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As línguas servem para comunicar  

Mas elas não apenas "servem"  

Elas transcendem essa dimensão funcional  

Às vezes, as línguas fazem-nos ser.  

(Mia Couto) 

 



Resumo 

 

Este presente estudo, com foco no ensino de Português língua estrangeira nos cursos de 

graduação nos Estados Unidos, tem como objetivo investigar, sob os aspectos da 

perspectiva intercultural, como o ensino da cultura pode integrar o ensino da língua e sua 

contribuição para o aprendizado e desenvolvimento do estudante. A intercultura pode ser 

determinante para o êxito da interação comunicativa, proporcionando capacidades de 

negociação cultural que combinem comportamento curioso e consciente da necessidade de 

ultrapassar os estereótipos, com os conhecimentos linguísticos e culturais presentes na 

língua. A perspectiva intercultural contempla uma abordagem diferenciada do ensino de 

línguas estrangeiras favorecendo a consciência social, criatividade, mente aberta para 

novos conhecimentos e uma nova maneira de pensar e ver o outro. A fim de 

desenvolvermos esta investigação, optamos por pesquisa qualitativa de natureza 

etnográfica, durante dois semestres, de 2013 a 2014, com acompanhamento direto e 

intensivo das aulas de língua Portuguesa no Department of Portuguese and Brazilian 

Studies (POBS), na Brown University, EUA. A metodologia do POBS proporciona aos 

estudantes elementos que conferem com o nosso estudo a respeito da integração do ensino 

de língua e da cultura e coadunam com o nosso referencial teórico no cerne da perspectiva 

intercultural. As aulas de Português língua estrangeira naquele departamento promovem o 

intercâmbio das informações sobre a vida cotidiana no Brasil e demais países lusófonos, 

desenvolvem conhecimentos de grupos sociais, seus produtos e práticas, incluindo marcas 

da identidade nacional, normas de conversação e gestos, favorecendo interpretação, 

descoberta e interação com a cultura do outro em situações reais de comunicação. Em 

nossa pesquisa observamos reflexões sobre similaridades e diferenças compreendidas no 

desenvolvimento linguístico e cultural e que consideramos fundamental no aprendizado do 

estudante.  Nosso referencial teórico apoia-se em Byran (1994, 1997,1998, 2001, 2002, 

2003, 2007, 2008), Hall (2004), Johnson (2009), Kramsch (1993, 1998, 2004, 2006, 2009), 

Risager (2007), dentre outros autores que defendem o ensino de língua estrangeira a partir 

da perspectiva intercultural. 

Palavras-chave: Perspectiva Intercultural. Língua estrangeira. Português. Estados Unidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
This current study with a focus on teaching of Portuguese as foreign language in 
undergraduate courses in the United States, aims to investigate, under the aspects of 
intercultural perspective, how the teaching of culture can integrate the teaching of language 
and its contribution to student’s learning and development. Intercultural perspective can be a 
determinant to the success of communicative interaction, providing cultural negotiating skills 
which combine curious and conscious behavior about the need to overcome the stereotypes, 
through linguistic and cultural knowledge in the language. The intercultural perspective 
contemplates a distinct approach to foreign language teaching promoting social awareness, 
creativity, open mind to new knowledge and a new way of thinking and seeing the other. In 
order to develop this research, we chose qualitative and ethnographic research which lasted 
two semesters, 2013-2014, with direct and intensive observation of Portuguese language 
classes in the Department of Portuguese and Brazilian Studies (POBS) at Brown University, 
USA. The POBS methodology provides students with elements which relate to our study on 
the integration of language teaching and culture and are consistent with our theoretical 
framework at the core of intercultural perspective. The Portuguese foreign language classes 
in that department promote the exchange of information about everyday life in Brazil and 
other Portuguese speaking countries, develop knowledge of social groups, their products 
and practices, including marks of national identity, conversational norms and gestures, 
favoring interpretation, discovery and interaction with the other's culture in real 
communication situations. In our research we observed reflections on similarities and 
differences comprehended in the linguistic and cultural development that we consider 
fundamental to student learning. Our theoretical framework is supported by Byran (1994, 
1997,1998, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008), Hall (2004), Johnson (2009), Kramsch (1993, 
1998, 2004, 2006, 2009), Risager (2007), among other authors who defend the foreign 
language teaching through intercultural perspective. 
 

