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justificativa

Esse manual nasce num instinto de
provocar, gerar dúvidas, estranhamentos e
perguntas e, com sorte, algumas reflexões
sobre o ensino e aprendizado de línguas
estrangeiras. Este é um manual para toda
pessoa entusiasta do estudo das línguas,
seja ela professor(a), autodidata ou apenas
curiosa.
A ideia é pensar sobre os processos de
ensino e aprendizado de línguas
estrangeiras desde uma perspectiva do Sul
Global. Isso significa aprender/ensinar uma
nova língua refletindo, paralelamente,
sobre nosso contexto, direitos, culturas,
metodologias e, incluso, epistemologias.

1

justificativa

A força motriz do processo de escrita e
feitura do manual surgiu de uma necessidade
pessoal, ao perceber que muitas vezes
enquanto reflito sobre meu próprio trabalho
(de tradução e ensino de línguas) sinto uma
necessidade profunda de conectá-lo com
perspectivas decoloniais, antirracistas,
anticapitalistas e antissexistas.
O que descobri é que essa necessidade
muito tem a ver com os ensinamentos trazidos
através das Epistemologias do Sul. Acredito
que as perspectivas citadas acima possam (e
devam) fazer parte de quaisquer práticas de
trabalho, especialmente aquelas que são
consideradas ‘intelectuais’ .

2

justificativa

eis Um dos primeiros questionamentos
que me fiz a respeito do tema:
Será que, ao trazer a língua dominante
(aqui penso na língua inglesa notadamente)
para populações latino-americana
tradicionais, eu não estaria contribuindo
para a dominação cultural dos países
colonizadores sobre essas populações?
Não seria o ensino do inglês uma espécie de
"soft power" dos dias atuais? Ao ensinar a
língua inglesa será que eu estaria
desfavorecendo outras línguas
minoritárias e, assim, favorecendo o
fascismo epistemológico?

3

justificativa

Foram muitos questionamentos do
gênero até que compreendesse que a
resposta para a maioria deles poderia ser
"não" (da mesma maneira que também
poderiam ser "sim").
O ensino de uma língua estrangeira
dominante pode surgir desde uma
perspectiva do Sul que favoreça a vida no
Sul. É possível se apropriar da línguas
estrangeiras como ferramentas para
fortalecermos nossas lutas, desde que
mantenhamos uma visão crítica e atenta ao
contexto em que a língua está inserida.

4

justificativa

E é isso que esse manual se propõe a
fazer. Iniciar um conjunto de perguntas que
nos ajude a elaborar uma visão crítica.
Talvez o que mais me deixe animada são
as novas perguntas e questionamentos que
outras pessoas, de diferentes culturas,
possam somar para a reflexão. Não tenho
dúvidas que estas perguntas são apenas um
começo de um debate que se estende infinito.

5

justificativa

Durante meu aprendizado de línguas
estrangeiras um dos fatores que mais me
encantou é a possibilidade de construir
infinitas discussões e trazer os mais
diversos temas e assuntos para o ensino da
língua. Podemos debater basicamente sobre
quase qualquer coisa em sala de aula, desde
educação sexual nas escolas até mitologia
clássica ou como cuidar de uma planta: o
mundo é vasto quando queremos aprender
novas línguas. Aprender uma língua implica
em continuamente ampliar o vocabulário e
procurar tornar-se cada vez mais
confortável em sua expressão (oral e
escrita). Os assuntos trazidos para cada
aula podem ser, então, incontáveis.

6

justificativa

Por que não, então, trazer temas e
reflexões que dialoguem com nossos
contextos? seria possível tornar o
ensino/aprendizado de línguas um ambiente
em que praticamos a "ecologia dos saberes"?
É isso que tentamos fazer.
P.s.:
Estou envolvida na construção de um
projeto que visa facilitar o aprendizado da
língua inglesa para grupos e coletivos
feministas latinoamericanos. A iniciativa
parte de uma abertura surgida no FRIDA (o
fundo para jovens feministas), uma iniciativa
filantrópica que visa apoiar projetos de
mudança social liderados por jovens
mulheres em todos os continentes.

