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Nosso trabalho na perspectiva crítica

• Objetivo: problematizar questões sociais e
relações desiguais de poder (engajamento
com “reais possibilidades de diferença”
(Pennycook, 2001)).

• Currículo (“documento de identidade” (Silva,
2000): questiona valores eurocêntricos
conservadores ao focalizar corpos que não
estão inscritos em espaços hegemônicos de
identidade.
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Roupas
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Partes do corpo

“Ain’t got no, I got life” by Nina Simone
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Rotina

5ICCAL 2015 - Rosane Rocha Pessoa



Diferentes regiões do mundo
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Narrativa: vida nas favelas
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Textos teóricos
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Meu objetivo neste estudo

Analisar o foco dado, por Marco Túlio de
Urzêda Freitas (2012) em sua dissertação
de mestrado, à articulação entre as
identidades das/os participantes e suas
práticas pedagógicas, bem como
demonstrar o movimento feito pelos/as
participantes e o pesquisador no que diz
respeito às suas identidades sexuais.
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Teorias do currículo (Silva, 2000)

• Teorias tradicionais: concentram-se em aspectos técnicos,
reproduzindo normas sociais e reforçando identidades
dominantes (rica, masculina, cristã, branca e
heterossexual).

• Teorias críticas: focalizam ideologia e poder e questionam
os arranjos sociais e educacionais existentes, bem como as
formas dominantes de conhecimento.

• Teorias pós-críticas: enfatizam o discurso; valorizam as
subjetividades e as perspectivas epistemológicas das
pessoas que estão às margens; e focalizam como as
diferenças são constantemente produzidas e reproduzidas
por meio das relações de poder (classismo, heterossexismo,
racism etc.).

10ICCAL 2015 - Rosane Rocha Pessoa



Identidades
• Buttler (1991): efeitos de atos discursivos ou semióticos

(performativas): homens não são homens porque todos são iguais e
fazem as mesmas coisas, mas porque os atos de fala criam uma
realidade material do que é ser homem, que passa a ser vista como
“típica”.

• Louro (2004): homens e mulheres sempre escaparam à sexualidade
legitimada e se arriscaram a viver fora de seus limites, mas,
somente na segunda metade do século XIX, a homossexualidade é
inventada. Desde então, discursos que assinalam seu caráter
desviante são contrapostos a outros que defendem sua
normalidade. A afirmação dessa nova posição-de-sujeito cria um
novo binarismo (heterossexual & homossexual), que é contestado
por uma política pós-identitária intitulada queer. Queer “representa
claramente a diferença que não quer ser assimilada ou tolerada” (p.
38). Teóricas/os queer pretendem “uma mudança epistemológica
que efetivamente rompa com a lógica binária e seus efeitos: a
hierarquia, a classificação, a dominação e a exclusão” (p. 45). 11
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Sexualidade no Brasil

• 1980: começa a ser discutida por causa da AIDS.

• 1996: é incluída como tema transversal nos
Parâmetros Curriculares Nacionais.

• 2011: suspensão do “kit anti-homofobia“, que
seria distribuído nas escolas pelo Ministério da
Educação.

• 2015: retirada de referências a termos como
“sexualidade”, “identidade de gênero” e
“orientação sexual” de Planos Estaduais e
Municipais de Educação.
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A pesquisa de Urzêda-Freitas (2012)

• Objetivo: investigar uma experiência de formação
crítica com três professores e duas professoras do
Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás.

• Sessões reflexivas: discussão sobre teoria crítica e
pedagogia crítica; reflexão sobre aulas críticas dadas
pelos/as participantes; problematização da experiência
com o ensino crítico de inglês.

• Perguntas de pesquisa: analisar as percepções dos/as
participantes sobre o ensino crítico de línguas
estrangeiras antes da sua experiência com essa
perspectiva; discutir os aspectos, as ressalvas e os
entraves presentes em suas falas durante a experiência
com o ensino crítico de línguas estrangeiras/inglês;
examinar as consequências dessa experiência para
os/as participantes.
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Foco evidente em identidades

• Metodologia: meu objetivo foi encorajar os/as
participantes a refletir não apenas sobre suas práticas
pedagógicas, mas também sobre como essas práticas se
articulam com as suas experiências de vida e com as
identidades circunscritas em seus corpos.

