tivemos a certeza de que, no 

discurso, os sentidos das palavras não são imanentes. Na verdade, as palavras 

ganham sentido em consonância com as formações ideológicas, às quais os 

sujeitos se inscrevem. Nesse sentido, explicita Pêcheux: “O sentido de uma 



 

27 
 

palavra (...) não existe “em si mesmo(...), é determinado pelas posições 

ideológicas colocadas em jogo no processo sócio histórico no qual as 

palavras(...)são produzidas”(PÊCHEUX, 1997b, p. 190 apud FERNANDES, 

2005, p. 24).  

Como já discutido, portanto, reiteramos que discurso não é língua nem 

fala, encontra-se na exterioridade, o que justifica a necessidade dos estudiosos 

da Análise do Discurso romperem as estruturas linguísticas, ou seja, sair do 

que entendemos como linguístico especificamente.  

Faz-se necessário adentrar outros espaços, de modo a desvelar o que 

está entre a língua e a fala, exterior a elas, desvendando assim, que 

exterioridade constitui o discurso de fato (FERNANDES, 2005). Por isso, ao 

lidarmos com o discurso, estamos em um campo de conflitos, marcado por 

sujeitos ocupantes de diferentes posições.  

Com isso, discutimos o processo de ensino-aprendizagem de línguas, 

temática muito discutida no mundo contemporâneo, principalmente no que se 

refere às dificuldades encontradas junto aos sujeitos do ensino e da 

aprendizagem, docentes e discentes, nos espaços públicos de educação.  

Ao tratarmos do estudo das línguas, temos ciência de que várias 

temáticas adentram a discussão e, dentre elas, considerando o viés dado a 

este texto dissertativo, o letramento que traz, no bojo de suas discussões, 

novos sentidos para a sala de aula de línguas, principalmente no que se refere 

ao entendimento de letramento como prática social, refletindo os valores não 

somente linguísticos, mas também culturais, políticos e ideológicos.  

Os pressupostos do letramento crítico são orientações significativas ao 

trabalho do professor de línguas, porém, faz-se necessário, nesse contexto, 

discutir questões ligadas ao processo de construção da identidade do professor 

e ainda a sua função nos espaços públicos de educação. Nesse sentido, 

questionamos ao sujeito docente desta pesquisa sobre o papel do professor no 

processo de ensino-aprendizagem de línguas, que revelou:  

 

É uma pergunta bem complexa, né? Até porque depende do objetivo 
da Instituição de Ensino. O que o mercado de trabalho cobra hoje a 
gente não consegue fazer. A Instituição de ensino, as instituições de 
ensino, né? promovem no papel, mas na prática não acontece, até 
porque a cultura não permite. É cobrado uma coisa, mas com 48 
minutos, que é 1 hora/aula – 2x por semana, não dá. Seguindo o 
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objetivo da proposta, né? Seria criar estratégias para que os nossos 
alunos pelo menos enxerguem a importância de estudar inglês no 
nosso mundo globalizado, né? É o que eu penso, eu posso tá 
enganado, mas não é só isso! Quando a gente aprende uma nova 
cultura, novas portas se abrem e novos horizontes aparecem porque 
a gente começa a entender mais sobre o próprio ser humano. Não 
adianta eu ter dois, três diplomas se eu não cumprimento as pessoas, 
se eu não respeito as pessoas, se eu pratico bullying, se eu sou um 
cara bandido, entende? Porque não é bandido só o que rouba, né? O 
que é corrupto também é bandido. Então assim...é...tá tudo 
relacionado ao ser humano (...) (P1, 2017).  

 

 

Na materialidade acima, fielmente transcrita, o professor já introduz seu 

discurso informando da complexidade de falar sobre o papel do professor no 

processo de ensino-aprendizagem de línguas, o que nos leva a refletir sobre a 

realidade de quem lida com a sala de aula na contemporaneidade, 

principalmente quanto às dificuldades encontradas no momento das práticas 

junto aos discentes, uma vez que conforme o professor: “O que o mercado de 

trabalho cobra hoje a gente não consegue fazer.(...) É cobrado uma coisa, mas 

com 48 minutos, que é 1 hora/aula – 2x por semana, não dá”. Essa fala do 

docente nos remete à missão salvadora da profissão de professor que, não 

muito raro, nos leva à frustação. Diante disso, questionamos: Será que vale a 

pena considerarmos que nossa missão é salvar o mundo? “Resgatar” nossos 

alunos das trevas? Primeiro ponto importante a considerar, nesse contexto, é 

que nós temos os nossos limites e trabalhar vislumbrando a inteligência que os 

nossos alunos têm, talvez, nos permita (re) significar os espaços de 

aprendizagem, propiciando aos sujeitos envolvidos, um novo cenário.  

Trabalhar a língua na perspectiva da AD, na perspectiva de Coracini, 

significa considerar que os sujeitos envolvidos no processo são participantes 

de uma determinada formação discursiva, que são sujeitos heterogêneos, 

perpassados pelo inconsciente, onde se inscreve o discurso. E é justamente 

esse efeito discursivo que segundo Orlandi, resulta no apagamento do sujeito 

(ORLANDI, 1998 apud CORACINI, 2010). Considerando o mesmo arcabouço 

teórico, podemos dizer que o leitor é o ponto de partida da produção de 

sentido. 

Assim, ao abordarmos língua, discurso, linguística e conflito, entra em 

cena a relação do discurso com a leitura, para além das práticas tradicionais 

em sala de aula, discussão de relevância significativa para os nossos intentos.  
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É sobre isso que vamos nos dedicar a partir do próximo ponto de 

discussão. 

 

1.3 SUJEITO DISCURSIVO 

 

O sujeito tem a ilusão de ser o centro de seu dizer, 
pensa exercer o controle dos sentidos do que fala, 
mas desconhece que a exterioridade está no interior 
do sujeito, em seu discurso está o “outro”, 
compreendido como exterioridade social 
(FERNANDES, 2005, p.40).  

 

 Na seção anterior, quando iniciamos a discussão sobre discurso, 

teorizamos a língua, vista como um sistema funcional, tendo como base 

principal, Saussure. A língua no âmbito da linguística é vista como homogênea 

e fechada em si, discussão já pautada anteriormente. A noção de condições de 

produção do discurso se fundamenta na ideia de homogeneidade. É importante 

vincar que o sujeito, nesse contexto, tinha a ilusão de ser a fonte do discurso 

(FERNANDES, 2005). Posteriormente, contrapomos essa discussão, 

discutindo a língua na perspectiva da análise do discurso, trazendo à tona 

algumas indagações no que se refere ao discurso e também ao sujeito. É uma 

teoria que nos convida a perceber o não dito.  

 Nesta seção, propomos uma discussão na mesma linha de raciocínio, 

trazendo os contrapontos. Assim, discutiremos o sujeito a partir de como a 

linguística geral o preconiza e também teceremos nossas discussões 

considerando a acepção da Análise do Discurso, “que considera o sujeito 

constituído por diferentes vozes sociais, e o tem como importante ponto de 

discussão para a compreensão de seu arcabouço teórico” (FERNANDES, 

2005, p. 34).  

 De acordo com os escritos de Fernandes (2005), na perspectiva da 

linguística, em geral, o sujeito ora é idealizado, ora é falante, “apreendido em 

um contexto social imediato, que é compreendido como momento e local 

específico em que se dá a comunicação, ou seja, em que ocorre o uso de uma 

língua determinada” (FERNANDES, 2005, p. 34). Nesse caso, por exemplo, o 

teórico destaca a organização e estruturação do diálogo, o maior ou menor 
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grau de obediência à gramática padrão em consonância com o contexto, sendo 

que ele pode determinar as formas do dizer (FERNANDES, 2005, p. 34-35). 

 Ainda com base no mesmo teórico, “para o sujeito idealizado (ideal e 

não real), trabalha-se com uma concepção de língua como algo abstrato, um 

dispositivo que o sujeito, neste caso indivíduo, poderá apreender e, 

consequentemente tornar-se usuário” (FERNANDES, 2005, p. 34).    

 Quanto à referência de sujeito falante, com base em Fernandes (2005), 

é o sujeito individualizado, empírico. Conforme discutido anteriormente, dada 

sua natureza psicológica, utiliza a língua de acordo com o seu contexto 

sociocultural. O mesmo teórico diferencia sujeito falante e sujeito falando. Este 

último “refere-se a um sujeito inserido em uma conjuntura sócio-história-

ideológica, cuja voz é constituída de um conjunto de vozes sociais” 

(FERNANDES, 2005, p. 35).  

 O sujeito que nos interessa não é um ser individualizado. Tomaremos 

como ponto de partida que o sujeito discursivo5 deve ser considerado sempre 

como um ser social, apreendido em um espaço coletivo. Por essa razão, 

trataremos de um sujeito que não se fundamenta em um “eu” individualizado, 

uma vez que ele tem existência em um dado momento e não outro, em um 

espaço social e também ideológico. Sua voz integra uma realidade social, 

revela seu lugar, traz um discurso, interdiscurso, a partir de suas memórias, por 

ecoar vozes constitutivas do lugar de onde fala (FERNANDES, 2005).  

 Considerando as análises das materialidades emergidas dos sujeitos da 

nossa pesquisa, registramos, em consonância com Fernandes (2005), que o 

“sujeito não é homogêneo e seu discurso constitui-se do entrecruzamento de 

diferentes discursos em oposição, que se negam e se contradizem” 

(FERNANDES, 2005, p. 36). Esses diferentes discursos nos levam à discussão 

do termo polifonia.      

 A partir da composição da palavra polifonia, temos: poli = muitos; fonia = 

vozes, o que nos remete a não uniformidade do sujeito, nos levando à noção 

de heterogeneidade, que designa o sujeito constituído por diversificados 

elementos (FERNANDES, 2005). Essa básica noção de polifonia, discutida por 

Fernandes, nos reportou aos sujeitos da nossa pesquisa, principalmente, no 

                                                           
5
 “Compreender o sujeito discursivo requer compreender quais são as vozes sociais que se fazem 

presentes em sua voz” (FERNANDES, 2005, p. 35).   
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que se refere ao sujeito docente, uma vez que, em nossas discussões sobre 

educação, demonstrou o quão diversificados são os elementos que o 

constituem enquanto professor.  

 Com o propósito de o funcionamento do discurso ser uma forma de 

reflexão quanto à complexidade, a estruturação pelos discursos e as diferentes 

vozes presentes em uma obra literária, Mikhail Bakhtin (1981), a partir de 

estudos sobre o romance de Dostoievski, trouxe a noção de polifonia. O 

conceito de polifonia, de acordo com Fernandes (2005), teve como objeto de 

estudo o texto literário, originalmente, porém, não se limitou a esses estudos, 

uma vez que o conceito de polifonia expande-se aos discursos que temos no 

cotidiano. Os estudos do literato Bakhtin nos possibilitaram a compreensão da 

heterogeneidade da linguagem e também dos sujeitos, o que evidencia que o 

discurso e o sujeito são resultantes da interação social, nos levando a 

compreender, como o supracitado literato pensou, que o sujeito é polifônico 

(FERNANDES, 2005, p. 36-37). 

 Nessa discussão, também nos cabe incluir o “dialogismo”, que da 

mesma forma que a polifonia também teve como seu objeto de estudo o texto 

literário, originalmente. O dialogismo “refere-se às relações que se 

estabelecem entre o eu e o outro nos processos discursivos instaurados 

historicamente pelos sujeitos” (BRAIT, 1997, p. 98 apud (FERNANDES, 2005, 

p.37). Registramos ainda que, com Fernandes, esse “outro” (em letras 

minúsculas) compreende o mundo social no qual o sujeito se insere. As 

diferentes vozes encontradas são socialmente organizadas, possibilitando o 

estabelecimento das relações sociais (FERNANDES, 2005). 

 Nessa feita, apresentamos o nosso sujeito professor pesquisado, 

Colaborador da nossa pesquisa, doravante P1, que estudou em escola pública 

no ensino básico, finalizando seu ensino médio na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos -  EJA. Fez graduação em Letras Português/Inglês na UFAM, 

em Humaitá –AM e não possui pós-graduação. Atualmente, o referido docente 

leciona em duas escolas públicas, turnos matutino, vespertino e noturno, 

totalizando 40 horas semanais durante o dia e ainda 14 horas no turno noturno. 

Este é 6º ano de experiência desse professor. 
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 O professor se mostrou bem preocupado com o processo ensino-

aprendizagem de língua inglesa, bem como com as situações que 

acompanham os discentes fora do ambiente escolar.  

  

Em uma das aulas observadas, P1 falou por volta de vinte minutos, sobre a 

importância da educação na vida do ser humano, porque um dos alunos não 

estava colaborando, “impossibilitando” o início da aula. Uma das alunas se 

posicionou de forma contrária, informando: “Em todas as aulas a gente perde 

muito tempo com conversas, por isso que a gente não vai pra frente com o 

inglês. Eu só queria estudar inglês. Começa a aula, por favor!” (A1, 2017). 

Diante isso, P1 informou à aluna: 

 

Ser professor não é somente dar conta do conteúdo a ser ministrado, 
vai muito além disso. É meu papel garantir a formação de vocês 
enquanto pessoa e se você quiser, pode ler sobre o papel do 
professor pra saber. Mas você não entenderia isso. Quantas vezes 
forem necessárias eu vou parar o conteúdo para falar sobre a 
educação de vocês, uma vez que também é minha responsabilidade. 
Vocês são os únicos que estão precisando ter esse tipo de conversa. 
Vocês têm que “se ligar” (P1, 2017). 
 

 Analisando o discurso do professor, por um lado, percebemos 

preocupação com os discentes, no que se refere à educação, comportamento, 

boas maneiras, gentileza. Por outro lado, identificamos um discurso colonial, 

ante à afirmação: “você não entenderia” e “se você quiser, pode ler sobre o 

papel do professor pra saber”, deixando as marcas de um discurso autoritário, 

desarticulando o característico da interlocução, que é a articulação locutor-

ouvinte. Então, partindo desse exemplo, teremos uma linguística constituída do 

ponto de vista do locutor. Dessa forma, a linguagem é encarada sob a 

dominância do eu (ORLANDI, 2011), o que para os pressupostos do letramento 

crítico não corrobora.  

 As práticas coloniais estão diretamente relacionadas a visões 

estereotipadas, bem como preconceituosas nos espaços da sala de aula e fora 

deles também. O letramento crítico nos auxilia a combater essas ações 

coloniais, uma vez que viabiliza para que o sujeito questione sua visão de 

mundo, bem como as identidades assumidas por ele (CARBONIERI, 2016).      

Assim, concordamos com Carbonieri (2016) quando afirma que “o letramento 
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crítico só pode ser uma prática descolonizadora que busque interromper a 

colonialidade do poder ainda em curso” (CARBONIERI, 2016, p. 133).  

 Frente a essas posturas coloniais de P1, os discentes não trazem 

questionamentos, se conformando à autoridade por vezes utilizada pelo 

professor colaborador.   

 Considerando a importância de um entendimento significativo sobre as 

abordagens do letramento para lidar com as práticas em sala de aula, e ainda o 

viés nuclear dado a ele em nossa pesquisa, será temática a ser discutida na 

nossa próxima seção. 
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SEÇÃO II: LETRAMENTO CRÍTICO: UM CAMINHO POSSÍVEL PARA AS 

AULAS DE LÍNGUA INGLESA 

 

Sabemos que não há produções expressivas sobre a temática 

letramento, porém, também é sabido que trabalhos envolvendo esse contexto 

vêm ganhando relevo na contemporaneidade. Temos muitas definições para o 

termo letramento, mas a Magda Soares (2004) tem sido a base para as 

pesquisas nessa área. Para iniciarmos uma discussão sobre a definição desse 

termo, temos que “O letramento não é pura e simplesmente um conjunto de 

habilidades individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à 

escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social” (SOARES, 

19986, p. 72 apud BARCELOS, 2015, p. 65). Com isso, não podemos tratar as 

práticas de letramentos como atividades mecânicas, vai além disso, embora 

reconheçamos a importância dos trabalhos com os signos e as palavras. As 

práticas de letramento estão imbricadas às de leitura e também escrita em 

nossos contextos sociais (BARCELOS, 2015, p. 65). 

Partindo da linha de pensamento supracitada, não podemos pensar o 

letramento referenciando-o apenas a ações de leitura e de escrita. Entendemos 

que a partir do ato de letrar é que compreendemos os contextos sociais, bem 

como sua relação com as práticas escolares. A partir disso, pensamos o 

trabalho com leitura em outra perspectiva, uma vez que, assim, não 

trabalhamos mais práticas de leitura com o intuito apenas de avaliar. Não 

podemos deixar que atividades nesse contexto sejam vistas como pouco 

prazerosas (LORENZI; PÁDUA, 2016, p. 36).  