7

justificativa

Embora saiba que algumas iniciativas
filantrópicas gerem certo desserviço ao
mascarar aspectos da "linha abissal" ou ao
desviar energias que seriam necessárias
para promover justiça social para a área da
"caridade", também julgo importante que as
agentes de mudança estejam diretamente
envolvidas em tais projetos. Assim como
acredito que a filantropia possa ajudar a
criar as condições necessárias de "respiro"
para que a transição
" filantropia -> promoção de justiça social"
aconteça.

8

justificativa

É importante que as jovens feministas
tenham acesso a estes espaços
"internacionais" para que possam falar por
si mesmas, conseguir novos recursos para
melhorar suas comunidades, gerenciar com
liberdade esses novos recursos e, incluso,
fornecer novas perspectivas sobre
mudança e perspectivas sociais para
mulheres de outras geografias e contextos.

9

justificativa

Isso inclui trazer novas ideias sobre a
própria filantropia e justiça social, debates
que julgo serem fortemente enriquecidos
através das Epistemologias do Sul.
Muitas das inquietações e perguntas
surgem, então, a partir do olhar deste
projeto, visando conversar e colaborar
com essas jovens feministas aprendentes de
uma nova língua estrangeira que
definitivamente utilizarão dos novos
conhecimentos para incrementar suas lutas
e resistências. <3

10

notas

Como o ensino e aprendizado de línguas
estrangeiras pode se dar nos mais diversos
formatos que, incluso, podem não refletir os
modelos tradicionais de "professoresalunes" , utilizarei aqui os termos
"ensinantes" e "aprendentes", na esperança
de que possamos tods nos sentir mais à
vontade com esses termos.
vale lembrar que O autodidatismo
costuma ser uma opção popular ao começar o
aprendizado de novas línguas (especialmente
em nossa era digital), que sejamos
simultaneamente cada vez mais ensinantes e
aprendentes :-)

11

notas

Em algumas momentos a expressão "sala
de aula" será utilizada, meramente como
metáfora para indicar o espaço em que surge a
união entre aprendentes/ensinantes para
nossas trocas linguísticas.
Nossa "sala de aula", no entanto, não
necessariamente reflete os espaços
tradicionais de aprendizado
institucionalizados, tampouco as ilusórias
formações hierárquicas "professores-alunes"
que prevalecem até hoje em tantos espaços de
educação.
As salas de aulas aqui mencionadas podem
ser encontros virtuais, rodas de conversa,
festas culturais, slams de poesia e muito mais.
:-)

12

notas

Também me utilizarei da expressão
"trocas linguísticas" muitas vezes, pois, embora
tenhamos um objetivo explícito de quais línguas
queremos aprender/ensinar, não acredito que
exista processo educativo real em que o
conhecimento não flua nos dois sentidos (de
ensinantes para aprendentes e de aprendentes
para ensinantes). "Trocas linguísticas" parece
um termo um pouco mais apropriado que apenas
"aulas".
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PerGUNTAS

PerGUNTAS

Qual língua estamos aprendendo (língua-alvo)?
Você sabe onde ela surgiu?

Como a língua-alvo se espalhou através da
geografia global? Através de quais processos
históricos ou manobras políticas?
O que torna uma língua estrangeira
"dominante"? Quais aspectos sociais e políticos
sugerem essa "dominância" ?
Em quais locais do mundo se fala a língua-alvo?
Onde a língua-alvo é considerada "oficial"
perante o Estado?

15

PerGUNTAS
Quais dessas regiões/locais em que a línguaalvo é falada te despertam curiosidade? Você
gostaria de aprender mais sobre alguma
dessas culturas?

Por que te interessa aprender a língua-alvo?

É possível traçar conexões entre a língua que
estamos aprendendo e nossas línguas
maternas? Se sim, quais?

16

PerGUNTAS

O conhecimento de uma nova língua pode ser
considerado uma "ferramenta social"?

Como a língua-alvo surge em seu contexto?
Como surgem seus primeiros contatos com a
língua-alvo?

Como (se) facilitar o ensino de uma língua
estrangeira pode ajudar na luta de grupos em
luta e resistência?

17

PerGUNTAS
De quais maneiras o aprendizado de uma língua
dominante pode "empoderar" indivídues e
comunidades em luta?

Quais espaços de poder tornam-se mais
acessíveis com o aprendizado da nova língua?