Key-words: Intercultural Perspective. Foreign Language. Portuguese. United States. 
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Considerações iniciais 

 

Justificativa e relevância do tema da pesquisa 

 

Entre as inúmeras mudanças que afetaram os métodos e os objetivos do 

ensino da língua nos últimos anos, o mais notável pode ser a transformação do 

papel da cultura.  

Linguistas e antropólogos há muito tempo reconhecem que as formas e usos 

de uma dada língua refletem os valores culturais da sociedade em que a língua é 

falada. Quando observamos a própria experiência diária na comunicação com outras 

pessoas usando uma língua diferente, notamos que a competência linguística não é 

suficiente para interagirmos com esse idioma. Precisamos estar cientes, por 

exemplo, das formas culturalmente apropriadas para lidar com as pessoas, 

expressar gratidão, fazer pedidos e concordar ou discordar de alguém. Devemos 

saber que comportamentos e padrões de entonação, que são apropriados no 

discurso em nossa comunidade, podem ser percebidos diferentemente por membros 

da comunidade da língua-alvo. Temos que entender que, para que a comunicação 

seja bem sucedida, o uso da língua deve ser associado a outros comportamentos 

culturalmente apropriados. Tal reconhecimento, ao longo do tempo, resultou na 

consciência de que a língua e a cultura não devem ser fragmentadas no processo de 

ensino de língua estrangeira. Esta consciência, mais tarde, desenvolveu a 

perspectiva de que o ensino das línguas é de fato ensino da cultura.  

Concomitante a este conceito encontramos nos estudos de Douglas H. Brown 

(2007, p.123) a afirmação de que "a língua é uma parte da cultura e a cultura é uma 

parte da língua; as duas estão intrinsecamente entrelaçadas de tal forma que não se 

pode separá-las sem perder o significado ou da língua ou da cultura".1  

Outra razão para a inevitabilidade de integrar aspectos culturais ao ensino de 

língua é o fato de que o principal objetivo da aprendizagem de língua estrangeira é o 

domínio da competência comunicativa. Para se comunicar com sucesso com os 

falantes de outro idioma, é necessário uma boa compreensão do conhecimento da 

                                                             
1 “A language is a part of a culture and a culture is a part of a language; the two are intricately interwoven such that one cannot 

separate the two without losing the significance of either language or culture” [tradução nossa] 
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cultura da língua-alvo. Assim, a aprendizagem da língua estrangeira é uma 

aprendizagem da cultura estrangeira. Samovar et al. (1981, p.3) acentua: 

 

Cultura e comunicação são inseparáveis porque a cultura não só 
determina quem fala com quem, sobre o quê e como a comunicação 
prossegue, ela também ajuda a determinar como as pessoas 
codificam as mensagens, os significados que as mensagens têm e 
as condições e circunstâncias sob as quais as mensagens podem ou 
não podem ser emitidas, observadas, ou interpretadas. Cultura é o 
fundamento da comunicação  
 

Entre as principais razões em favor do ensino de língua indissociável do 

ensino da cultura, destacamos sua potencialidade, sob condições favoráveis, de 

levar o estudante a romper barreiras culturais e ampliar seus horizontes, de 

promover, criticamente, o desenvolvimento cognitivo, linguístico, sociocultural, de 

contribuir para a formação de sua consciência linguística e de atitudes positivas 

frente às diferenças e, finalmente, de preparar terreno mais sólido para uma 

aprendizagem efetiva. 

No que tange ao ensino de línguas nas universidades, precisamos reconhecer 

que o campo das humanidades encontra-se questionado por um conjunto de 

estudos interdisciplinares, que permite desenhar novos contornos da vida na 

sociedade de hoje e que oferece contribuições imprescindíveis e consistentes para 

se pensar o ensino de língua estrangeira para além dos limites exclusivamente 

linguísticos. 

Até poucas décadas atrás, os planos de ensino, no tocante ao ensino e 

aprendizagem de língua, transitavam em torno de metodologias, aspectos didáticos, 

conteúdos, materiais e cronogramas; hoje, devido à necessidade de reconfiguração 

no modo de se comunicar, essas questões continuam a ser importantes, porém 

observadas de forma mais ampla, considerando questões sociais, políticas, 

econômicas, históricas e, sobretudo, culturais. Mais do que alterar os planos de 

ensino, foi preciso transformar os propósitos do ensino, o processo de ensino e 

aprendizagem tornou-se mais amplo em seus objetivos e procedimentos. 