Considerando os escritos de Kato, “a palavra ‘letramento’ surge pela 

primeira vez no Brasil na década de oitenta como forma de marcar sua ruptura 

epistemológica com a noção de alfabetismo” (KATO apud DUBOC, 2016, p. 

59). Conforme discutem Soares e Rojo, “Por alfabetismo entende-se a prática 

de leitura individual, advinda de um suposto domínio de um código de escrita” 

(SOARES, 2004; ROJO, 2009 apud DUBOC, 2016, p. 59). Desse modo, de 

forma mecanizada, ensinavam-se as práticas de leitura e escrita a crianças. 

Porém, problematizações entraram em cena, uma vez que, assim, não se 

                                                           
6
 Soares, M. Concepções de Línguagem e o Ensino da Língua Portuguesa: in: Língua Portuguesa: 

História, Perspectivas, Ensino. 1. ed., São Paulo: EDUC, 1998, v. 1 
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consideravam os aspectos socioculturais, “entendiam o processo de leitura 

como um fenômeno estritamente cognitivo, como se o contexto social não 

fizesse diferença na produção de sentidos” (DUBOC, 2016, p. 60). Assim, 

registramos que não é esse o sentido que abraçamos para o termo letramento.  

Faz-se importante considerarmos os letramentos trabalhados em sala de 

aula, uma vez que, com base em Soares (2003), a aprendizagem das 

habilidades básicas de leitura e de escrita cabem à escola e à escolarização. 

Porém, igualmente importante é vincar a relevância dos trabalhos da 

proximidade das práticas de leitura e escrita realizadas na escola com o 

cotidiano do aluno (SOARES, 2003). Temos de considerar que, não raro, os 

discentes sentem dificuldades em dominar as solicitações dos professores 

concernentes ao ato de letrar escolarizado, a saber: compreensão dos textos 

abordados nas aulas, enunciados de questões, dentre outras ações. 

Assim, de acordo com nossas pesquisas e vivências no âmbito do 

contexto escolar, enquanto docente e também discente, acreditamos que não 

se letra quando a preocupação é tão somente tratar a língua como código de 

escrita, sem considerar a prática social. O social está imbricado nos sujeitos 

que atuam na escola. Não podemos desvinculá-lo. Não podemos querer, 

enquanto docentes, tratar de temáticas, querer lidar com os mais diversos 

sujeitos, sem contemplar o contexto sociocultural, considerando os ideais dos 

trabalhos a partir do letramento.  

Nesse ponto da nossa discussão, ainda com base em Duboc (2016), 

incutimos, nesse contexto, o Letramento Crítico que, de certo modo, vai ao 

encontro dos pressupostos da pedagogia crítica freiriana, no que se refere aos 

conceitos voltados aos questionamentos das práticas discursivas, bem como 

relação entre cultura, poder e dominação. Porém, o mesmo teórico também 

discute (2016, p. 61) que atualmente encontram-se enfraquecidos os 

binarismos: dominante-dominado e oprimido-opressor.  

Contrapondo esse último ponto, questionamos: será que realmente os 

binarismos dominante-dominado e oprimido-opressor estão enfraquecidos?  

Considerando a nossa vivência e também experiência em espaços de 

educação, podemos dizer que são termos silenciados, porém, vivos, nas 

atitudes, nos discursos, nas práticas.  
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Mas, voltemos a discutir sobre o Letramento Crítico, nossa incumbência 

neste ponto da seção. Trabalhar as aulas de línguas na perspectiva do 

letramento crítico implica, de acordo com Duboc (2016), contemplar questões 

como: O que estou fazendo aqui, lendo esse texto? De onde o texto fala? 

Como eu leio esse texto? O que o texto deixa de dizer?   

Ao analisarmos os questionamentos supracitados, percebemos que 

considerar o Letramento Crítico nas aulas de línguas faz significar as práticas 

nesta área, uma vez que, com base no mesmo teórico, (2016, p. 67), o 

Letramento Crítico ajuda os alunos a: Reconhecer as múltiplas possibilidades 

de sentido de texto; estabelecer conexões entre a leitura e suas próprias 

vivências; identificar questões voltadas para inclusão/exclusão; discutir como 

pessoas/lugares/eventos/temas são representados no texto; e discutir a 

influência de um determinado texto sem seu próprio modo de agir/pensar. 

Nesse sentido, não estamos apenas em busca de saber o que o autor 

quis dizer, bem como descobrir o que o texto diz. Nesse âmbito de discussão, 

nosso propósito vai além, temos que compreender/discutir as possibilidades 

múltiplas contidas no texto; refletir, inclusive, sobre o que o texto não diz e 

refletir sobre os motivos de não ter dito, bem como refletir sobre as relações 

dos escritos com as suas próprias práticas.    

Assim como fez Duboc (2016), não encararemos o Letramento Crítico 

como um novo método de abordagem de ensino, mas sim como uma 

perspectiva para as aulas de línguas estrangeiras, especificamente a língua 

inglesa. Ao propormos o trabalho a partir do Letramento Crítico nas aulas de 

Língua Inglesa, pensamos outros sentidos para essas aulas, de modo a 

realmente vivenciarmos com significância os momentos. A partir disso, teremos 

um “EU” sendo construído/constituído. Um “EU” que começa a “compreender a 

relevância de comparar, contrastar e compreender criticamente as eventuais 

semelhanças e diferenças nos processos de significação do EU e do OUTRO” 

(DUBOC, 2016, p. 62).  

Igualmente importante, nesse contexto, é o sentido que atribuímos a 

texto nesta discussão. Em consonância com Duboc (2016), consideramos que 

tudo na sala de aula é texto, seja escritos, imagens, exercícios, o livro didático, 

uma discussão, a forma em que os sujeitos se conduzem em determinado 

evento.  
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O sentido de texto pra nós perpassa o entendimento que outrora 

tivemos. Tratar texto na perspectiva do Letramento Crítico é problematizar de 

forma a perceber o não dito, é ter um olhar atento a todas as situações 

peculiares da sala de aula, é o docente ser compromissado com o ato de 

“ensinar” e o aluno com o ato de “aprender”. É, inclusive, refletir a cada prática, 

é compreender que a voz do aluno tem muito a contribuir também, e que, por 

isso, ele também “ensina”. É saber ouvir e refletir sobre o dito e, sobretudo, 

atentar ao silêncio, que muitas vezes diz mais do que qualquer palavra que 

possa ser proferida.    

Enfim, lidar com as práticas em sala de aula de línguas, na perspectiva 

do Letramento Crítico, é considerar os sujeitos envolvidos no processo. O que 

dizem? Por que dizem? O Que silenciam? Onde eles se inscrevem? Diante 

dessa breve contextualização quanto ao ato de letrar criticamente, abrimos um 

espaço para discutir os trabalhos de letramento em sala de aula, a partir da 

próxima seção.  

 

2.1 DISCURSO E LETRAMENTO CRÍTICO: UM DIÁLOGO SIGNIFICANTE 

PARA AS AULAS DE LÍNGUAS 

 

Os sentidos não estão só nas palavras, nos textos, mas na 
relação com a exterioridade, nas condições em que eles são 
produzidos e que não dependem só das intenções dos sujeitos 
(ORLANDI, 2015, p.28). 

 
 

 Com base nos escritos de Orlandi (2015), “a proposta intelectual em que 

se situa a Análise do Discurso é marcada pelo fato de que a noção de leitura é 

posta em suspenso” (ORLANDI, 2015, p. 23). Nesse contexto, também 

adentramos a Análise do Discurso, uma vez que ela coloca a interpretação em 

questão, não estacionando nela. E, como parte dos processos de significação, 

a Análise do Discurso trabalha os mecanismos, os limites da interpretação, 

como também não procura uma verdade, um sentido verdadeiro para a 

interpretação. Ou seja, para as nossas leituras junto aos textos, não há uma 

verdade, “há gestos de interpretação que o constituem e que o analista, com 

seu dispositivo, deve ser capaz de compreender” (ORLANDI, 2015, p. 24).  
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 Tratamos de uma discussão que sugere novas práticas de leitura, outras 

perspectivas para a sala de aula de línguas. Nesse sentido, fazemos um 

recorte teórico da principal referência deste trabalho dissertativo, Eni Orlandi 

(2015), que distingue inteligibilidade, interpretação e compreensão.  

 “A inteligibilidade refere o sentido à língua” (ORLANDI, 2015, p. 24). O 

enunciado, por exemplo, “ela disse aquilo” é inteligível, uma vez que 

entendemos a língua portuguesa. Porém, se, a partir do enunciado supracitado, 

perguntássemos quem é ela e o que exatamente ela disse, não teríamos 

condições de responder. Portanto, podemos afirmar que o enunciado não é 

interpretável: “A interpretação é o sentido pensando-se o co-texto7 e o contexto 

imediato” (ORLANDI, 2015, p. 24). 

 Nosso trabalho, nesse meio, é analisar o discurso, de objeto simbólico à 

produção de sentidos. Ou seja, “compreender é saber como um objeto 

simbólico8 produz sentidos. É saber como as interpretações funcionam” 

(ORLANDI, 2015, p. 24). Ao interpretarmos, estamos presos em um contexto, 

um sentido. Faz-se necessário, nesse trabalho com a língua, com o discurso, ir 

além. Por isso, apresentamos nessa discussão, a compreensão que permite 

explicitar outros sentidos presentes no texto. Permite ainda detectar os 

processos de significação presentes, possibilitando, assim, a compreensão de 

como se constituem esses processos (ORLANDI, 2015, p. 24).  

 Com base na mesma autora, retomamos a ideia supracitada logo no 

início deste tópico: Os sentidos estão na relação com a exterioridade. Devemos 

considerar as condições de produção, por que, de forma alguma, os 

compreenderemos a partir apenas dos textos, das palavras (ORLANDI, 2015, 

p. 28).   

 Nesse ponto do nosso texto, nossa discussão abraça o discurso e 

também o letramento, que, a partir deste momento, será nuclear para as 

discussões quanto às ações discutidas no que concerne à sala de aula.   

 É possível, na prática, um diálogo significante no que se refere ao 

discurso e ao letramento (crítico) para as aulas de línguas estrangeiras, 

especificamente a língua inglesa? 

                                                           
7
Co-texto se refere as outras frases do texto (ORLANDI, 2015)  

8
 Objeto simbólico pode ser entendido como enunciado, texto, pintura, música, etc. (ORLANDI, 2015) 
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Esse é um ideal que pode ser materializado nos trabalhos com o 

letramento crítico, por ser “uma abordagem educacional que se constrói a partir 

de uma visão de mundo pós-moderna e descolonizadora, que percebe a escola 

como um espaço coabitado por seres inteligentes (...)” (JORDÃO, 2016, p. 43) 

e, sobretudo, considera os conhecimentos já trazidos pelos alunos. Portanto, 

podemos dizer que o letramento crítico considera a atitude dos sujeitos da sala 

de aula, porém, com cautela, pois não é uma perspectiva na qual “tudo vale”, 

uma vez que entender nossos discentes inteligentes, que têm capacidade de 

aprendizagem não significa estar trancado às práticas sociais que dão 

existência aos saberes. 

 O trabalho com o Letramento Crítico implica perceber-se reflexivamente 

como alguém que constrói sentidos e os valoriza, o que nos remete à 

importância da percepção dos papeis de cada qual, seja professor ou aluno, na 

sala de aula. Sobre o papel do professor, foi relatado:  

 

O papel do professor, eu imagino, que seria criar situações do 
cotidiano para que o aluno...se não der pra aprender, pelo menos 
tenha a noção, tenha um norte de que aquilo seria importante pra 
vida dele. Como falei é muito complexo e penso também que seja 
bastante amplo. Não adianta eu querer responder da forma que a 
maioria das pessoas querem ouvir, né? dá choque sim a diversidade 
de cultura.. culturas e cada qual tem sua opinião. O dia a dia mostra 
mais pra gente da sala de aula do que aquilo que a gente aprende na 
escola, na faculdade..muitas salas, é..é.. só fato..muitos alunos só o 
fato de estarem na sala de aula já é um avanço porque se eles fazem 
o que fazem na sala de aula imagina o que estariam fazendo fora da 
sala de aula, né? Então só de mantê-los dentro das salas de aulas já 
é um avanço (P1, 2017).   
 

Quanto ao excerto acima, o professor coloca uma entonação mais 

acentuada, principalmente quando disse: “Não adianta eu querer responder da 

forma que a maioria das pessoas querem ouvir, né?”, chamando atenção para 

o fato de que ele poderia estar dizendo outras coisas ao discutir sobre o papel 

do professor, porém, obviamente, não estaria tratando da realidade que o 

constitui. O professor enfatiza novamente: “Como falei é muito complexo” (P1, 

2017).  

O docente, ainda em seu discurso inicial, faz uma relação do papel do 

professor com o objetivo da escola, informando que o papel do profissional de 

letras depende do objetivo da instituição de ensino. Em consonância a esse 

posicionamento, os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio discutem 
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que, além de ensinar uma língua estrangeira na escola regular, também há que 

se cumprir outros compromissos, a exemplo disso, a formação dos educandos. 

Para tanto, salientamos a importância da disciplina de Língua Inglesa trabalhar 

em diálogo com os demais componentes curriculares. 

O pesquisado comenta ainda sobre a contradição entre teoria e prática. 

Ao analisarmos o discurso do docente percebemos conflito, tanto quanto ao 

discurso, quanto às práticas apresentadas. Será que a escola não é capaz de 

ensinar? Estamos preparados para lidar com as diferenças? Qual a postura 

que adotamos nos espaços de educação hoje? Ainda a tradicional? Somos 

críticos? E quanto aos nossos alunos?  

Para os pressupostos do Letramento Crítico, “ser crítico significa buscar 

constantemente as suas e construir outras formas de ver, de fazer, de ser e de 

estar no mundo. Significa viver em movimento e perceber-se como agente na 

construção dos sentidos” (GEERTZ, 1973, p. 5). Ou seja, é imprescindível 

observamos e analisarmos as nossas posturas durante o processo, seja 

enquanto docentes ou alunos. Devemos trabalhar de forma a corroborar com a 

construção de saberes.  

Para tanto, devemos entender que não somos detentores do 

conhecimento, temos que perceber nossos alunos sujeitos produtores de 

sentidos. Mas para que seja possível esse olhar, o profissional da sala de aula, 

especificamente, o professor de línguas, deve assumir uma postura não mais 

tradicional. Portanto, não é mais o professor quem tem a verdade, tem mais 

experiência na maioria dos casos, o que não quer dizer que é o detentor do 

conhecimento. A sala de aula é um espaço que deve ser de diálogos. Não 

temos mais a figura do que ensina e do que aprende porque todos ensinam e 

todos aprendem. Portanto, o professor, deve negociar mais, deve estar mais 

aberto, enfim, deve ser o mediador. 

Com base nos ensinamentos de Freire (2011), ensinar não é transferir 

conhecimento, é criar estratégias para que ocorra a sua construção. Criar 

essas possibilidades é papel do professor, que ao adentrar em uma sala de 

aula, deve estar aberto às indagações, curiosidades, enfim, deve estar 

preparado para promover o diálogo e não cessá-lo. Portanto este saber é 

indispensável à prática docente e precisa, não apenas ser conhecido pelo 

responsável aos planejamentos, mas vivenciados por todos os sujeitos 
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envolvidos no processo. Neste âmbito, ressaltamos a importância do educador 

ser crítico, de não discutir os conteúdos mecanicistamente, de ter respeito aos 

saberes dos educandos, aproveitando suas experiências, de modo a unir os 

conteúdos às realidades de cada qual. Por que não mesclar conhecimentos 

curriculares aos sociais? Por que não trazer as problemáticas vivenciadas pela 

sociedade para discussão em sala de aula? Por que não discutir 

posicionamentos ideológicos, políticos nas aulas de línguas? Talvez, há quem 

pense como resposta: “porque isso nada tem a ver com o processo ensino-

aprendizagem de línguas e tampouco com o papel do educador e da escola”.  