Dentro dos grupos e comunidades em
resistência, existem "mediações" possíveis
entre não-falantes e falantes da língua
dominante?
Existem demandas comunicacionais que
poderiam ser facilitadas através do
conhecimento da nova língua?

18

PerGUNTAS
Existem narrativas suas/de sua comunidade
que fariam bem em ser compreendidas por
falantes da língua-alvo?

Quais materiais você utiliza para promover as
trocas linguísticas? Como a escolha dos
materiais pode ser importante para um
ensino/aprendizado com perspectivas "desde o
Sul"?

Ainda sobre os materiais de
ensino/aprendizado: é possível pensar em
materiais de diferentes mídias? Diferentes
materialidades?

19

PerGUNTAS

Todas as partes (ensinantes e aprendentes)
possuem os recursos necessários para as
atividades sugeridas? (Acesso a uma conexão
de internet, computadores, cadernos, livros,
tempo livre, etc?)

Quais são os recursos sensoriais disponíveis
para integrarmos a nova língua a nossos
corpos? (Existem recursos auditivos? visuais?
que coloquem o corpo para mexer? As mãos
para trabalhar?)

"O conhecimento só deixa de ser um rumor
quando habita os músculos"
(ditado da etnia asaro, da Nova Guiné)

20

PerGUNTAS

As/os aprendentes possuem liberdade para
trazerem/sugerirem novos materiais?

Os materiais escolhidos reforçam esteriótipos?
Como trazer novos símbolos e evitar
repetições estereotipadas ao trazer aspectos
das "culturas estrangeiras" para a troca
linguística?
É possível fazer com que cada aprendente se
aproprie de sua própria narrativa de aquisição
da nova língua? (o que isso significa
individualmente para cada um(a)? E
comunitariamente? Como esse novo
conhecimento integra-se ao cotidiano, lutas,
resistências?)

21

PerGUNTAS

Como se dá a escolha da metodologia para as
trocas linguísticas? Existe espaço para
avaliar e talvez transformar essa
metodologia ao longo do tempo?

As/os aprendentes estão envolvidos em algum
grau com a escolha metodológica? Existe
espaço para feedbacks e avaliações coletivas
sobre a metodologia? Quais?

Existe abertura entre os
aprendentes/ensinantes para uma reavaliação
constante sobre o processo de
ensino/aprendizado entre as partes?

22

PerGUNTAS
Além da aquisição da nova língua, existem
outros conhecimentos/aprendizados em comum
entre os aprendentes/ensinantes? (ex.: o
grupo gostaria de descobrir novas formas de
ativismo digital)
Seria possível uma escolha metodológica que
una essas curiosidades para o aprendizado da
língua? (ex.: é possível aprender a nova língua
enquanto se descobre sobre novos recursos
de ativismo digital? É possível pensar em
alguma atividade/projeto que una as duas
áreas?)

23

PerGUNTAS

Existe espaço para refletir em conjunto sobre
os espaços tradicionais de educação? O que
nos interessa manter? O que nos interessa
mudar?

Como gostaríamos de sermos avaliades? Como
podemos nos autoavaliar? Como podemos
reconhecer nossos esforços e evoluções no
processo de aprendizado?

Quais partes do processo de
ensino/aprendizado nos trazem prazer?

24

Sugestões
de
atividades

atividades
atividades

Nesta seção temos algumas propostas de
atividades em grupo –onde diferentes níveis das
línguas podem ser praticados.
O que muitas destas atividades se propõem
a fazer é trazer a atenção para questões do
grupo ou da comunidade em que as pessoas
estão inseridas, a fim de que se possa
identificar demandas, problemas e possíveis
soluções.
Essa é uma perspectiva onde o ensino da
língua pode estar intrinsecamente atrelado a
uma visão social e de ação.
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atividades
atividades

Cada grupo possuirá diferentes
prioridades, recursos e visões de mundo. Cabe
à(o) ensinante decidir em conjunto com as(os)
aprendentes o que vale a pena ser misturado
ao aprendizado da nova língua.
Portanto, vale lembrar que todas as
sugestões a seguir podem –e devem– ser
adaptadas para as necessidades de cada troca
linguística. Sinta-se livre para recortar,
colar, copiar, destruir quaisquer partes das
atividades como fizer sentido. Pessoas
diferentes pedem debates e linguagens
diferentes. O que pode funcionar com uma
expressão visual para umas(uns) pode
funcionar melhor com uma expressão musical
para outras(os).