• Identidades problematizadas no estudo:
 Lúcio: homossexual.
 Rafael: homossexual.
 Júnior: negro, pobre e homossexual.
 Marcela: branca, loira e classe média.
 Marília: classe média e “heterossexual e outras”.
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Da vida para a sala de aula: participantes
(primeira análise)

• Lúcio: teve muitos conflitos na igreja e em
casa depois de se assumir homossexual (pai:
pastor): “Você acha que veado tem que
morrer? Então pense! Se exploda de pensar!
Eu não penso assim e pronto”.
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Da vida para a sala de aula: participantes
(segunda análise)

Evento na sala de aula de Lúcio: um aluno, ao falar de uma namorada,
usou o termo boyfriend e em seguida usou o pronome he. As/Os
alunas/os riram e o professor perguntou o motivo do riso. Um aluno
respondeu: “Uai, porque a gente espera que ele seja normal”. Lúcio
perguntou o que é ser normal. O aluno respondeu que normal é
homem gostar de mulher. Então, Lúcio diz que é homossexual e
pergunta ao grupo: eu sou anormal? Então, um aluna de psicologia
disse: “É normal, porque tem uma pessoa aqui que está vivendo isso.”
O aluno insistiu em dizer que não queria ter amigos homossexuais para
não ser confundido com um. Nesse momento, Lúcio relembra para a
turma as mortes causadas pelas Cruzadas da Igreja Católica e por
Hitler: “Vocês estão fazendo a mesma coisa hoje. Vocês só não matam
homossexuais porque vocês não têm uma arma pra matar e não têm
um poder pra matar e sair impune”. 16
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Da vida para a sala de aula: participantes
(terceira análise)

• Lúcio: Não adianta discutir homossexualidade, porque
isso não vai mudar a cabeça das pessoas e pra mim vai
ser só um desgaste.

• Nenhum das/os cinco quer trazer temas que envolvam
os próprios conflitos identitários.

• Os três professores e a professora Marcela afirmam
que não querem trabalhar com ensino crítico de inglês
(dificuldade, foco da fluência em detrimento de
precisão gramatical, conhecimento de questões sociais,
contexto e exposição das identidades docentes e
discentes)
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Da vida para a sala de aula: 
participantes

• Pesquisador: conclui que “em se tratando do ensino crítico de
LE, posicionar-se parece não ser uma questão de escolha para
os/as professores/as, mas uma condição de trabalho”. Hooks
(2010): é muito difícil adentrar a sala de aula e deixar os
nossos corpos do lado de fora.

• Minha experiência: muito poucas/os professoras/es falam
sobre suas sexualidades “dissidentes” em sala de aula, mesmo
quando se filiam a abordagens críticas de ensino de línguas
estrangeiras.

• Nelson (1993, p. 146): “Eu desohomossexualizo (de-gay) as
coisas o todo o tempo. Eu me tiro de cena e tiro de cena meus
amigos, minha família, minha comunidade, minha cultura”.

• Nelson (1993, p. 145): “Os/as heterossexuais se sentem livres
para ‘sair do armário’ como héteros todos os dias da semana”.
“Eu nunca tive uma turma em que não me tivessem
perguntado se eu era casada”.
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Da sala de aula/pesquisa para a vida (pesquisador)

(introdução e considerações finais)

• Ele era muito habilidoso em lidar com o tema sexualidade
em sala de aula, mas não se posicionava como tendo um
sexualidade “ilegítima”.

• Harding (1987, p. 9): “as identidades da pesquisadora e do
pesquisador devem ser colocadas na moldura do quadro
que ela/e pretende pintar”.

• Introdução: esse trabalho fala de transgressões teóricas
(sua abordagem de ensino crítico) e de transgressões
pessoais (a construção de um corpo diferente desde a
infância).

• Considerações finais: ler sobre gênero e sexualidade e ver
as/os participantes falar do lugar de corpos “estranhos” fez
com ele saísse do armário e se posicionasse como “não
heterossexual”.

19ICCAL 2015 - Rosane Rocha Pessoa



Minhas reflexões finais

• As identidades das/os participantes foram trazidas para
a sala de aula e o lugar do corpo foi problematizado no
estudo, contribuindo para o mais imprevisível evento: a
exposição da sexualidade transgressiva do pesquisador.

• Pedagogia como transgressão: problematizando a
experiência de professores/as de inglês com o ensino
crítico de línguas (URZÊDA-FREITAS, 2012) → Ensino de
línguas como transgressão: corpo, discursos de
identidade e mudança social (URZÊDA-FREITAS, 2013).

• Capa: "Nu Masculino Conhecido como Patroclus”
(1780) by Jacques Louis David.
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Trata-se de um estudo de 
“autoconhecimento, um 
conhecimento compreensivo 
e íntimo que nos une 
pessoalmente ao que 
estudamos” (Santos, 1988). 
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