Nesse sentido, é fundamental que professores e alunos saibam da 

significância da postura dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não 

apassivada, ou seja, os sujeitos participantes da prática de ensinar e aprender, 

devem se assumir epistemologicamente curiosos durante o processo. “Como 

professor, devo saber que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, 

que me insere na busca, não aprendo, nem ensino” (FREIRE, 2011, p.83), uma 

vez que ao ensinarmos aprendemos e ao aprender ensinamos. Nesse 

contexto, mencionamos curiosidade ingênua e epistemológica, que segundo o 

autor supramencionado, não devem ser discutidas longe de rigorosas atitudes 

éticas: “Envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar 

sobre o fazer” (FREIRE, 2011, p. 39) e é no contexto desse movimento que 

discutimos também a promoção da ingenuidade à criticidade.  

Corroborando com os ensinamentos de Freire, o docente investigado 

também chama atenção para algumas atitudes, questionando: “Não adianta eu 

ter dois três diplomas se eu não cumprimento as pessoas, se eu não respeito 

as pessoas, se eu pratico bullying, se eu sou um cara bandido, entende?” 

Nesse sentido, a responsabilidade do professor é sempre grande. A sua 

presença na sala de aula é exemplar, uma vez que nenhum professor escapa 

do juízo feito pelos alunos. Nenhum professor seja sério, competente, 

desgostoso com a vida, burocrático, responsável, passa despercebido. “A 

prática docente deve ser profundamente formadora e ética” (FREIRE, 2011).  

Nesse contexto, evidenciamos o chamamento de Freire (2011) para o 

fato de que Educadores e Educandos não podem escapar à rigorosidade ética 

(FREIRE 2011). Deve-se tratar com cuidado e respeito toda a nossa prática 

educativa. A crítica pode e deve ser realizada por ambos, docente e discente, 
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porém, não se pode confundi-la com o desrespeito. Não podemos admitir 

qualquer descompasso entre este e aquela. O discurso, de forma igual, 

também deve ser respeitado. É importante deixar o educando “ser” na sala de 

aula, permitir que ele vivencie, (re) construa os momentos de discussão, que se 

mostre, que seja ativo no processo e não um mero repetidor, enfim, ao lado do 

educador, igualmente desafiador. Como perceber posições antagônicas nos 

espaços discursivos? Como condenar o acusamento por ouvir dizer? Como 

discutir os autores cujos conceitos discordamos? Não vemos outra saída para 

sermos agentes transformadores, a não ser assumindo-nos como sujeitos 

éticos, ética esta que deve ser inseparável da nossa prática, independente com 

quem estamos trabalhando, criança, adolescente ou adulto.   

Ainda evidenciando o conflito encontrado na sala de aula, o professor 

menciona: “dá choque sim a diversidade de cultura...culturas e cada qual tem 

sua opinião”. Essas diferenças constituem um ambiente multifacetado, o que 

influencia na construção dos sentidos das salas de aula. Geralmente, os que 

atuam na educação percebem essas diferenças como um problema a ser 

resolvido, porém, para o Letramento Crítico, “os conflitos são percebidos como 

espaços produtivos, a partir dos quais se pode aprender novos conhecimentos 

e novas formas de relação com o diferente” (JORDÃO, 2016, p. 47). 

Apreendemos que os conflitos, independente do que mostrem, não 

podem ser ignorados, muito menos silenciados, precisam ser trabalhados, no 

sentido de serem compreendidos, uma vez que poderão trazer as respostas 

que precisamos para entender como trabalhar com a educação. Enfim, podem 

vir como oportunidades significativas para a construção de novos sentidos e de 

novas práticas (JORDÃO, 2016).  

De forma a dialogar com a discussão promovida quanto aos espaços de 

interação em sala de aula, Marcuschi, com base em Bakhtin/Voloshinov, 

discute que a língua não vive no sistema linguístico abstrato e tampouco no 

psiquismo individual dos falantes, uma vez que ela evolui historicamente na 

comunicação verbal concreta (M&Fdal, p. 110 apud MARCUSCHI, 2008, p. 20). 

Os teóricos supracitados negam que a parole (fala, enunciado), assim definida 

por Saussure, seja um ato individual, uma vez que é sempre um ato social, 

pois, do contrário, não seria compreensível. 
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Nesse contexto teórico, colocamos em cena novamente, o dialogismo, 

princípio fundador da linguagem: “toda linguagem é dialógica, ou seja, todo 

enunciado é sempre um enunciado de alguém para alguém, se assim não 

fosse seria como uma ponte sem um dos lados para sustentação, o que a 

levaria à sua derrocada” (MARCUSCHI, 2008, p. 20.). Assim, temos, neste 

estudo, a linguagem não como forma ou sistema, e sim como atividade 

interativa. E é nesse sentido que trazemos a construção do sujeito do sujeito 

com o efeito de interação. Como construir a noção do eu sem o tu, sem o 

outro? 

A partir dos escritos, percebemos que os teóricos supracitados não 

trazem uma reflexão sobre a língua no campo da estrutura, uma vez que, de 

acordo com as posições discutidas nesta dissertação, ela está situada no 

campo do discurso em seu contexto sociointerativo. 

Percebemos o discurso do sujeito pesquisado desesperador ao registrar: 

“só o fato de estarem na sala de aula já é um avanço porque se eles fazem o 

que fazem na sala de aula imagina o que estariam fazendo fora da sala de 

aula, né? Então só de mantê-los dentro das salas de aulas já é um avanço”. 

Nesse excerto, nossas responsabilidades, enquanto profissionais da educação, 

estão resumidas ao fato de conseguirmos, independente de qualquer outro 

avanço, que nossos discentes estejam mantidos dentro de uma sala de aula. 

Esse discurso é um exemplo real das complicações enfrentadas pelos 

docentes hoje e perceber como isso perpassa o imaginário do professor 

também é desesperador, o que evidencia o quão importante é estar discutindo, 

bem como refletindo sobre essas questões que norteiam as nossas práticas 

pedagógicas.  

O processo de ensino-aprendizagem de línguas tem sido uma temática 

muito discutida no mundo contemporâneo, principalmente no que se refere às 

dificuldades encontradas junto aos sujeitos do ensino e da aprendizagem, 

docentes e discentes, nos espaços públicos de educação. Aprender uma língua 

estrangeira, até poucos anos atrás, dava-se em sala de aula apenas. De modo 

geral, resumia-se a aprender regras gramaticais, leitura de textos para posterior 

exercício de compreensão e ainda exercícios de audição, o que resultava em 

discursos desmotivadores, uma vez que o inglês era visto como difícil, não 

tendo nenhum uso real para os estudantes da língua (HOLDEN, 2009). Essas, 
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dentre outras crenças, ainda fazem parte do cotidiano dos sujeitos envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem de línguas. 

As interações em sala de aula entremostram diferentes vozes quando 

discutem o processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Assim, 

podemos afirmar que estamos em construção/desconstrução, o que nos leva a 

entender sobre a relevância de problematizar, refletir, desconstruir, 

reinterpretar, e consequentemente nos conscientizarmos do efeito da 

linguagem sobre a prática do professor.  

O professor também discutiu sobre as estratégias utilizadas:  

 

(...)a metodologia, as estratégias que a gente cria, não são suficientes 
pra suprir as necessidade, não são suficientes pra eles entenderem 
que isso é importante, eles fazem, a maioria fazem simplesmente 
porque estão na escola, é uma matéria que eles têm que cumprir, né? 
(...) (P1, 2017) 

 

Nesse contexto, Cerrani (2008) corrobora mencionando que o 

profissional de línguas deve estar envolvido em um processo contínuo, aberto, 

e não dever ser derivado de um modelo teórico ou de um método. Do contrário, 

fica evidente o fato de o professor deixar com que suas práticas se tornem 

engessadas, sem possibilidades de inovação, colocando em destaque 

trabalhos emergidos da repetição, possivelmente com a mesma roupagem 

tradicional já conhecida, com foco em métodos destoantes do jeito de aprender 

do jovem contemporâneo. Corroborando com essa discussão, Freire (2011) 

menciona que, como professores críticos, temos que nos predispor à mudança 

e ao diferente. Não necessariamente nossas experiências docentes devem 

repetir-se.  

Não podemos deixar que os interdiscursos retomem e contagiem nossas 

práticas. Não podemos reafirmar o discurso da ineficiência. Nossos alunos, e 

também professores, hoje são descrentes quanto aos avanços da 

aprendizagem de um novo idioma em espaços públicos de educação. Se os 

próprios docentes não acreditam que é possível, como fazer para que os 

alunos acreditem? Como ensinar, como fazer dar certo, se nós somos os 

primeiros a não acreditar no processo?  

Em conformidade aos escritos de Celani (2008), o professor de línguas 

estrangeiras deve manusear o conhecimento de maneiras definidas, de modo 
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que ao longo do processo possa ser reflexivo em suas práticas, 

harmonicamente a uma visão sócia interacional crítica da linguagem e também 

da aprendizagem.  

De modo a explanar melhor sobre o processo ensino-aprendizagem de 

língua estrangeira, Cerrani (2008) discute, em seus apontamentos, a distinção 

entre o “aprender” e ser “treinado”, esclarecendo que está ligada a duas visões 

distintas da educação, uma se contextualiza no positivismo e a outra “se situa 

em uma visão de desenvolvimento resultado da reflexão, construído na 

prática”.  

Dentro da visão positivista, com base em Schôn (1983) apud Cerrany 

(2008), o conceito de treinamento se evidencia ao citarmos que a atividade 

profissional consiste na resolução de problemas em um contexto rigoroso pela 

aplicação da técnica e da teoria científica.  

Ainda com base no mesmo arcabouço teórico, a outra visão de 

educação, a reflexiva, leva em consideração as metas, as consequências 

sociais e pessoais, a ética e, sobretudo, a realidade da sala de aula. Nesse 

contexto, não há preocupação com quantidade, com o acúmulo de 

conhecimento e sim a qualidade da prática, uma vez que são emancipatórios, a 

educação e o ensino reflexivos. De forma a complementar essa discussão, se 

desvinculam da profissão de “ensinar” os processos técnicos específicos, 

quando se direcionam ao simples domínio de procedimentos descontínuos, 

isolados. Sabe-se que já se tem um grande avanço nesse contexto, porém, 

nossa experiência mostra que ainda há marcas fortes dessa visão na educação 

dos docentes hoje.  

No âmbito das duas visões de educação discutidas por Cerrani, com 

base em Parker, essa autora discute também a visão de conhecimento. Dentro 

de uma visão positivista, para fazer referência a currículo, professores e 

conhecimento, usou-se as metáforas “sistema de entrega em domicílio”, 

“operadores na fábrica de educação”, e “mercadoria empacotada, transmitida e 

vendida”, respectivamente.  

De acordo com a visão positivista de educação, o conhecimento é 

resultante de pesquisa, desenvolvido dentro de um rigor padrão científico, não 

necessariamente produzido por um professor, aplicável a qualquer situação.  
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Considerando a visão reflexiva, o conhecimento pode ser questionado a 

qualquer tempo, visto que a não linearidade de uma sala de aula gera a 

imprevisibilidade, junto às diferentes situações, permitindo, a partir do diálogo, 

a construção/reconstrução do conhecimento, a partir da reflexão, possibilitando 

ainda que o professor, a partir de sua própria prática, se torne um pesquisador. 

Celani (2008) finaliza esse ponto da discussão, relembrando os escritos de 

Schôn (1983): A prática profissional competente constrói-se em torno do 

“conhecimento-na-ação” e seu desenvolvimento depende da “reflexão no uso”.  

Em virtude de todas as problemáticas listadas, temos que salientar a 

importância do ensino crítico de línguas nos espaços públicos de educação e, 

também, ressaltar que há esforços para que esse cenário ganhe uma nova 

configuração. Nesse contexto, o professor discute: 

 

(...) imagina se tivesse aí um organograma tendo como base uma 
linha de pensamento x, né? o que seria primordial para um aluno 
aprender inglês, aonde o assunto da hora tivesse como ponto de 
referência o assunto anterior e o próximo assunto, então quer dizer, 
assunto da hora sempre estaria no meio, quer dizer ele faz referencia 
com o conteúdo que já foi estudado e com o conteúdo que ainda vai 
ser estudado, pegou?(...) (P1, 2017) 

 
 

Nesse excerto o professor coloca em seu imaginário como pensa o ideal 

para o ensino de línguas. Ao mencionar: “imagina se tivesse...”, “o que que 

seria primordial”, “o assunto da hora sempre estaria”, deixa registrado como 

gostaria que estivesse sendo a nossa realidade quanto aos estudos de língua 

estrangeira na escola pública. O docente projeta a ideia de como seria nosso 

cenário no contexto das línguas nas aulas regulares ao usar pretérito imperfeito 

e futuro do pretérito, respectivamente.  

Conversamos com o professor sobre as habilidades trabalhadas em sala 

de aula, momento em que mencionou:  

 

É uma pergunta bem complexa, que acaba dando um contraste entre 
o ideal e a nossa realidade, não é isso? Eu imagino que as aulas 
poderiam ser feitas, não só pra..como é que se fala? pra encher 
linguiça, né? mas assim, tem que ter o motivo da aprendizagem, por 
exemplo, nessa aula que..vamos supor que hoje vai ter uma aula 
fulana de tal. Nessa aula o aluno vai aprender o que? Qual a 
serventia dessa aula pra esse aluno? Qual o objetivo? Mas assim, 
é...pra que isso aconteça a gente precisa conhecer o aluno, porque 
um aluno não aprende igual ao outro, né? (P1, 2017) 
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Partindo do pressuposto acima, mais uma vez, com a utilização de verbo 

no futuro do pretérito, a saber, “poderiam”, o sujeito pesquisado discursa sobre 

o ideal, de acordo com seu imaginário. Ao discutir sobre a relação do ideal e o 

real, o docente contempla sobre como deveria ser o planejamento das aulas de 

línguas, mencionando a importância de, antes de tudo, considerar quais os 

objetivos propostos para a aula em específico e por que é primordial que o 

aluno aprenda, contrapondo ainda que, para tanto, faz-se necessário conhecer 

cada aluno, enfatizando ainda o fato das aprendizagens ocorrerem de formas 

diferenciadas para cada qual. Assim, perpassa pelo discurso do professor os 

caminhos, que, em seu imaginário, seria o “ideal” para a efetivação da 

aprendizagem. 

Relacionando o discurso do professor pesquisado aos escritos de 

PECHÊUX, ficamos autorizados a (re) afirmar que os nossos discursos nos 

colocam no imaginário, pois nós não temos acesso ao real, nós temos acesso 

às projeções imaginárias. São as formações discursivas que determinam o 

discurso. 

Ainda na mesma discussão, após uma certa pausa, P1 complementa 

dizendo:  

 

(...) A escola é local de conflito. Coloca-se alí dentro de uma sala 
vários alunos, com várias culturas diferentes, conhecimento 
diferentes, com objetivos diferentes e dá um choque, entende? Alí o 
professor tem de fazer o milagre da aprendizagem (...) (P1, 2017).  

 

Essa passagem traz uma discussão que está diretamente imbricada ao 

Letramento Crítico, uma vez que “Ensinar a conviver com as diferenças e fazer 

delas algo produtivo é o desafio oferecido ao professor no Letramento Crítico” 

(JORDÃO, p. 45, 2016). Faz-se necessário usufruir os diversos saberes e 

culturas e construir, a partir disso, outros sentidos para a sala de aula de língua 

inglesa. Na perspectiva do Letramento Crítico, no contexto apresentado na 

passagem supracitada, os discursos emergiriam do diálogo, de ações 

reflexivas e receptivas no que se refere à criticidade e diversidade (JORDÃO, 

2016). Nesse sentido, professor e aluno trabalhariam respeitando as diferenças 

encontradas em sala de aula, pautados no que concerne o Letramento Crítico. 

Ao final dessa discussão o professor mencionou:  
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(...) deveria ser investido mais na educação, é... um planejamento 
onde pudesse ser visto essas situações para que a gente possa..no 
entanto, tem como a gente se esforçar pra ver se a gente pode fazer 
alguma coisa. Como não da pra gente treinar a conversação, né?(...)a 
gente tá treinando no momento texto e tradução que foca mais a 
habilidade de o aluno interpretar textos, né? conhecendo várias 
conjugações verbais, vários tipos de frases que vai tá no continuous, 
no presente, no passado, afirmativa, negativa, interrogativa, pra que 
eles possam identificar isso num texto e a partir disso traduzir, né? 
(P1, 2017). 
 
 

Percebemos, no excerto supracitado, que P1 tem, em seu imaginário, o 

que gostaria de encontrar na escola, na sala de aula, porém, quando contrapõe 

com o real, traz um discurso tradicional, no que se refere às práticas enquanto 

professor de língua inglesa. 