27

atividades
atividades

algumas pessoas gostam de desenhar,
outras preferem mexer o corpo e outras
preferem ouvir e escrever. Cabe a turma
descobrir – não sem muita tentativa e erro,
tudo bem– o que lhes dá prazer no processo de
ensino/aprendizado :-)

28

atividades
atividades
Selecão dos materiais
Lembretes sobre a escolha dos materiais
trabalhados em sala de aula para as trocas
linguísticas:
1. os materiais letivos podem vir das mais
diversas fontes (imagens, vídeos, posts,
reportagens, músicas, quadrinhos, playlists,
séries de tv, artes visuais, cartilhas, etc) -> é
inifito!
2. a seleção dos materiais pode partir de uma
decisão coletiva entre ensinantes e
aprendentes e
3. caso a/o ensinante faça essas decisões
sozinhe, que busque manter uma visão crítica
ativa durante a seleção.

29

atividades
atividades
Se queremos construir um processo de
ensino e aprendizado que dialogue criticamente
com perspectivas hegemônicas, é admirável que
nos esforcemos para trabalhar com materiais
alternativos que surjam no seio de outras
visões de mundo. Ou seja, ao escolher os
textos, imagens, vídeos, etc, pode ser útil se
perguntar:
a quais geografias estas mídias pertencem?
E a quais geopolíticas?
De quais maneiras foram disponibilizadas até
nós?
Quem as produz?
Com quais intenções?
Como o material pode acrescentar para o
debate da turma?

30

atividades
atividades

Isso não implica que não possamos
utilizar materiais das mídias "tradicionais"
(blogs de notícias, canais de youtube, etc) para
construir nossos debates. Inclusive, alguns
materiais "hegemônicos" podem ser imensamente
úteis em exercícios que buscam estimular
olhares críticos, nomear o não dito, procurar
mensagens nas entrelinhas, interpretar
imagens, ideologias e mais.
Com o advento da internet a pesquisa por
materiais "alternativos" se tornou muito mais
fácil e a busca por esses materiais pode ser,
inclusive, de grande valia para as/os
ensinantes.
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atividades
atividades

As redes sociais, os veículos oficiais de
notícias, a união do espaço de trabalho com o
lazer digital, as diversas "timelines": tudo isso
pode nos levar a uma visão tediosa da internet,
onde esquecemos de suas verdadeiras
potências e possibilidades de conexão.
Explore outros canais de pesquisa,
outras ferramentas, outros sites, tire um
tempo das timelines e relembre outras
maneiras de se relacionar com o tempo de
forma digital. Nem sempre é fácil sair da rota
conhecida, mas pode ser bastante
enriquecedor.
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atividades
atividades

Autoavaliação
Talvez um dos maiores desserviços que
herdamos das instituições "tradicionais"sejam
os sistemas de avaliação e validação de
aprendizado que criamos (provas escritas e
orais, seminários com modelos rígidos,
trabalhos individuais ou em grupo com pouco
espaço para criatividades, etc).
Esses modelos podem funcionar muito bem
para algumas pessoas (e caso a turma acredite
que seja esse o caso, podem ser implementados
com sucesso no processo de aprendizado), no
entanto, estes mesmos modelos podem ser
apáticos, tediosos e desestimulantes para
muitas outras .
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atividades
atividades

Por isso, pode ser importante refletir
sobre outras maneiras com as quais as/os
ensinantes e aprendentes podem acompanhar
as evoluções individual e coletiva da turma. A
autoavaliação pode ser muito construtiva, uma
vez que sejam elaborados os critérios do que
deverá ser avaliado.
A autoavaliação também pode surgir
através de escritas pessoais ("journaling"),
entrevistas realizadas entre as/os
aprendentes, projetos de criação e
construção que dialoguem com o dia-a-dia e
com os interesses das pessoas.
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atividades
atividades
Uma vez que a turma se propõe a
realizar um projeto, durante sua
implementação, as autoavaliações podem
surgir de maneira natural (Chegamos aonde
gostaríamos de chegar? Quais foram as
dificuldades até aqui? O que foi mais fácil do
que parecia ser? Como poderíamos tornar o
projeto melhor?) sem que seja necessária uma
avaliação externa ao grupo como forma de
validação.
Os modos de realizar auto avaliações
podem ser infindos e também podem surgir em
discussões entre o grupo. Esses debates
facilitam a tomada de autonomia das pessoas
em relação a seus próprios aprendizados,
relembram a potência de realização que cada
um(a) possui uma vez que esteja trabalhando
sob as motivações corretas.
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atividades
atividades

"Brainstorming" ~ Tempestade de Ideias
(atividade adaptada e traduzida livremente a partir
do texto de Dian Marino em seu livro "Wild Garden")

Normalmente utilizamos as técnicas de
brainstorming quando queremos gerar um
monte de ideias que levem a uma ação criativa
para solucionar alguma questão ou problema,
a seguir, seguem algumas dicas de como
guiar o processo:
1. Quantidade: quanto mais ideias surgirem,
melhor. Isso não significa que todas as ideias
serão utilizadas ou que serão completamente
úteis, mas essa é a hora de trazer o máximo de
ideias ou combinação de ideias à tona.
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atividades
atividades

Isso também significa que tods podem
participar, não importando o nível de
"expertise" em alguma questão particular.
2. Samplear, "plagiar", construir ideias em
cima de ideias: incluindo aquelas de áreas
diferentes do que está sendo discutido no
grupo. "Roubar ideias" é um tabu em uma
cultura que coloca tanta ênfase na
propriedade privada, ainda assim os grupos
precisam surgir com maneiras de desenvolver
novas ideias (problemáticas, soluções,
planos) juntos.
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atividades
atividades

3. Ideias doidas e loucurinhas ajudam no
processo de criação: Essas são as ideias que
normalmente escapam um pouco da regra e,
assim, podem "ameaçar" o status quo – por isso
que são consideradas meio doidinhas.
4.Nada de avaliações ou críticas antes que
o processo de Brainstorming esteja terminado:
Essa talvez seja a dica mais difícil de seguir e,
ao mesmo tempo, a que mais pode ajudar a gerar
a maior quantidade de ideias possível.
Basicamente segue-se esse passo para evitar
julgamentos desnecessários ou outras
pequenas manipulações sobre a ideia de outres.
Também torna o processo de avaliação uma
etapa explícita ao invés de misturá-la durante
o processo.
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atividades
atividades

Uma vez que essas dicas sejam explicadas,
o brainstorming pode começar. Peça às/aos
participantes para que botem suas ideias para
jogo. Assegure-se que o grupo seguirá as
instruções e que anotará toda e qualquer ideia
surgida no brainstorming.
Uma vez que o brainstorming tenha
acabado, o grupo pode criar os critérios de
avaliação das ideias e soluções e debater :-)
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atividades
atividades

Equivalências
Encontrando conexões escondidas.
(atividade adaptada e traduzida livremente a partir
do texto de Dian Marino em seu livro "Wild Garden")

Explorar equivalências é um jeito de
desmascarar linguagens de persuasão.
Através de justaposições, conexões ilógicas
ou inapropriadas podem surgir nos discursos.
Essas associações construídas são muitas
vezes gerenciadas conscientemente de maneira
a "entregar" mensagens ocultas.
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atividades
atividades

Por exemplo, a ideia de que cometer erros é
uma maneira ineficiente de aprendizado é uma
equivalência porque combina dois elementos –
o aprendizado através de erros e a ineficiência
– e julga que eles combinam: se um é verdadeiro,
o outro também será.
Essa equivalência pode paralisar pessoas
no momento de procurar por respostas
alternativas. Talvez cometer erros possa
ajudar pessoas a aprenderem de maneira
eficiente e rápida? Sim, muitas pessoas
acreditam que seja esse o caso.
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atividades
atividades