A partir disso, esta pesquisadora indagou se poderíamos afirmar que o 

foco atual seria o trabalho com o Reading e o professor, colaborador da 

pesquisa, confirmou, acrescentando “and writing também, né? O speaking e o 

listening tão ficando…tem, mas é pouco”. 

Após essa discussão, adentramos, com mais detalhe, à temática da 

leitura nas aulas de língua inglesa, conforme discussão a seguir. 

 

2.2 O TRABALHO COM A LEITURA EM LÍNGUA INGLESA: O JOGO 

DISCURSIVO NAS PRÁTICAS DE LETRAMENTO 

 

Na seção 1 deste texto dissertativo, abordamos sobre o discurso, visto 

que as materialidades da pesquisa em tela partem dos discursos dos sujeitos 

da pesquisa, professor e alunos. Tivemos como referencial teórico nuclear Eni 

Orlandi, que entende o discurso como palavra em movimento (ORLANDI, 

2015). 

 Fizemos um paralelo do estudo da língua como sistema funcional e no 

âmbito do discurso, estabelecendo comparações e ainda justificando o porquê 

de termos como base referencial teórico discursivo pressupostos da Análise de 

Discurso para a nossa pesquisa. A partir disso, adentramos às práticas de 

letramento, precedendo a informação de que a AD coloca a interpretação em 

questão. Com isso, mostramos que o nosso texto começaria a trabalhar 

conjuntamente discurso e letramento.  
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 Nesse sentido, nosso intuito, no que se refere aos diálogos com o nosso 

sujeito professor pesquisado, é refletir sobre as práticas de letramento em sala 

de aula, a partir das discursividades vivenciadas. Iniciamos a dialogar sobre 

essa temática a fim de saber, em primeiro plano, a concepção do docente 

quanto à leitura, conforme a seguir: 

 

Leitura é tudo, né? (...) a pessoa que lê tem mais habilidades para 
interpretar o mundo em que ela vive, ela consegue enxergar coisas 
que muitas vezes não dá nem pra falar e está alí. A leitura é como se 
fosse o pensamento em sua forma escrita ou falada. Ela consegue, 
ela cria uma nova concepção do ambiente em que se vive e faz com 
que a gente consiga interpretar textos (...) A leitura é uma prioridade, 
deveria ser cobrado muito mais (P1, 2017). 
 
 
 

 O P1 da pesquisa em tela, com base no discurso supracitado e ainda 

nas suas práticas em sala de aula, corrobora com a ideia de que podemos 

fazer uma longa enumeração de sentidos quando discutimos a nossa própria 

noção de leitura. Quando enuncia: “leitura é tudo, né?”, está solicitando que o 

outro concorde com uma ideia que ele próprio já tem como verdade, 

considerando os interdiscursos sobre a temática, seja na área acadêmica ou 

ainda no que se refere à visão de mundo.  

Não vamos nos ocupar de todos os sentidos quanto à noção de leitura 

colocados pelo P1 para a nossa discussão, mas contemplar, no que se refere 

ao discurso do docente, a discussão concernente à interpretação, e, por 

conseguinte, a compreensão.  

Nesse contexto, apoiados em Orlandi (2015), em uma perspectiva 

discursiva, promovendo uma reflexão sobre a leitura, destacamos alguns 

pontos como evidência, conforme a seguir: 

a) Pensamento sobre a produção de leitura e possibilidade real de 

trabalho com ela; 

b) Tanto leitura como escrita faz parte da produção de sentidos; 

c) O sujeito-leitor tem suas especificidades e sua história; 

d) O sujeito e os sentidos são determinados histórica e 

ideologicamente; 

e) O fato de que há diversos modos de leitura; 
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f) O fato de que a nossa vida intelectual está relacionada aos modos e 

efeitos de leitura de cada época e seguimento social.  

Entendemos que esses pontos, acentuados por Eni Orlandi, são noções 

que temos de ter ao iniciarmos os trabalhos de letramento, considerando a 

heterogeneidade dos nossos alunos, seus saberes, suas experiências, suas 

leituras de mundo e acadêmicas.  

 De maneira a levar essa discussão às práticas realizadas nas salas de 

aula, continuamos nosso diálogo sobre leitura, conversando sobre como 

ampliar a capacidade leitora dos alunos nas aulas de língua inglesa. O 

professor nos informou que só conseguiremos êxito com as práticas de leitura 

se mudarmos a sociedade. E continuou a dizer: “se a gente for analisar, eles 

não gostam de estudar inglês. Ah porque o professor tem de criar estratégias, 

usar uma metodologia pra que o aluno aprenda”(...). Com isso, o P1 deixou 

claro a sua concepção do perfil de discente de língua inglesa hoje, e ainda em 

seus questionamentos, deixou a indagação: “como trabalhar leitura em língua 

inglesa com êxito considerando alunos que não gostam de estudar língua 

estrangeira? Como criar estratégias, pensar em novas metodologias de ensino 

se o aluno não quer aprender?” 

 Partindo dessa materialidade emergida do P1, refletimos sobre os 

letramentos trabalhados nas escolas. Afinal, o que estamos contemplando em 

nossas discussões junto aos discentes? Apenas o letramento escolar? 

 Considerando os escritos de Souza, Corti e Mendonça (2012, p. 64), o 

fato de o aluno ter fluência em leitura não garante que saberá lidar com as 

diversas solicitações feitas a ele. Portanto, é importante, ao trabalhar as 

diversas formas de letramentos em sala de aula, garantir que os alunos 

conheçam diferentes formas de estudar; produzam gêneros de apoio à leitura, 

como por exemplo, a realização de resumos, esquemas, fichamentos, etc; 

produzam gêneros de apoio à socialização das aprendizagens realizadas, 

como por exemplo, seminários e exposições orais (SOUZA; CORTI; 

MENDONÇA, 2012, p. 64).   

 No mesmo contexto, com o objetivo de refletir um pouco mais sobre as 

práticas de letramento, dialogamos com o professor colaborador sobre a 

importância de letrar criticamente no processo de ensino-aprendizagem de 

língua inglesa.  O P1 já iniciou nos informando: “eu sempre recebo crítica dos 
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alunos, né? porque tenho aquela parte onde eu falo pra eles sobre a 

sociedade”, porém falar sobre as temáticas/problemáticas que assolam a nossa 

sociedade e a nós mesmos também é trabalhar letramento, bem como 

trabalhar a criticidade, portanto, Letramento Crítico. 

 Na mesma linha de raciocínio, o professor continua informando: “eu 

acredito que eu poderia, ao invés de usar esses conselhos, a partir do ponto de 

vista que eu tenho, que penso que é verdade, usar textos onde relatem pra 

eles traduzirem, pra gente debater, né? enxergar a leitura, né?(...)”. Nesse 

ponto da nossa conversa, o professor relata o desejo de utilizar textos e a partir 

deles, promover discussão em sala de aula. Porém, antes dessa informação, 

coloca ainda a possibilidade de atividades de tradução. 

 De maneira a discutir os pontos relatados pelo P1 ao falar da 

importância do letramento, nos apoiaremos em Coracini (2010), que 

problematiza o trabalho com o texto nas aulas de línguas, seja materna ou 

estrangeira. Nesse contexto, “o texto é, na maioria das vezes, usado como 

pretexto para o estudo da gramática, do vocabulário ou de outro aspecto da 

linguagem que o professor reputa como importante trabalhar” (CORACINI, 

2010, p. 18). Como, então, provocar os efeitos de sentido no leitor? 

 A partir do questionamento supracitado, vincamos que o professor de 

línguas deve tomar cuidado para os trabalhos com o texto não perderem sua 

função essencial, que é a provocação de efeitos de sentidos no leitor, uma vez 

que, dependendo do viés dado, o texto poderá ser apenas “o lugar de 

reconhecimento de unidades e estruturas linguísticas cuja funcionalidade 

parece prescindir sujeitos” (CORACINI, 2010, p. 18).  

 Aproveitando a relação realizada pelo P1 sobre letramento e texto, no 

mesmo sentido, também dialogamos quanto à concepção do docente sobre o 

trabalho com textos em sala de aula. O professor, antes de tratar do tema 

claramente, nos informou: “Eu tenho vontade de trabalhar igual manda o 

figurino. Eu tenho vontade de ser um bom professor. É claro que isso não vai 

ser de uma hora pra outra, vai demorar ainda porque eu também sou aluno. 

Sou aprendiz” (P1, 2017). Nesse caso, somos interpelados pelo não dito, uma 

vez que P1, ao iniciar seu discurso informando que tem vontade de ser um bom 

professor, nos leva a compreender, em análise, que possivelmente o professor 

não faça o uso de textos em suas práticas nas aulas de línguas, porém, ele 
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“tem vontade de trabalhar como manda o figurino”. Será que o fato de ainda ser 

aluno/ser aprendiz implica em não ser um bom professor? E, se considerarmos 

que estamos e sempre estaremos aprendendo? Não seremos bons 

professores? 

 Ao mencionar que tem vontade de ser um bom professor e que isso não 

acontecerá tão rápido pelo fato de ser aprendiz, quando questionado sobre o 

trabalho com textos em sala de aula, o P1 já nos informou, mesmo sem deixar 

claramente registrado, que não tem o costume de trabalhar com textos. Nesse 

ponto, o não dito nos interpela, pois, considerando Orlandi, ao lermos, não 

podemos considerar apenas o dito, mas o que não foi dito, porém, significa 

também. Nesse contexto, Eni Orlandi pontua que o que não está dito pode ser 

de várias naturezas, a saber: o que não está dito, mas que sustenta o dito; o 

que está suposto para que se entenda o dito; o que está dito se opõe; e outras 

formas de dizer o que foi dito, significando a partir de nuances distintas. 

 De modo a complementar seu raciocínio, o professor mencionou: “(...) 

vamos supor que cada texto tivesse um conteúdo a ser trabalhado lá dentro na 

prática que é pra eles verem (...)”, o que indica claramente a relação que o 

professor enxerga dos textos com os conteúdos gramaticais. Trabalhando a 

partir dessa concepção, P1 desconsidera que “sujeitos e sentidos são 

elementos de um mesmo processo, o da significação” (ORLANDI, 2015, p.12). 

A relação autor-leitor-texto não pode ser descartada nos trabalhos com a 

leitura. Para Orlandi (2015), a relação entre eles nega a possibilidade de 

pensar: 

a) Em um autor onipotente, com as intenções controlando o percurso da 

significação do texto; 

b) Na transparência do texto, que diria por si toda a significação; 

c) Em um leitor consciente, em que a capacidade de compreensão 

domine as múltiplas determinações de sentidos em um processo de 

leitura.  

 Nessa discussão, juntam-se o simbólico (linguístico) e o imaginário 

(ideológico), constituindo assim as condições de produção da leitura. Fica claro 

que a leitura é um processo muito complexo, uma vez que “saber ler é saber o 

que o texto diz e o que ele não diz, mas o constitui significativamente” 

(ORLANDI, 2015, p. 13).  
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 Ainda no contexto das ações de letramento na sala de línguas, o 

professor menciona: “(...) Mas qual é o papel do professor? Não é mostrar pra 

eles que já estão no ensino médio e que esse não deveria ser o 

comportamento de um aluno?” O P1, nesse ponto, questiona sobre o papel do 

professor, sinalizando que trabalhar nos parâmetros do letramento crítico na 

aula de línguas não é tão somente trabalhar com texto/leitura/escrita 

propriamente ditos, mas promover uma reflexão sobre as temáticas que 

circundam a nossa sociedade.  

 Porém, na prática, de acordo com as observações realizadas por esta 

pesquisadora, P1 não trabalha textos com os discentes dos primeiros anos. De 

forma a conseguirmos fazer uma análise dentro dos objetivos propostos neste 

trabalho, conversamos com o professor, no sentido de saber se haveria a 

possibilidade do trabalho de pelo menos um texto para compor nossa 

materialidade. P1, após mais alguns pedidos, aceitou o desafio. 

 O professor solicitou ajuda quanto à escolha dos textos. Em comum 

acordo com ele, considerando as especificidades de Humaitá, resolvemos 

escolher temáticas voltadas ao meio ambiente, uma vez que estaríamos 

trabalhando algo dentro da “realidade” dos alunos. Atendendo à solicitação do 

professor, fizemos uma pesquisa, de modo a escolher seis textos, a saber: 

Flooding; Wastewater; Forest Preservation; Waste Management; e Things you 

can do to help the invironment, disponibilizando-os para os trabalhos. 

 Os referidos textos não têm vocabulário rebuscado, sendo híbridos, 

trazendo inclusive, em todos eles, o discurso imagético. Pensamos que seriam 

bons para serem trabalhados com o nível fundamental, porém, foram a nossa 

opção para o ensino médio, considerando que o professor havia nos informado 

que os discentes não tinham base alguma para trabalhar textos. 

 Entretanto, de posse do material, P1 nos informou que não seria 

possível trabalhar, uma vez que, segundo ele, os discentes não 

acompanhariam. Decidimos, então, deixar que o próprio professor escolhesse 

o texto9 a ser trabalhado. Porém, solicitamos que, se possível, a temática fosse 

voltada para as características da região.  

                                                           
9
 O texto apresentado está fiel ao que foi trabalhado com os alunos.  
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 Considerando os escritos sobre os sujeitos da pesquisa, faremos, na 

próxima seção, uma abordagem breve quanto à Formação Discursiva.   
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SEÇÃO III: FORMAÇÃO IMAGINÁRIA 

 

 Considerando os escritos das seções anteriores, percebemos, assim 

como descrito nas discussões sobre a análise de discurso, que “a constituição 

do sujeito discursivo é marcada por uma heterogeneidade decorrente de sua 

interação social em diferentes segmentos da sociedade” (FERNANDES, 2005, 

p.41). Retomamos a discussão de que o sujeito, por ser descentrado, constitui-

se entre o eu e o outro. Portanto, “o sujeito não é dado a priori, resulta de uma 

estrutura complexa, tem existência no espaço discursivo” (FERNANDES, 2005, 

p.41).  

 As produções discursivas, sempre marcadas pelo entrecruzamento de 

discursos e acontecimentos anteriores, são manifestadas pelas transformações 

ocorridas a partir do contexto social. Assim, apoiados em Fernandes, 

registramos que se acentua a heterogeneidade constitutiva dos discursos, a 

fragmentação dos sujeitos. Há uma pluralidade de vozes que atravessa o 

sujeito, o que foi facilmente perceptível a partir da materialidade analisada 

neste texto dissertativo. Consequentemente, o sujeito é inscrito em diferentes 

formações discursivas e ideológicas (FERNANDES, 2005, p.43).  

 Quando refletimos sobre discurso e sujeito, somos direcionados ao 

social e, consequentemente, aos discursos produzidos em seu meio. Façamos, 

então, uma reflexão quanto à relação sujeito e formação discursiva.  

 Sob a perspectiva de Eni Orlandi, “o sentido não existe em si, mas é 

determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-

histórico em que as palavras são produzidas” (ORLANDI, 2012, p. 77). Nesse 

sentido, com base no mesmo aporte teórico, a formação discursiva é, numa 

dada formação ideológica, o que determina o que pode e deve ser dito: “As 

palavras recebem, pois, seu sentido da formação discursiva na qual são 

produzidas” (ORLANDI, 2012,  p. 77). 

 Com isso, a formação discursiva é, enfim, “o lugar da constituição do 

sentido e da identificação do sujeito” (ORLANDI, 2012, p. 78). É na formação 

discursiva que todo sujeito se reconhece. 

 Portanto, não há como se referir ao sujeito sem relacionar com suas 

formações discursivas e também ideológicas, uma vez que, como já sabemos, 

ele não é homogêneo. 
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 Analisando os escritos, com base em Orlandi, o sentido é determinado 

pelas posições ideológicas contidas no processo sócio-histórico em que as 

palavras são produzidas. “as palavras mudam de sentido segundo as posições 

daqueles que as empregam (...) as palavras falam com outras palavras. Toda 

palavra é sempre parte de um discurso. E todo discurso se delineia na relação 

com outros” (ORLANDI, 2015, p. 40-41). O sujeito, ao dizer, é impelido pela 

língua e também pelo mundo, por sua memória discursiva. Ou seja, “o sujeito 

significa em condições determinadas” (ORLANDI, 2015, p. 50-51).  

 Nessa feita, “a condição da linguagem é a incompletude. Nem sujeitos, 

nem sentidos estão completos, já feitos, constituídos definitivamente. 

Constituem-se e funcionam sob o modo do entremeio, da relação, da falta, do 

movimento” (ORLANDI, 2015, p. 50).  

 Considerando o supracitado neste início de seção, e ainda que “os 

elementos fundamentais na análise de discurso estão na relação 

língua/sujeito/história, portanto entendida como a exterioridade constitutiva de 

qualquer discursividade, analisável na textualização do discurso” (ORLANDI, 

2004, p. 21), as discussões a serem arroladas no tópico seguinte contemplarão 

uma contextualização do lugar da pesquisa.  

  

3.1  O LUGAR DISCURSIVO: O SOCIAL, O ESCOLAR 

  

 Discutir a formação discursiva nos remete à noção de memória 

discursiva, que não está relacionada a lembranças do passado: “A estruturação 

do discurso vai constituir a materialidade de uma certa memória social. Esse 

espaço de memória como condição do funcionamento discursivo constitui um 

corpo sócio-histórico-cultural” (FERNANDES, 2005, p. 56). Dessa forma, a 

materialidade apresentada em nosso corpus evidenciou, em alguns momentos, 

algumas contradições, seja no próprio discurso dos sujeitos pesquisados ou 

ainda no que se refere aos silenciamentos por vezes.  

Interpelados pelos escritos de Eni Orlandi, iniciamos nossa discussão 

sobre o lugar de onde falam os sujeitos envolvidos nesta pesquisa, uma vez 

que o lugar social dos que aqui se colocam é parteconstitutiva do processo de 

significação (ORLANDI, 2012). 
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Nossa pesquisa foi realizada na cidade de Humaitá - AM, palavra de 

origem indígena, criada no dia 04 de outubro de 1984, pelo Decreto nº 90 e 

instalada no dia 02 de janeiro de 1895. Encontra-se distante da capital do 

Estado 600 km, por linha reta; 730 km por via aérea e 935 km por via fluvial 

(ALMEIDA, 2005).  

Segundo os escritos de Almeida, ao fazer relatos sobre Humaitá na 

década de 70, a agricultura e a agropecuária se expandiram satisfatoriamente, 

graças à influência migratória, uma vez que a maioria dos migrantes eram 

agricultores e pecuaristas, com práticas adquiridas e trazidas de outras regiões. 

Eles aproveitaram a oportunidade, na época supracitada, para plantar e criar 

(ALMEIDA, 2005).  

Até 1970, de acordo com Almeida, grande parte da população 

humaitaense vivia na zona rural, prevalecendo a agricultura de subsistência. 

Ainda hoje, mesmo depois de tanto tempo, é perceptível as atividades 

primárias na cidade, uma vez que, na terra da mangaba10, ainda temos a 

manutenção das culturas agrícolas e inda as florestais (ALMEIDA, 2005). 

Quanto à flora, ainda com base no mesmo referencial teórico, a floresta 

é tropical, sendo diversas as qualidades de árvores na região, e, em muitas 

delas, há em grande quantidade e em “tamanhos gigantes” (ALMEIDA, 2005, p. 

124), constituindo assim um verdadeiro “inferno verde” (Ibid, p. 124). As 

árvores, como, por exemplo, a seringueira, a castanheira, a copaibeira e o pau-

rosa, são de grande valor econômico.  

As qualidades de frutas comestíveis são bem expressivas, como por 

exemplo, açaí, manga, abio, ingá, tucumã e a tradicional mangaba, que na 

região, só existe em Humaitá. 

Concernente à fauna, é diverso. Temos uma variedade de peixes, 

pássaros, quelônios e mamíferos. O peixe que, na década de 70, constituía a 

base alimentícia da população, hoje ainda é o principal alimento nas mesas dos 

humaitaenses, acompanhado de farinha de mandioca. Ainda há em grande 

quantidade, desde o enorme pirarucu às pequenas sardinhas. Também é 

                                                           
10

 Refere-se a uma fruta muito apreciada na cidade. Um dos lugares de recreação da cidade, na década de 

70, era o mangabal que, por descuido da administração municipal, está praticamente desaparecido. A 

mangaba representa muito para a história de Humaitá. “É comum ouvir-se as pessoas residentes noutras 

se identificarem dizendo: “sou da terra da mangaba!”, o que significa dizer: sou de Humaitá (ALMEIDA, 

2005, p. 22-23)   
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diverso no que se refere aos pássaros, dentre eles, o tucano, o papagaio, a 

garça, e o mutum. Há um número expressivo de animais mamíferos, que com 

os peixes e as frutas alimentam a população rural, bem como os moradores da 

cidade. Grande parte da população ainda vive da caça e da pesca (ALMEIDA, 

2005). 

Ao considerarmos os espaços de educação formal da cidade, temos 

duas universidades, uma federal e outra estadual, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia, escolas públicas, estaduais e municipais e 

ainda uma escola particular. Nos cursos que contemplam esses espaços 

educacionais, são bem expressivos os trabalhos com as temáticas ambientais.  

Porém, trazendo esse diálogo para as escolas públicas de ensino 

fundamental e médio, e, principalmente, no que se refere às aulas de línguas, 

os trabalhos com a temática ambiental, por vezes, são esquecidos.  

A escola, espaço em que adentramos para a coleta de nossa 

materialidade, atende ao nível médio, na modalidade integral. Acompanhamos, 

desde o início de fevereiro do corrente ano, as aulas do docente de língua 

inglesa voltadas a três turmas de 1º ano do ensino médio, o que nos 

possibilitou momentos de convivência a ocorrerem semanalmente, 

principalmente, no que refere à sala de aula de línguas.  

 

3.2 INSCRIÇÕES DOS SUJEITOS DA PESQUISA: REPRESENTAÇÕES DO 

IMAGINÁRIO 

 

A sociedade moderna, incluindo professores, alunos e familiares, não 

percebe a escola pública como um espaço possível para a aprendizagem de 

uma língua estrangeira. Muitos nem valorizam o estudo de outras línguas. O 

professor pesquisado faz uma crítica, nesse sentido, quanto à valorização da 

língua no município de Humaitá:  

 

(...)mas se a gente for analisar as pessoas que valorizam a língua 
inglesa são pessoas...a maioria são pessoas que vieram de fora, a 
maioria, não quer dizer que são todas. Então, são pais que já tem 
assim um pouco de estudo a mais que as outras pessoas.  A 
sociedade comum, a massa de forma geral não valoriza a língua 
inglesa.  
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Considerando o cenário vivenciado pela pesquisadora, o sujeito 

professor de língua estrangeira perpassa por dificuldades, tanto dentro da sala 

de aula com seus próprios alunos, como fora dela, com os familiares destes e 

ainda a comunidade em geral. Nesse contexto, há um excerto do discurso do 

professor que diz:  

 

O que a gente mais ouve fora da escola e muitas vezes dentro da 
escola “agora não pode mais reprovar”, o aluno vai lá, cumpre o 
horário.. quer dizer ele não tá preocupado em aprender, ele tá 
preocupado em passar por aquilo sem precisar estudar.    
 

 
Como exposto, não há preocupação, na maioria dos casos, com a 

aprendizagem, o importante é que ao final conste uma média e o aluno esteja 

“livre” daquele componente curricular. Isso não acontece somente com as 

línguas estrangeiras, porém, percebe-se que quando se tratam delas essa ideia 

acaba ficando mais acentuada. Por isso, justificamos a relevância de 

discutirmos sobre essas questões, uma vez que, por meio de pesquisas como 

essa, por exemplo, o chamamento para a reflexão, para pensar sobre, pode 

figurar o início de novos tempos quando o tema é educação na sociedade 

contemporânea.  

No cenário das línguas estrangeiras, no ensino regular, o professor 

corrobora “A escola pública tem de rever o ensino e a aprendizagem de língua 

inglesa e tem de montar um campo aonde a metodologia mude” (P1, 2017). 

Diante desse apontamento, indagamo-nos: Qual a inscrição dos sujeitos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de línguas hoje? Qual é o 

sentido que esses sujeitos dão ao trabalho com o inglês hoje em escola 

pública? Ideologicamente, o ensino de língua estrangeira tem seu lugar na 

escola pública. Nós, educadores, que estamos na linha de frente, temos de 

montar as nossas estratégias, de modo que docentes e discentes façam 

diferente, façam diferença, deslocando o lugar que, ideologicamente, se deu 

para o ensino-aprendizagem de línguas em escola pública. 

Coloquemos, nesse contexto das discussões, o discurso e o sujeito. 

Pensemos o discurso como a linguagem em interação, ou seja, discurso, nesse 

caso, considera a linguagem em relação às suas condições de produção, uma 

vez que há uma relação estabelecida pelos seus interlocutores. Vale dizer que 
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essa relação, juntamente com o contexto, é constitutiva da significação do que 

se diz. Portanto, partindo dessa noção de discurso, estabelece-se que o modo 

de existência da linguagem é social. O discurso, então, é lugar social 

(ORLANDI, 2011).  

Considerando o contexto social que constitui o P1 da pesquisa, vejamos 

o que o docente afirma sobre o ensinar e o aprender: 

 

(...) no meu pensar o ensinar seria como se fosse..você pega..o seu 
filho tá aprendendo a andar de bicicleta, você não pode pegar e 
“andar de bicicleta olha é assim”...ai o aluno pega a bicicleta..vai 
andar..ah caiu..tá reprovado.  não é assim. Eu imagino que o 
aprendizado, né, seria, você, com todo aquele amor que você tem 
pelos seus filhos você segurar a bicicleta pro aluno poder pedalar...e 
pedalar..até que vai chegar um momento que ele vai pedalar sozinho, 
mas a estrutura da educação que nós temos da língua inglesa não 
oferece esse recurso (...) (P1, 2017) 
 
 

No processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa, o professor, 

sujeito desta pesquisa, discute como seria o “ensinar” e o “aprender” na visão 

dele. Destaca-se que, mais uma vez, o professor idealiza, dizendo que “ensinar 

seria...”, “apreender seria...” fazendo o uso novamente do futuro do pretérito em 

seu discurso. Exemplifica o ato de ensinar e de aprender à ação de andar de 

bicicleta, que, segundo o professor, não pode apenas ser mostrado. É 

necessário acompanhar todo o desenvolvimento da ação.  

Atrelamos a passagem supracitada a Freire (2011), quando diz que 

ensinar não é transferir conhecimento. É um saber necessário ao docente e 

também ao educando, uma vez que precisa ser constantemente vivenciado, 

testemunhado por ambos. Nesse contexto das discussões, o professor deve 

vigiar para não se emaranhar nas redes das contradições. Seu discurso deve 

condizer com sua prática, até que em um dado momento seu discurso seja sua 

prática. Enfim, a partir dos escritos de Freire, não podemos entender que  

ensinar é transferir conhecimento, uma vez que temos de partir do princípio de 

socialização dos conhecimentos dos sujeitos envolvidos no processo de 

educação (FREIRE, 2011).  

Ainda no contexto de recursos para o processo de ensino-aprendizagem 

de língua inglesa, como mencionado pelo professor em passagem anterior, o 

P1 complementa:  
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(...)não tenho como ter uma melhora na minha formação, mesmo..., 
eu sempre divido com os meus alunos, mesmo tendo o sonho de 
aprender inglês desde criança, o fato de morar em um local que nem 
esse, né? que eu considero até isolado do mundo, e a gente não ter 
condição de sair daqui não permite que a gente aprenda, mesmo eu 
querendo(...) (P1, 2017) 
 

 

Mencionamos, neste trabalho dissertativo, ou pelo menos já deixamos 

explícito, que falar em discurso significa falar em condições de produção, e no 

que se refere a estas, apoiados em Pêcheux (1979), são formações 

imaginárias, contemplando ainda que, nessas formações, contam os lugares 

sociais dos interlocutores, bem como as suas inscrições/posições no discurso. 

Contam também as vozes, a intertextualidade, bem como a relação existente 

entre um discurso e outro, enfim, as formas de como o locutor representa seu 

interlocutor e vice-versa (ORLANDI, 2011).  

É nesse contexto que fazemos um apontamento importante quanto às 

formações imaginárias. Não podemos deixar de considerar que o sujeito 

produz linguagem e está, também, reproduzido nela, acreditando ser a fonte de 

seu discurso, uma vez que a ilusão subjetiva é constitutiva do sujeito falante 

(ORLANDI, 2011). Nesse sentido, voltamos ao discurso do P1 quando afirma: 

“(...) a gente não ter condição de sair daqui não permite que a gente aprenda, 

mesmo eu querendo (...)”. P1 mostra que se inscreve de forma desmotivada 

nesse processo. Não acredita ser possível realmente aprender inglês por morar 

em um espaço “isolado do mundo”. Assim, ele acredita que só é possível 

aprender a língua inglesa se tiver condições de viajar/conviver com os falantes 

da língua. Porém, sabemos que essa é uma das crenças de quem lida com o 

processo ensino-aprendizagem de línguas, seja professor ou aluno.  

 Estendemos essa discussão aos momentos em que o P1 colaborador, a 

partir de interdiscursos, fala sobre o “ensinar e o aprender”, de acordo com sua 

ilusão subjetiva.  

Conforme já discutido nessa proposta dissertativa, as formações 

discursivas determinam o que pode/deve ser dito, considerando as dadas 

posições, bem como conjunturas. Por esse motivo, o discurso é um fenômeno 

social (ORLANDI, 2011).  
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Um dos pontos que mais nos tocou, considerando os momentos da 

entrevista realizada com o professor, foi quando o P1 nos informou sobre sua 

paixão para com a língua inglesa, conforme a seguir: 

 

A paixão por aprender um novo idioma começou quando eu era 
criança, tinha vontade de aprender latim para poder entender o padre 
na missa. (...) Quando comecei o fundamental surgiu a vontade por 
aprender inglês com uma professora, uma jovem professora muito 
dedicada, então falei ao gestor da escola para que eu pudesse 
assistir as aulas de inglês à noite (...). Comecei a frequentar as aulas 
na sétima série à noite (...) mas não era o que eu esperava. Logo 
depois parei de estudar latim porque o padre me chamou de burro. 
Continuei estudando apenas inglês, mas logo depois também desisti 
porque não vi futuro, era sempre a mesma coisa e tive problemas de 
saúde(...). A vontade em aprender inglês fez com que eu não 
perdesse a esperança de realizar um sonho de infância, mas 
infelizmente sei que para eu aprender a falar fluentemente, morando 
aqui no interior, ainda está longe (P1, 2017).  
 

 

Percebemos que, mesmo tendo afinidade com língua estrangeira, o P1, 

mostrou desmotivação frente ao processo de ensino-aprendizagem da língua 

inglesa. Enxergamos, no discurso do docente, muitos dos alunos, não somente 

os informantes desta pesquisa, mas como também participantes dos projetos 

de extensão e de pesquisa trabalhados desde o ano de 2015 na cidade de 

Humaitá, e ainda dentro do próprio Instituto Federal do Amazonas, Campus 

Humaitá, lugar onde atuo como professora de língua inglesa atualmente.   

Temos discutido neste trabalho, a relevância de inserir o social na sala 

de aula, afinal, o sujeito está inscrito em sua produção, e não há como separar 

essa produção da sua vivência fora dos espaços escolares, não podemos fazer 

isso enquanto sujeitos da língua/linguagem. 

Nesse contexto, mencionamos o entendimento de língua para o 

Letramento Crítico como espaço de construção de sentidos. Assim, nos 

informa nossas identidades, relações, bem como os nossos saberes (JORDÃO, 

2016).   

Abordar sujeitos e sentidos significa também discutir leitura e sentido, 

uma vez que é nesse momento que “os interlocutores se identificam como 

interlocutores e, ao fazê-lo, desencadeiam o processo de significação do texto. 

Leitura e sentido, ou melhor, sujeito e sentidos se constituem simultaneamente, 

num mesmo processo (ORLANDI, 2012, p. 11). Assim, podemos dizer que tudo 
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está interligado, conectado, imbricado: Discurso, sujeito e o ato da leitura, os 

processos de letramentos, portanto.  

De modo a contextualizarmos nossas discussões nas características do 

lugar discursivo de onde falamos, vamos, na seção a seguir, abordar conceitos 

e características do meio ambiente, bem como analisar discursos que os 

circundam nos espaços da sala de aula de língua inglesa.  
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SEÇÃO IV: CONCEPÇÕES AMBIENTAIS: CONCEITOS E DISCURSOS 

 

 Nesse espaço vamos abordar conceitos relevantes para o entendimento 

de alguns pontos quanto às questões ambientais: “O termo ambiente é 

composto de dois vocábulos derivados do latim: amb, que significa ao redor, à 

volta, e o verbo ire, ir, que juntos formam: ambire, ou seja, ir a volta, tudo que 

está em volta, ao redor” (IBRAHIN, 2014, p. 10), o que nos direciona ao 

entendimento de que essa é uma temática que adentra diversos contextos. 