Equivalências comumente disfarçam
posicionamentos políticos. "Um(a) cidadã(o)
responsável está preocupada(o) com o 'a dívida
externa/o débito do país' e reconhece a
necessidade de cortar custos de programas
sociais" é uma declaração de equivalência.
Outra é o debate de que a educação deveria
ser neutra: esse é um posicionamento político
que finge não ser político e talvez ele não seja
de nosso melhor interesse. Essas são
equivalências que por algum motivo servem às
pessoas no poder.
Equivalências, às vezes, nos ajudam no
processo de empoderamento, mas, na maioria
das vezes, nós sequer as notamos e elas podem
nos sabotar no processo de mudar as coisas.
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atividades
atividades

identificar conexões escondidas em
publicidades, reportagens, artigos, blogs,
vídeos ou quaisquer outros materiais pode ser
uma maneira de explorar a ideia de
"equivalências".
Essa pesquisa pode trazer à superfície
padrões típicos de compreensão cotidiana ou
interpretações que possam não agir de acordo
com o que acreditamos.
MÃOS À POSTOS!
1. brevemente introduza mídias ou materiais
gráficos (anúncios publicitários,
reportagens, posts, vídeos, fotos, etc)
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atividades
atividades

Grupos com os quais eu trabalhei, muitas
vezes, começavam com alguma discussão sobre
a função da educação ou da política. Às vezes,
categorias como classe, raça, gênero,
desenvolvimento internacional ou meio
ambiente eram sugeridas como pontos de início
para a busca por conexões escondidas.
Outras vezes, os grupos criavam listas com
temas que lhes interessavam e selecionavam
alguns deles para se concentrar enquanto
analisavam as mídias.
2.Após uma breve discussão sobre os temas
escolhidos, separe o grande grupo em grupos
menores baseado nos temas ou categorias.
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atividades
atividades

3.Cada grupo menor conversará sobre as
conexões que espera encontrar nas mídias. As
pessoas podem sugerir perguntas para manter
em mente enquanto analisam os materiais. Por
exemplo, ao olhar uma publicidade você pode se
perguntar: "Essa publicidade associa mulheres
à passividade? Ou associa natureza à
agressão?"
4.os grupos analisam e discutem sobre o
material sob à luz de certas perguntas que
tenham surgido.
5. Tods Retornam ao grande grupo e
conversam sobre as conexões encontradas e
as equivalências descobertas.
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atividades
atividades

Movimentos sociais na língua-alvo
Outra possível atividade é a identificação
de movimentos sociais que operem nas regiões
onde a língua-alvo é falada. Buscar a
organização social de outras pessoas em
outras regiões podem nos inspirar para nossa
própria organização. Buscar mídias desses
outros movimentos e iniciar discussões:
Como as pessoas se organizam? De quais
maneiras elas expressam suas lutas e
resistências? Quais linguagens são utilizadas?
Quais formas da língua aparecem nos
discursos?
Procure formular novas perguntas,
questões e curiosidades junto ao grupo.
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e a rede?
Esse manual só se tornará vivo uma vez
que esteja em conversa com outras pessoas,
ensinantes e aprendentes. Aqui reunimos
algumas reflexões, perguntas e sugestões que
precisam ser debatidas, contestadas,
fragmentadas, re-elaboradas com as vivências
e experiências de quem as experimentar.
Não tenho dúvidas de que MUITO pode ser
acrescentado ao manual e – o que mais me
anima – que diversas novas possibilidades
possam ser somadas às reflexões.
Possibilidades que eu jamais pensaria sozinha e
que já estou curiosa para conhecer.
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Para que isso aconteça sou levada a uma
das últimas reflexões que gostaria de trazer:
Como podemos elaborar uma rede para
facilitar essas trocas pedagógicas e
epistemológicas? O ensino e aprendizado de
línguas estrangeiras desde o Sul é vivo e
precisa estar em constante movimento para
que seja devidamente oxigenado e atualizado
para nossas necessidades presentes.
Como podemos trocar sobre nossas
experiências, acertos e erros? Onde estão as
outras pessoas sedentas por uma nova
perspectiva de ensino e aprendizado de
línguas? Será possível criar um espaço para a
troca de materiais e "modelos/planos" de
aulas? Espaços digitais (e por quê não
presenciais?) de partilha? Como iniciar essas
discussões? Em quais espaços?
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ainda não tenho respostas concretas
para a maioria destas perguntas, mas espero
dar o primeiro passo para conseguir respondêlas em coletivo :-)

Vamos conversar?
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por emily bandeira
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