Podemos dizer que o meio ambiente é tanto das ciências biológicas, exatas e 

ainda das ciências humanas (IBRAHIN, 2014). 

 Também temos uma definição jurídica: “A definição da lei abrange a 

proteção do meio ambiente, o espaço, o lugar que abriga e conserva todas as 

formas de vida e a sua interação com diferentes fatores” (IBRAHIN, 2014, p. 

10).   

 A política nacional do meio ambiente, em seu artigo 3º da Lei 6.938/81, 

também o conceitua como “o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a 

vida em todas as suas formas” (IBRAHIN, 2014, p. 10).   

 Considerando a mesma doutrina, o meio ambiente é classificado como: 

meio ambiente cultural: constituído pelo patrimônio histórico, artístico, 

arqueológico, espeleológico, cultural, paisagístico e turístico; meio ambiente 

natural ou físico: formado pelo solo, água, ar, flora e fauna; meio ambiente 

artificial: constituído pelo conjunto de edificações (espaço urbano) e 

equipamentos públicos (áreas verdes, praças, ruas, etc.); meio ambiente do 

trabalho: integra as condições e normas de segurança, saúde, higiene, bem 

como proteção do homem no local do seu trabalho (IBRAHIN, 2014, p. 10-13).  

 Ou seja, o meio ambiente abrange toda a natureza original (natural ou 

física), como também a natureza artificial ou humana (IBRAHIN, 2014, p. 16). 

Dessa forma, é perceptível que meio ambiente engloba todos os aspectos que 

envolvem o homem, seja como indivíduo ou ainda como parte de grupos 

sociais, evidenciando a importância de conscientização quanto às ações que o 

envolve.   

 A Constituição Federal de 1988 também se preocupa com a proteção do 

meio ambiente, estabelecendo em seu artigo 225 que, nesse sentido, o poder 
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público tem suas obrigações específicas, conforme a seguir (IBRAHIN, 2014, p. 

19): 

 I – preservar e restaurar os processos ecológicos sociais e prover o 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

 II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 

País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético; 

 III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 

seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

 IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

 V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 

o meio ambiente; 

 VI – promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

 VII – proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 

ou submetam os animais a crueldade.   

 Percebemos que a Constituição Federal traz uma reflexão quanto à 

conduta dos cidadãos no que se refere à preservação ambiental e ainda o 

importante papel da escola quanto às orientações sobre a Educação 

Ambiental. Nesse sentido, é com o exercício da cidadania ambiental, a partir da 

educação ambiental, que as decisões e políticas públicas no que tange à 

exploração de recursos naturais ou outros recursos ambientais poderão se 

tornar mais sustentáveis ambientalmente (IBRAHIN, 2014, p. 20).   

  Considerando nossos antepassados, temos um histórico de extração da 

natureza concernente às necessidades do homem, de forma bem expressiva. 

Ao longo do tempo, tivemos muitas mudanças, como os inventos criados, o 

crescimento da população mundial, o surgimento de novas máquinas e o 

descobrimento de novas fontes de energia, o que consequentemente 
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impulsionou resultados de exploração inconsequente dos recursos naturais, 

bem como um ambiente degradado.  

 Frente aos apontamentos realizados, vale salientar nesse ponto da 

nossa discussão, a importância de termos uma ética ambiental: “ela surge 

diante das preocupações com o futuro do nosso planeta, com a existência 

equilibrada dos ecossistemas e com a sobrevivência do homem” (IBRAHIN, 

2014, p. 16).  

 O comportamento do homem e a sua relação com meio ambiente são 

analisados na ética ambiental. Será que nos preocupamos com a poluição das 

ruas? Dos rios? Dos lixões? Com as queimadas e os desmatamentos? Essas 

problemáticas estão presentes no lugar da nossa pesquisa. Entendemos que 

estamos passando por uma crise ética, uma crise de valores. E, é a partir da 

Educação ambiental que conseguiremos essa consciência ambiental, que deve 

ser fundada em princípios éticos (IBRAHIN, 2014).  

 Portanto, é preciso trabalhar essas problemáticas por meio da Educação 

Ambiental, uma vez que ela é o instrumento capaz de contribuir para a 

existência de um desenvolvimento sustentável, “na medida em que 

conscientiza dos problemas ambientais e sociais, bem como possibilita a 

participação e o comportamento ético” (IBRAHIN, 2014, p. 25).  

  Nesse contexto, trazemos para as discussões a ecologia: “nem todos os 

ecossistemas são naturais; há também ecossistemas sociais. O meio ambiente 

vai ser o resultado de todas as relações”(IBRAHIN, 2014, p. 16); e a ecologia 

estuda essas relações, estuda as interações dos seres vivos entre si e com o 

meio ambiente (IBRAHIN, 2014).    

 Refletindo sobre a importância da consolidação de trabalhos que 

envolvam a relação do sujeito com o meio ambiente, o docente colaborador 

dessa pesquisa realizou o trabalho com o letramento crítico visando a realidade 

socioambiental Humaitaense. Por isso, vamos fazer mais algumas 

problematizações, bem como reflexões a respeito da temática ambiental, 

considerando os escritos do teórico local: Raimundo Neves de Almeida (2005).   

  

4.1 O DISCURSO SOCIOAMBIENTAL DO LUGAR DA PESQUISA  
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 A partir das experiências dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, 

referentes às práticas de letramento em língua inglesa, que vêm sendo 

desenvolvidas desde o ano de 2015 nas escolas públicas, estaduais, 

municipais, e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Amazonas - IFAM, Campus Humaitá, tivemos a oportunidade de conhecer 

melhor a realidade das salas de aula de línguas estrangeiras, especificamente 

a língua inglesa.  

 Os projetos desenvolvidos entre 2015 e 2016 foram: “Língua Inglesa: 

Estudos para fins específicos no Ensino Básico”; “A Língua Inglesa e o 

letramento crítico: práticas nas escolas públicas de Humaitá”; “O Ensino de 

Língua Inglesa pela perspectiva pós-colonial em escolas públicas de Humaitá”; 

“Teorização e discussão de práticas de língua Inglesa: Uma proposta de 

integração dos sujeitos discursivos das escolas de Humaitá”; e “Ensino de 

Línguas na Forma Integrada: por uma integração que supere as dificuldades a 

partir de estudos com texto”.  

 Os projetos, em fase de finalização, do corrente ano, são: “Monitoria de 

Língua Estrangeira: por uma aprendizagem significativa de língua inglesa”; 

“Língua Inglesa e (multi)letramentos: por uma integração das TICS à 

aprendizagem de língua inglesa; “Entre o Letramento Crítico e o Meio 

Ambiente: Práticas de língua inglesa sob a perspectiva ambiental em escolas 

públicas de Humaitá” e “Práticas culturais de letramento em escolas públicas 

de Humaitá”. 

 Registramos que os objetivos dos projetos supracitados, de modo geral, 

são letrar criticamente os sujeitos envolvidos no processo ensino-

aprendizagem de língua inglesa das escolas públicas de Humaitá. E, esse ano, 

junto ao projeto intitulado “Entre o Letramento Crítico e o Meio Ambiente: 

Práticas de língua inglesa sob a perspectiva ambiental em escolas públicas de 

Humaitá” resolvemos acrescentar um novo item aos estudos, bem como às 

práticas junto às escolas: o meio ambiente.  

 Por essa razão, abordaremos brevemente os escritos de Raimundo 

Neves de Almeida (2005), que, dentre outras temáticas, também discute a 

ambiental no contexto da comunidade humaitaense. 
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 O escritor Raimundo Neves de Almeida, da região, dentre outras 

temáticas, fala das riquezas de Humaitá, no tocante à fauna, flora, trazendo 

também alguns traços da vida social local.  

 O Sr. José Francisco Monteiro foi o fundador da cidade de Humaitá, 

localizada na sétima zona fisiológica do estado do Amazonas. Era um homem 

dotado de relevantes conhecimentos práticos, tanto comerciais como políticos, 

além de ter muito prestígio junto às autoridades brasileiras, portuguesas e 

bolivianas. Demonstrava agilidade quanto à resolução de problemas surgidos 

frequentemente entre seringueiros e índios (ALMEIDA, 2005). 

 Ao estabelecer-se em Humaitá, José Francisco Monteiro no dia 15/05/ 

1869 organizou o povoado que ele próprio fundara com bastante 

responsabilidade e preocupação, considerando a partir disso a organização 

política e administrativa do povoado (ALMEIDA, 2005). 

 A palavra Humaitá, segundo Almeida, é de origem indígena, tendo como 

significado: (hu = negro; ma = agora; itá = pedra). A Comarca de Humaitá foi 

criada pelo Decreto nº 95-A, do Sr. Governador do Estado Dr. Eduardo 

Gonçalves Ribeiro, no dia 10/04/1891 e instalada no dia 29/08/1891 (ALMEIDA, 

2005). 

 Passados quatro anos, a Vila de Humaitá, criada no dia 04/02/1890 já 

estava bem desenvolvida, já contando com todos os requisitos para que fosse 

elevada à cidade. Então, por meio da Lei nº 90, de 04/10/1894, a cidade de 

Humaitá foi criada e, posteriormente, instalada no dia 02/01/1895 (ALMEIDA, 

2005). 

 A partir dos escritos de Almeida (2005), e ainda considerando a nossa 

experiência de quase quatro anos nos espaços humaitaenses, retomamos um 

fator já introduzido neste texto dissertativo: as características voltadas às 

questões ambientais.  

 Registramos que a educação ambiental é “reconhecida como um 

instrumento pelo qual o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais(...)” (AGUDELO;JUNIOR, 2012, p. 48), mas, ultimamente, tem sido 

palco para muitas discussões.  

 A preservação do meio ambiente e dos recursos naturais sempre foi 

tratada com irrelevância no âmbito do setor produtivo, não sendo uma 
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prioridade, ocasionando descaso para com os trabalhos de preservação por 

parte dos órgãos públicos (BARBOSA; BASANO, 2014, p. 42).   

 Trazendo essa discussão para o nosso lugar discursivo, afirmamos que 

a cidade também passa por problemas nesse sentido. Dentre as problemáticas 

quanto ao meio ambiente, destacamos a disposição de entulhos, lixo oriundos 

do lixo domiciliar, desde os orgânicos até os inorgânicos e o lixo hospitalar e 

ainda as queimadas que são constantes.  

 Ante essa realidade, os discursos apontam para um desastre ambiental. 

Por essa razão, a valorização ambiental deve ser discutida, a conscientização 

para com as ações que envolvem o nosso meio ambiente devem ser levadas 

às escolas e comunidades de modo geral. 

 Assim, nesse ano, como já sinalizado, começamos os trabalhos de 

extensão de língua inglesa envolvendo temáticas ambientais, junto ao projeto 

intitulado: “Entre o Letramento Crítico e o Meio Ambiente: Práticas de língua 

inglesa sob a perspectiva ambiental em escolas públicas de Humaitá”, que 

conta com doze colaboradores e atua semanalmente em três escolas da 

cidade. Em linhas gerais, o projeto visa trabalhar textos em língua inglesa, 

promovendo o letramento crítico sob a perspectiva ambiental, junto a turmas de 

quinto e nono anos.  

 A partir da experiência com o referido projeto de extensão, que ocorreu 

simultaneamente às pesquisas desse texto dissertativo, detectamos a 

importância de problematizarmos, bem como refletirmos sobre os discursos 

dos sujeitos no contexto ambiental local. Por essa razão, as discussões 

realizadas pelo professor colaborador da nossa pesquisa, tinham o viés 

ambiental, considerando os acontecimentos na comunidade local. 

 O entendimento quanto às questões que envolvem o meio ambiente não 

parece complexo. Porém, ao trabalharmos nesse contexto, também colocamos 

em cena aspectos políticos, sociais, ideológicos, filosóficos, éticos e até 

religiosos.  

 Nossa pesquisa foi realizada em uma escola pública da cidade de 

Humaitá, que trabalha com o Ensino Médio Integral e Educação Especial. A 

comunidade onde se insere a escola é, em sua maioria, constituída de famílias 

carentes de nível socioeconômico e cultural relativamente baixos.  
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 Nesse contexto, registramos que a renda da população provém do 

extrativismo mineral, vegetal, pesca e, em um número pouco expressivo, do 

funcionalismo público municipal, estadual e federal.   

 Considerando a relevância do meio ambiente no seio da comunidade 

humaitaense, faremos, no próximo ponto de discussão, uma relação dos 

apontamentos realizados às práticas de letramento junto aos pesquisados.   

   

4.2 PRÁTICAS DE LETRAMENTO E O CONTEXTO AMBIENTAL  

 

 Com o intuito de verificar a conscientização dos discentes colaboradores 

desta pesquisa quanto às questões ambientais, no que concerne à visão 

crítica, P1 afirmou que trabalharia os textos voltados para essa temática, 

marcando as datas para o início dos trabalhos. Afirmou que já havia tido 

contato com essa perspectiva e que iria, após os planejamentos, iniciar a 

aplicar os textos fornecidos pela pesquisadora.  

 Porém, após um período de três meses lecionando com uso de uma 

apostila (que não continha texto), P1 planejou o trabalho com um texto 

escolhido por ele próprio, conforme quadro11 a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 O texto inserido no quadro foi a única proposta de trabalho nesse viés disponibilizada pelo professor 

colaborador.  
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Quadro 1: Trabalho com o texto “Climate Changing too fast for species”.  

 
Student: ______________________________Nº: ______ Class:__________Date: ____/ ____ / 2017. 
 
a. Observe o texto abaixo e sublinhe as palavras em inglês que se parecem com palavras em 

português.   

 
1. Climate      changing      'too  fast'      for      species 
         _______________________________________________________________________________ 

 
2. Many    species    will not be able    to adaptfast    enough    to surviveclimate   change,  say 

scientists 
      ________________________________________________________________________________ 
 
3. A study of more than 50 plants and  

________________________________________________________________________________ 
 

4. animalssuggests their ability to adapt to changes in rainfall  
________________________________________________________________________________ 
 

5. and temperature will be vastly outpaced by futureclimate change.  
________________________________________________________________________________ 
 

6. Amphibians, reptiles and plants are particularly  
________________________________________________________________________________ 
 

7. vulnerable, according to US researchers. 
________________________________________________________________________________ 

 

1. Vocabulary (vôkébiúléri) –  

2. climate   (cláimete)  –  

3. species   (spícies)    –  

4. able        (êibôl)      –  

5. adapt      (adáept)   – 

6. fast         (fést)        –  

7. survive   (sârváiv)  –  

8. scientists (sáientists) –  

9. more       (mórr)       –  

10. plants      (pléntd)      –  

11. animals   (ênimals)  –  

 

12. suggests   (sâggésts)   –  

13. ability       (abíliry)    –  

14. temperature  (temprêchâr)  –  

15. vastly        (vástli)      –  

16. future        (fíutchâr)  –  

17. amphibians (émfíbians)   – 

18. reptiles        (réptáils)   –  

19. particularly (partíkiúlêrli) –  

20. vulnerable   (vâlnerebôl) –  

21. according    (accórding)  –  

 

22. changing  (tchânding) –  

23. too fast     (tíhú fést)   – 

24. for        (fór)      – 

25. many    (méni)  – 

26. will not be able  (uíl nót bí êibôl) – 

27. enough  (ináf)   – 

28. change  (tchêndi)  – 

29. say        (sêi)     – 

30. study    (stâdi)   – 

 

31. than  (dén)    – 

32. their  (dzêir)  – 

33. in  rainfall  (ín  réinfóul) – 

34. will be  (uíl bí)  – 

35. vast   (vást)  – 

36. outpaced  (áutpêisced)  –  

37. US       (iú  éss)   –  

38. researchers (risârtchérs) – 

 

 
 Note: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora, novembro/2017. 

 

A apresentação do texto nos coloca frente aos moldes estruturalistas. 

Antes de qualquer fala, de qualquer instrução do professor, já era possível 
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sabermos quais seriam as coordenadas. O discurso do texto nos mostra que o 

trabalho se daria, principalmente, por atividades de tradução. 

Ao adentrar a sala de aula, o P1 entregou uma folha a cada discente, de 

forma que, individualmente, os discentes trabalhassem o texto intitulado: 

“Climate Changing too fast for species”. Em seguida, foram solicitadas algumas 

ações aos discentes, a saber: Identificação das palavras parecidas com as da 

língua portuguesa; registro das traduções das palavras do vocabulário 

apresentado no texto. Após os comandos, P1 disse que os discentes poderiam 

começar os trabalhos, mas A1 questionou: “Professor, o senhor está falando 

das palavras cognatas?” Em seguida, antes mesmo que o professor se 

pronunciasse A2 questiona: “É também para sublinhar as palavras que se 

parecem com o português, mas não tem o mesmo significado?” Professor 

respondeu: “sim” para ambos os alunos. E, em seguida, A1 que deu início as 

perguntas, complementou: “Neste caso se trata dos falsos cognatos?” docente 

voltou a confirmar. Não satisfeitos, A3 questiona: “Professor, posso sublinhar 

as palavras repetidas?” professor respondeu: “deve. Facilita o trabalho”.  

A pergunta: “Professor, posso sublinhar as palavras repetidas?”, 

confirma os ideais de Coracini, ao discutir a leitura em língua estrangeira. De 

acordo com essa teórica, ao lidar com um texto em língua estrangeira, os 

alunos se apoiam nas palavras conhecidas, podendo ser cognatas ou algo já 

assimilado anteriormente. A tendência é se apoiar em uma hipótese, mesmo 

que esteja equivocada, sendo ela surgida a partir de uma palavra conhecida ou 

supostamente familiar. O complicador, nesse caso, de acordo com a estudiosa, 

é que o leitor pensa que sua tarefa se resume a fazer a ligação das palavras e 

traduzi-las, para, na maioria das vezes, chegar a um sentido predeterminado, 

que será desvendado pelo professor (CORACINI, 2010).  

Não podemos cultivar a crença de que a leitura em língua estrangeira “é 

uma tarefa linear de recuperação de sentido, palavra por palavra” 

(GRIGOLETTO, 2010, p. 86). Concordamos com Grigoletto que, em uma de 

suas abordagens, afirma que o trabalho com o perfil apresentado nesse 

exemplo que mostramos tem o conceito de texto como “agrupamento de 

palavras que podem ser estudadas isoladamente (GRIGOLETTO, 2010, p. 87). 

Nesse caso, não precisaria de um texto para abordá-las.  
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Após essa atividade, o professor solicitou a leitura de cada uma das 

palavras registradas abaixo do texto. Ao repetirem a palavra “survive”, um dos 

alunos informou: “professor eu já conhecia essa palavra por conta de um jogo 

que eu jogava”. P1 não comentou a fala do discente. 

Os discentes, de modo geral, demonstraram interesse expressivo pela 

atividade, não deixando dúvidas de que era a primeira vez que pegavam em 

um texto para trabalhar na aula de língua inglesa, porém, se mostraram 

completamente dependentes do professor, não questionando a nenhuma das 

colocações feitas por ele durante essa atividade em específico. 

O P1 trabalhou com esse texto no período de 27 de agosto a 28 de 

setembro do corrente ano. Na segunda aula de trabalho da referida atividade, 

falou sobre os conceitos de palavras cognatas, skimming e scanning, fazendo 

relação a pontos específicos do texto. Segundo Grigoletto, o professor até pode 

desenvolver, em primeiro plano, aulas sobre estratégias de leitura para 

obtenção da compreensão geral do texto, por exemplo. Porém, essa é uma 

postura que, segundo a teórica, tem suas consequências, a saber 

(GRIGOLETTO, 2010): 

a) limitar-se ao desenvolvimento linguístico ou cognitivo; e 

b) Anula-se a constituição do aluno-leitor. 

 De acordo com o que vimos, logo no início da atividade com o texto, os 

discentes trazem discursos de sua formação discursiva e ideológica, de forma 

inconscientes, adquiridos, nesse caso, no próprio lugar discursivo educacional.    

 Os estudos de Coracini (2010), junto ao texto intitulado: “Pergunta-

resposta na aula de leitura: um jogo de imagens” mostraram que a fala do 

professor é o centro para onde convergem as falas dos alunos. Esse estudo 

indica que mesmo quando o aluno busca responder algo, ele o faz procurando 

a resposta desejada pelo professor, não assumindo algo diferente, ainda que 

assim pensem. Voltando para a nossa pesquisa, afirmamos que a nossa 

percepção foi a mesma.  

 Em outra aula, ainda no que se refere aos trabalhos com o texto: 

“Climate Changing too fast for species”, P1 informou à turma que faria um 

trabalho diferente. Antes de revelar a atividade, solicitou que os alunos 

relembrassem o conceito de skimming. Prontamente, A7 respondeu: “Leitura 

geral sobre o texto pra conseguir ideia central”. Em seguida, P1, 
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resumidamente, relembrou os conceitos de prediction e scanning. Após esse 

momento, pediu que todos os alunos olhassem o texto supracitado e, a partir 

do skimming, informassem qual o assunto do texto.      

 Partindo da coordenada do P1, temos agora no evento discursivo as 

relações interativas que ocorrem entre alunos, professor e texto. A partir do 

momento em que o comando “Digam qual o assunto do texto?” (P1, 2017) é 

acionado, o discente prontamente entende que o texto possui um sentido 

predeterminado a ser desvendado pelo professor, como sinalizado 

anteriormente neste texto dissertativo (GRIGOLETTO, 2010).  

 Corroborando a esta ideia, Leffa (1991) apud Carmagnani (2010) afirma 

que nesses casos os alunos costumam ver a língua como um conjunto de 

palavras. Portanto, “aprender uma língua é aprender palavras, memorizar listas 

de palavras e usar o dicionário” (LEFFA, 1991 apud CARMAGNANI, 2010). 

Assim, a leitura é mais um meio de domínio (ilusório) sobre a língua como um 

todo (CARMAGNANI, 2010).  

 Tomando como base a mesma linha teórica, a ênfase dada à palavra e 

ainda à decodificação do texto, continua marcada nas condições de produção 

de leitura de um número muito expressivo de alunos (CARMAGNANI, 2010). 

Porém, segundo estudos de pesquisadores como Kleiman e Coracini, a 

resistência para significativas mudanças é grande (KLEIMAN, 1993; 

CORACINI, 1992 apud CARMAGNANI, 2010).  

Nosso intento, nesse momento da aula, estava fundamentado em 

verificar, por um lado, como o texto é trabalhado e, por outro lado, refletir sobre 

a postura dos envolvidos no processo. Os sujeitos trazem uma postura crítica? 

Pós-colonial?  

Nesse sentido, vale salientar que a educação linguística deve ser 

orientada sob um viés crítico ou pós-colonialista, permitindo assim, o 

rompimento com práticas que educacionais que reproduzam discursos e 

representações etnocêntricas e centralizadoras (ANDREOTTI; MENEZES DE 

SOUZA, 2012, p.1 apud ROCHA; AZZARI, 2016).  

 Dado o cenário, P1 aguardava as respostas dos alunos quanto ao 

assunto tratado no texto. Porém, não teve êxito. Como os alunos se mostravam 

tímidos concernente à participação, P1 resolveu fazer perguntas específicas, a 

começar pelo título. Timidamente, os alunos falaram sobre as suas percepções 
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no que concerne ao meio ambiente, uma vez que o texto trazia uma temática 

voltada para essa área em específico.  

 Porém, na introdução desses acontecimentos, A9 questionou: “não 

estou entendendo a aula. O que essa discussão tem a ver com a língua 

inglesa? Já que a disciplina é de inglês?” (A9, 2017). P1 mencionou que 

naquele momento trabalhava a interdisciplinaridade. Complementou ainda que 

o processo de ensino-aprendizagem de línguas era complexo e que não 

envolvia apenas o que eles tinham costume de trabalhar. 

 A passagem supracitada, referente ao discurso de A9, também nos 

remete a um posicionamento colonial, porém dessa vez, emerge de um 

discente. Certamente as imposições, visões pouco críticas e a uniformidade 

com que o discente lida ao longo de seu trajeto enquanto estudante o deixou 

com essas características. Apenas reproduz.   

 No encontro seguinte, de posse do mesmo texto, P1 retomou 

questionando novamente: “Qual a ideia principal do texto?” Após breves 

comentários que confirmavam o diálogo da aula anterior, P1 adentrou aos 

trabalhos com a discussão sobre as problemáticas ambientais nos espaços de 

Humaitá, instigando os discentes a expressarem suas preocupações, anseios 

quanto às questões ambientais da nossa cidade.  

 P1 iniciou as discussões falando sobre as mudanças climáticas em 

nosso município, disse que essa temática, além de estar sendo trabalhada no 

texto, também estava sendo discutida nos jornais atuais. Pediu que os alunos 

falassem suas opiniões sobre essa questão, aproveitando para a promoção de 

uma discussão sobre temáticas ambientais de modo mais abrangente.    

 P1 deixou livre para que os alunos expusessem suas ideias. Dos quinze 

discentes presentes, oito afirmaram não se preocupar com as questões 

ambientais da nossa cidade, quatro deles informaram não se preocupar com os 

outros, uma vez que o ato de preocupar-se só ocorre com a família ou consigo 

próprio. Apenas três dos informantes demonstraram uma preocupação com as 

problemáticas encontradas. 

 Dos três alunos colaboradores que informaram ter uma consciência com 

as questões do ambiente, apenas um se posicionou criticamente, informando: 

“me preocupo muito, principalmente quando vejo os vizinhos jogando lixo. 
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Minha mãe tem problema de saúde. E também tem quem vive do manejo e 

atividades de agricultura” (A9, 2017). 

Com isso, percebemos as representações dos alunos pesquisados, os 

quais não demonstram participação expressiva ao tratarem de uma temática 

tão relevante, que é a ambiental. Talvez, pelo fato de não terem essa prática, 

talvez, por não terem sido instigados, conforme os pressupostos do letramento 

crítico não reconhecem a relevância dessas práticas nas aulas. Também vimos 

uma das discentes questionar o porquê de estar tratando de questões 

ambientais na aula de língua inglesa. Ela compreende que os espaços das 

línguas estão principalmente para promover essas reflexões e, é papel do 

professor instigá-los, mediando os eventos nos espaços da sala de aula.  

Acreditamos que o fato de os discentes não ter o costume de 

trabalharem com textos os deixou inibidos, não deixando a participação 

acontecer de forma a contemplar todos os quinze alunos pesquisados.  

Registramos ainda que P1 não realizou avaliação referente à atividade 

com o texto. Porém, informou aos alunos que a faria em breve, utilizando 

apenas o vocabulário disponibilizado a eles. P1 deixou combinado que faria 

avaliação perguntando pronúncia e tradução das palavras indicadas no quadro.  

Assim, percebemos que a avaliação planejada por P1 não dará conta de 

verificar a aprendizagem a partir dos pressupostos do letramento crítico. Os 

discentes acolheram a ideia comentando que iriam estudar o vocabulário e 

aguardar pelo dia da avaliação.  

Dessa feita, enquanto ações como a supracitada forem tomadas nas 

salas de aula de língua inglesa, teremos práticas circunscritas a aspectos 

linguísticos. Na perspectiva da Análise do Discurso, o trabalho com 

textos/leitura remete a “processos de significação determinados 

ideologicamente e a consciência crítica refere-se à reflexão sobre esses 

processos” (CARMAGNANI, 2010). 

  

4.3 DISCURSOS DO DOCENTE E DOS DISCENTES QUANTO AOS 

TRABALHOS DE LETRAMENTO NA PERSPECTIVA AMBIENTAL 

 

Após a discussão sobre o texto intitulado: “Climate Changing too fast for 

species”, entrevistamos, de forma oral, os pesquisados, com o objetivo de 
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analisar os discursos tanto do docente como dos discentes que colaboraram 

com a pesquisa.  

Para tanto, lançamos, apenas para direcionar a nossa conversa, o 

seguinte questionamento aos sujeitos colaboradores: Como foi trabalhar com 

um texto que problematiza a realidade local? P1 nos informou: 

 

Eu procurei obedecer a LDB e os PCNS porque tem que ter a teoria, 
a prática oral e a escrita. Nós primeiro papiramos a pronúncia do 
vocabulário. Trabalhamos os cognatos e os falsos cognatos e depois 
o skimming, o scanning o prediction principalmente. Não procurar 
outros detalhes além desse, enxergo que nossos alunos não estão 
nesse patamar. Mas eles corresponderam bem ao conteúdo. Quando 
nós começamos a traduzir o texto, quando trabalhamos a pronúncia, 
alguns deles conseguiram. O texto era pequeno. Então eles 
conseguiram entender algumas coisas(...) (P1, 2017). 
 

 

 O ponto inicial registrado por P1 foi o trabalho com a pronúncia e o 

vocabulário. São atividades que se fazem sempre presentes, direcionadas às 

traduções literais de cada palavra isoladamente. Porém, essas palavras 

analisadas de forma fragmentada não levam ao sentido do texto. Em língua 

estrangeira, atividades de tradução linear são muitas vezes consideradas a 

única atividade de compreensão (CORACINI, 2010).     

 P1 continuou a discussão falando sobre as estratégias adotadas para 

trabalhar com o texto, mencionando Skimming, Scanning e prediction. São 

estratégias que auxiliam o trabalho, porém, a prática do docente de língua 

inglesa ao utilizá-las deve ser realizada com alguns cuidados, uma vez que 

elas direcionam o leitor a buscar “o que o texto/autor quis dizer”, “as ideias 

principais do texto?” não deixando espaço para um olhar ao não dito do texto, 

para um trabalho não linear (CORACINI, 2010).     

Ao mencionar o texto trabalhado com mais detalhe, P1 informou:  

 

(...) O texto falava sobre a natureza, o meio ambiente. De lá já 
começou a criticidade. Logo no começo a criticidade não era a que eu 
esperava. Eles pensam que inglês é só trabalho com a gramática, 
tentar falar e não fazer uma comunicação. Às vezes, o aluno só 
consegue pegar dados, ele não pega a informação. Ele pega um 
dado de uma informação e pensa que aquele dado já vai fazer ele 
compreender o texto. Mas não é bem assim, a gente tenta tirar 
informações de um texto. O texto passa uma informação (...) (P1, 
2017). 
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 P1 informa que logo no início dos trabalhos a criticidade dos discentes 

não acontecia conforme o esperado, porém, também registra que ao iniciar o 

trabalho com o texto, cuja temática abordada era a ambiental, já foi possível 

perceber criticidade no discurso dos discentes. P1 menciona que o texto passa 

uma informação. Mas e quanto à informação que ele não passa? Será que o 

direcionamento dado por parte dos professores de línguas estrangeiras 

atualmente dão conta de trabalhar os significados dos textos? Por que os 

discentes demonstraram serem críticos em discussões que envolviam o meio 

ambiente conforme mencionou o professor? Levar temática para a sala de aula 

que, de algum modo, signifique ao/o aluno, trabalhando os discursos do lugar 

onde ele se inscreve, trazendo suas memórias, seu imaginário, talvez seja um 

caminho interessante para seguir nas aulas de línguas.  

 P1 também contempla em seu discurso a leitura, traçando uma 

definição:  

 
 
(...) leitura é você tentar fazer o aluno, mesmo que seja através de 
pequenos dados, montar uma informação que ele vai tirar do texto, 
mas esse texto tem que ser relevante. Tem que ser algo relevante 
não só daquilo que eles gostam, mas daquilo que é destaque no 
momento (...) (P1, 2017). 
 

  

 Nesse excerto da entrevista, leitura, para o docente, é viabilizar que o 

discente retire do texto o sentido. Porém, apoiadas em Coracini (2010), temos 

de considerar alguns pontos, a saber:  

 

1. O professor tem de colaborar para que o discente seja capaz de 

perceber que todo texto resulta de uma infinidade de outros textos; 

2. Todo texto se constrói a partir de determinadas condições de 

produção marcadas pelo imaginário discursivo; 

3. O leitor é igualmente construtor do significado no momento da leitura 

e que, portanto, lê sempre a partir de sua formação discursiva.  

4. Situações devem ser criadas para o aluno, mesmo em língua 

estrangeira, vivencie a pluralidade de significados de um texto, uma 

vez que cada leitura resulta um texto diferente.   

5. Cabe a permissão, por parte do docente, que se questionem as 

verdades que se parecem inquestionáveis, que se desmistifique o 
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estrangeiro, mostrando as diferenças culturais que asseguram a 

identidade brasileira, ao invés de anulá-la.  

 

 Fica nítido que trabalhar leitura envolve complexidade no que se refere a 

como direcionar esse processo. Mas como é possível lidar com ações de 

leitura em sala de aula considerando os apontamentos pertinentes de Coracini? 

Temos de ter uma prática consciente e, talvez, o primeiro passo seja 

passarmos a questionar as mesmas “verdades”. Passarmos a refletir mais 

sobre a metodologia, sobre o material que usamos em sala de aula, enfim, 

sobre as próprias atitudes no momento das práticas junto aos discentes e, 

principalmente, deixar isso claro aos alunos. Assim, seria uma oportunidade de 

eles, os alunos, também começarem a caminhar nesse processo, aprendendo 

a se auto avaliarem, a se posicionarem de forma crítica no mundo. 

 P1 também menciona em seu discurso sobre o letrar criticamente, 

conforme a seguir: 

 

(...) Hoje eu me surpreendi com alguns alunos, estavam 
participativos, críticos. Eles enxergaram o problema que a cidade tem 
e falaram. É positivo trabalhar na perspectiva do letramento crítico. É 
uma forma diferente de trabalhar. Temos de trabalhar com textos, 
mas não adianta trabalhar temas antigos. Temos de trabalhar os 
temas da hora. A gente procura não só passar a gramática. Eu tento 
conversar com eles como se fossem meus próprios filhos, entende? A 
escola tem que ter algo para que se promova mais essa criticidade. O 
governo tem de investir. A parte física da escola é importante, mas 
deve existir investimento na parte humana também. A gente é 
cobrado. Os professores tem que se atualizar, mas a escola não se 
atualiza, entende? (P1, 2017).  
 

 Esse excerto mostra claramente os resultados positivos do trabalho com 

textos sob a perspectiva do letramento crítico, bem como a visão do professor 

quanto a alguns cuidados no momento dessa prática. Reconhece que esse não 

é um compromisso somente do docente, mas da escola de modo geral, o que 

nos leva a refletir no quão positivo seria todos trabalhando para o mesmo fim.  

 Também reconheceu a importância de trabalhar com textos, ressaltando 

o cuidado com as escolhas das temáticas, uma vez que deve ser de acordo 

com a realidade do discente e ainda da atualidade, segundo a concepção do 

professor.  
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 De forma a contemplar que já trabalhava na perspectiva do letrar 

criticamente nas aulas de língua inglesa, disse: “A gente procura não só passar 

a gramática. Eu tento conversar com eles como se fossem meus próprios 

filhos, entende?” e, em seguida, faz uma crítica quanto aos “investimentos 

humanos” (P1, 2017), evidenciando a importância de a escola investir no 

profissional de educação de modo que tenha apoio à formação continuada, 

significando valorização ao educador e, de modo igual, todos, independente de 

professor ou gestor,  seguirem juntos na busca de uma educação melhor.  

 De modo a também discutirmos as ideologias dos discentes 

pesquisados após a realização da atividade com texto, perguntamos sobre a 

impressão deles quanto à problematização da temática ambiental trabalhada 

na aula de língua inglesa.  

 Assim, A1 informou: “Percebi que a Língua Inglesa não é só pra você 

aprender outro idioma. Também é para aprender a debater porque a gente vive 

aqui na nossa cidade de outra forma” (A1, 2017), indicando que antes das 

discussões com o texto intitulado: “Climate Changing too fast for species”, A1 

certamente via o componente curricular de língua inglesa nos moldes 

estruturais, como palco para as apresentações de regras gramaticais. Após 

algumas aulas lidando com o texto, além de ter presenciado momentos 

tradicionais, A1 também vivenciou práticas diferenciadas, demonstrando 

surpresa: “(...)também é para aprender a debater porque a gente vive aqui 

nessa cidade de outra forma”, ou seja, o inglês que vinha estudando na cidade 

não proporcionava discussões, momentos de interação.  

 No mesmo contexto, A2 informou:  

 

A gente vê o que acontece aqui na nossa cidade. Toda vez que a 
gente anda pela rua, a gente vê fumaça saindo no quintal das casas. 
Eu fico pensando: “Por que as pessoas queimam o lixo?” Então acho 
que trabalhar isso na língua inglesa é importante. Conhecer o Inglês 
ajuda para que possamos fazer pesquisas de textos não só na língua 
portuguesa, mas também em outra língua (A2, 2017).  
 
 

  

A2 mostrou, por meio de seu discurso, que ficou satisfeito em discutir um 

ponto ligado à realidade humaitaense nas aulas de língua inglesa. Vale 

salientar que as relações dos sujeitos com a sociedade refletem nas práticas 
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em sala de aula. Disso resulta uma ideologia que atravessa o sujeito, 

construindo o discurso (CORACINI, 2010). 

 Nesse sentido, A3 corroborou:  

 

Meu pensamento mudou. Toda vez que ia comer um bombom, jogava 
a casca pela rua, mas parei. Mas ainda que eu faça a minha parte, 
não adianta fazer sozinho. A nossa cidade não procura separar o lixo. 
Antes da aula de inglês envolvendo as questões ambientais, eu não 
ligava. Depois da discussão, comecei a refletir e vi que tinha de fazer 
diferente (A3, 2017).  
 
 

 Quanto ao trabalho com leitura, de modo crítico, de textos, o ponto inicial 

para a aprendizagem é reconhecer que os textos são representações parciais 

do mundo (JANKS, 2016). No caso da nossa pesquisa em específico, o texto 

trabalhado pelo professor representou significativamente a realidade local, 

trazendo, ao final dos discursos, criticidade nos alunos envolvidos. Quando A3 

mencionou: “antes da aula de inglês envolvendo as questões ambientais, eu 

não ligava. Depois da discussão, comecei a refletir e vi que tinha de mudar”, 

percebemos a construção de sentido dos escritos do texto no imaginário do 

aluno, viabilizada pela consciência crítica adquirida por A3.  

 A4, de maneira bem crítica, afirmou: “Todo ser humano precisa de uma 

base. Se o meu pai me educa bem, eu vou ser uma pessoa bem educada. Se 

na escola alguém me ensina o que vai prejudicar o meio ambiente, eu vou ter 

esse conhecimento”, relacionando a importância da educação, seja de casa ou 

do meio acadêmico. Nesta mesma discussão, A4 complementou dizendo: 

 

Um dos maiores culpados é a pessoa que conhece e não transmite 
seu conhecimento. Não adianta eu só fazer minha parte. Eu estou 
sabendo que é errado, mas eu não falo para as pessoas. Então, o 
que tem o conhecimento e não passa, tem a maior culpa por não 
passar o conhecimento pra frente (A4, 2017). 

  

 

A4 menciona em seu discurso a importância de socializar conhecimento, 

culpando, de certo modo, a escola, os responsáveis pelo aluno e até as 

pessoas da comunidade que “conhecem” por não passarem o “correto”, por 

não “transmitirem” o conhecimento, mostrando criticidade principalmente 

quando diz: “não adianta eu só fazer minha parte”.  
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A6 informa, nesse contexto, que “a escola tinha de fazer alguma coisa 

para os alunos não desistirem de estudar por que é na escola que 

aprendemos” (A6, 2017). Diz que muitas coisas erradas acontecem no meio 

ambiente por nossa própria culpa. “nós mesmos poluímos. A gente precisa se 

conscientizar e tentar evitar ao máximo isso”, diz A6.  

 A8, no contexto das problemáticas ambientais, menciona: 

 

Um dos piores erros aqui da cidade é o lixão, que é em lugar aberto. 
Isso prejudica muito a gente. Eles não se preocupam. É só jogar. 
Mesmo diante de palestras, as pessoas não se conscientizam. São 
poucas as que querem melhorar (A8, 2017).  
 
 

 Nesse caso, a preocupação com a conservação/preservação do meio 

ambiente vai além de entender que é apenas uma ação importante. 

Conscientização significa também pensar esses ensinamentos e 

aprendizagens de forma cooperativa, viabilizando essas discussões sobre 

consciência ambiental aos mais diferentes públicos. 

 Entendemos que a proposta trabalhada pelo professor colaborador em 

sala de aula surtiu efeito. Há uma expressiva diferença quando comparamos a 

análise do discurso dos alunos sobre a aula em que o professor, 

propositalmente, usou um texto que contemplava temática ambiental e a 

entrevista realizada após esse momento: as falas acontecem de forma crítica. 

Também percebemos isso no discurso do professor antes e depois da prática 

com o texto. Professor nos informou que já conhecia as práticas de letramento 

crítico e que acreditava que funcionava, porém, sempre teve receio de aplica-

las.  

P1 acreditava que os alunos não tinham condições de acompanhar uma 

aula de inglês a partir de trabalho com um texto na língua alvo. Mas, ao final da 

nossa ultima entrevista, informou: “Estava enganado. Aprendi muito. Minha 

perspectiva de trabalho será essa depois dessa experiência. Os alunos 

atendem às expectativas surpreendendo a gente. Deu certo” (P1, 2017).   

 Após esse momento, o docente mostrou todo o material que está 

preparando para os futuros trabalhos sob a perspectiva do letramento crítico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No decorrer dos escritos, procuramos promover uma reflexão sobre as 

discursividades de um professor de língua inglesa e também dos discentes de 

uma turma de primeiro ano. Conviver no lugar de onde veio a nossa 

materialidade por oito meses nos deixou mais certos de que escolhemos um 

bom espaço e objeto para, a partir das nossas discussões/reflexões, 

significarmos o outro e a nós mesmos. O espaço escolar é de muito conflito, e 

nele estão os sujeitos, regulados por essa instituição. Eles, os sujeitos, ainda 

se portam como indivíduos, tendo a “ilusão” de serem a fonte de seu próprio 

discurso.  

A pesquisa constatou o que temos em teoria, nós somos interpelados 

pela nossa língua, pela nossa história, pela nossa memória discursiva. Somos 

interpelados pelas instituições. Dissemos que o espaço escolar é de muito 

conflito, mas os sujeitos dessa instituição também são 

conflituosos/contraditórios. Discutimos neste trabalho que o sujeito discursivo é 

plural, atravessado por uma pluralidade de vozes, e, por esta razão, estão 

inscritos em diferentes formações discursivas e ideológicas (FERNANDES, 

2005).   

As discussões sobre o discurso e o letramento nos mostraram um 

caminho possível para as práticas, no que se refere ao processo de ensino-

aprendizagem de língua inglesa. Entrar em uma sala de aula, com uma nova 

perspectiva quanto à língua/linguagem e, também, com uma visão diferenciada 

quanto ao funcionamento do sujeito, implica um trabalho consciente. Nessa 

perspectiva, a discussão vai além do simples fato de ser professor ou de ser 

aluno. Ter esse ou aquele discurso? Sob a perspectiva que entendemos o 

discurso e tudo que o envolve, sabemos que tudo fala. Os espaços da sala de 

aula dizem muito coisa. A organização sistematizada de um ambiente de 

educação já fala por si, porém, os sujeitos não falam por eles mesmos porque 

são interpelados, não são livres.  

Problematizamos, junto aos sujeitos envolvidos na pesquisa, as práticas 

de letramento, em especial o letramento crítico, sob a perspectiva do método 

teórico discursivo. Para tanto, socializamos os momentos em uma escola 

pública do município de Humaitá, nas aulas de língua inglesa, por um período 
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de oito meses. Foram momentos de significativas aprendizagens, sendo 

possível, dentre muitas outras questões, saber a importância de um olhar 

crítico nas salas de aula de línguas. Compreender o funcionamento da 

linguagem, dos sujeitos, do espaço é determinante para um trabalho positivo 

no âmbito da educação.  

Observamos, durante esse tempo de pesquisa, muitos eventos 

discursivos, mas, nesse momento, findando o nosso texto, destacamos a 

compreensão dada à completude, verificada nos espaços da escola, 

principalmente no que refere aos interlocutores. Essa é uma relação que 

consideramos complexa, uma vez que não é um processo linear. O discurso 

também é complexo, assim como todos os pontos que o envolvem.  

Então, onde está o sentido? Que reflexão fazemos quanto às relações 

dos sujeitos envolvidos no processo de educação? E no que se refere à 

relação com o texto? Municiadas da literatura de Orlandi, registramos que não 

há um limite claro que separa os dizeres, que separa o discurso dos 

interlocutores. O sentido não está em nenhum deles. Acreditamos, junto à 

Orlandi, que ele seja intervalar. Pois, está no espaço discursivo que é 

constituído pelo/nos interlocutores (ORLANDI, 2011).  

Também levamos essa reflexão ao sentido dado ao texto, uma vez que 

ao considerarmos como unidade de significação, não é similar dizer que é uma 

unidade completa. É, sim, um espaço simbólico, porém não fechado em si 

mesmo. Na mesma linha, a linguagem tem como condição a incompletude 

(ORLANDI, 2011).  

Assim, justificamos o porquê de trazer para as práticas de língua inglesa 

em sala de aula, seja na educação formal ou por ações de projeto de ensino, 

pesquisa e extensão, as temáticas ambientais, considerando as 

discursividades humaitaenses, que nos interpelam. Trabalhar as práticas de 

letramento em língua inglesa, nesse viés, possibilita um novo olhar, uma nova 

esperança no que se refere às dificuldades encontradas nas salas de aula do 

ensino fundamental e médio.    

Portanto, acreditamos que as nossas reflexões, a partir do ponto de vista 

discursivo, nos levarão a práticas mais conscientes no contexto das línguas 

estrangeiras. Contudo, esse nosso texto se coloca como um produto na 

circulação dos espaços de educação, em especial dos espaços dos sujeitos 
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envolvidos com a língua inglesa, e, de forma elementar, registramos, neste 

momento, que não está pronto. Talvez seja o início, a fazer parte do processo.   
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APÊNDICES 

 

  

QUESTIONÁRIO DOCENTE 
Entrevista escrita 

Nome: ________________________________________________________ 
Email: ________________________________________________________ 
Telefone: ______________________________________________________ 

  Data:__________________________________________________________ 
 

 
01. Fale sobre a sua formação (graduação/pos-graduação). Onde se formou? 
(cidade e universidade/faculdade. Há quanto tempo é formado? Há quanto 
tempo é professor de Inglês?  
 
02. Você leciona em quantas escolas e em qual (quais) turno (s)? Qual a carga 
horária? 
 
03. Conte sua história como professor de línguas. Por que se tornou professor 
de Inglês? 
 
04. Considerando sua experiência como professor de línguas, fale sobre suas 
alegrias e decepções. 

 
05. Você se sente realizado como professor de línguas? Como você se 
enxerga enquanto professor de Língua Inglesa? 
 
06. Comente sobre o seu aprendizado em língua inglesa. E como isso reflete 
em sala de aula.  

 
07. Quais as dificuldades que você tem encontrado para ensinar a língua? 

 
08. Como os sujeitos envolvidos no seu ambiente de trabalho enxergam o 
componente curricular de língua inglesa? Gestores? Setor pedagógico? 
Professores? Alunos?  
 
09. A infraestrutura do ambiente em que você trabalha atende a necessidade 
para ensinar língua estrangeira? 
 
10. Faça outros registros caso considere necessário. 
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QUESTIONÁRIO DOCENTE 
Entrevista oral 

 
01. Qual o papel do professor no processo ensino e aprendizagem de línguas 
estrangeiras? 
 
02. A teoria auxilia para uma melhor prática pedagógica?Você considera que 
recorrer aos teóricos ajuda?Em quais aspectos? 
 
03. No seu ponto de vista, o ensino de Língua Inglesa pode contribuir de forma 
significativa para a aprendizagem de outras disciplinas? De que forma? 

 
04. O que é necessário para que o processo de ensino e aprendizagem seja 
efetivo? 

 
05. Como você costuma abordar o ensino das habilidades em sala de aula? 
Você prioriza alguma? Qual? Como você desenvolve as aulas com foco nessa 
habilidade? 

 
06. Qual a sua concepção de leitura? 

 
07. Como ampliar a capacidade leitora dos alunos nas aulas de língua inglesa? 
 
08. Qual a importância de letrar criticamente no processo ensino e 
aprendizagem de Língua Inglesa? 
 
09. Qual a sua concepção dos trabalhos com textos em sala de aula na 
disciplina de Língua Inglesa? 
 
10. Qual é o papel do ensino de línguas na escola? O objetivo é cumprido? 
 
11. O que você pensa sobre um trabalho que contemple a cultura local nas 
aulas de línguas? 
 
12. Como você define o aluno de língua inglesa hoje? 

 
13 Como você lida com a heterogeneidade na sala de aula?  
 
14. Na sua opinião, como deve ser a relação professor-aluno? 
 
15. Qual é a sua concepção sobre a relação entre a linguagem e o poder? 
 
16. Quem tem acesso à aprendizagem de língua inglesa, considerando o 
sistema educacional hoje? 
 
17. Quais os seus anseios como professor de língua inglesa? 
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QUESTIONÁRIO DOCENTE/DISCENTE 
Entrevista oral 

 
 
 
01. Como foi trabalhar com um texto que problematiza a realidade local? 