O ensino de língua e de cultura exige atenção a diferentes concepções. 

Segundo a opinião de autores como Nery (1997) e Frias (1991), estabelece a 

elaboração de um discurso pedagógico que conduza, através da adoção de novas 

posturas metodológicas, orientação intercultural para o aprendizado de língua 

estrangeira. 
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Pensando em um ensino de língua associado às questões relativas à cultura 

na constituição das representações de aprender e ensinar línguas como práticas 

socioculturais, consideramos a perspectiva intercultural, parte inerente do 

conhecimento linguístico acrescido da percepção de novas culturas, interação com o 

outro e de novas concepções de vida. 

As transformações culturais demandam uma implementação diferenciada no 

ensino de línguas estrangeiras, objetivando a formação de indivíduos, o 

desenvolvimento de consciência social, criatividade, mente aberta para novos 

conhecimentos e uma nova maneira de pensar e ver o mundo.  

De acordo com Lameiras (2006), o diálogo entre culturas possibilita uma 

abertura que deve, naturalmente, afastar as pessoas de um comportamento 

etnocêntrico além de favorecer o respeito às diferenças, sem creditar supremacia ou 

sentimento de inferioridade a nenhuma cultura especificamente.         

Sendo assim, o que realmente estimula a aprendizagem da língua não é a 

cultura por si só, mas o processo em que novos sentidos são construídos e 

negociados em virtude das diferenças e das tensões provenientes do encontro de 

diferentes culturas. 

No ensino de língua estrangeira, o conhecimento intercultural tem como 

principal foco os meios para entender o outro no contexto de sua sociedade, de seu 

espaço e da língua nacional do outro. Para Michael Byram (2000), o ensino de 

língua orientado pela perspectiva intercultural pode desenvolver a capacidade de 

enxergar relações entre diferentes culturas, tanto relações internas como externas à 

sociedade, e a capacidade de mediar, ou seja, interpretar cada uma tendo como 

parâmetro o seu próprio contexto e cultura. É importante que o estudante tenha a 

consciência de que a sua perspectiva e modo de pensar são culturalmente 

determinados e não naturais. 

A experiência intercultural leva os indivíduos a negociarem os significados até 

alcançarem uma compreensão mais profunda e verdadeira dos significados 

atribuídos à língua dos falantes. Corresponde, dessa forma, a proporcionar 

competências de interação e reflexão, assim como a capacidade de analisar 

relativamente essa interação.  

A partir dessas considerações, nasce a capacidade de relativizar dados 

estereotipados, isso é, caráter associativo entre imagem e realidade, que possam 

impedir a comunicação. Também inclui a necessidade negociação entre os falantes 
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para que as identidades culturais, sociais e políticas de ambos não atuem como 

obstáculos na comunicação. Essa negociação se faz necessária para que os 

falantes se identifiquem com as suas culturas de origem e reflitam sobre o 

relacionamento com os povos de outras línguas e culturas. 

Nessa mesma linha de pensamento, compreendemos que um aluno de língua 

estrangeira pode desenvolver dois tipos de consciência: a linguística e a cultural. 

Este sujeito adquire um sistema de percepção e interpretação do discurso do Outro 

suficientemente flexível para que ocorra a comunicação. A flexibilidade discursiva é 

resultado da experimentação circunstancial com a língua e com o contexto, de modo 

que, os interlocutores, progressivamente, resolvam e superem os obstáculos que 

podem surgir num encontro intercultural. Da mesma forma que este mesmo sujeito 

demonstra curiosidade e interesse pelo Outro, assim como a capacidade de 

questionar os seus próprios valores em situação de comunicação com interlocutores 

de outras culturas, essa situação poderá levá-lo a se sentir mais capaz para 

enfrentar os desafios de um espaço cada vez mais multicultural. 

Para uma profícua integração entre o ensino de língua e ensino da cultura, o 

desenvolvimento da interculturalidade se faz imprescindível. No entanto, isto não 

significa que os alunos de língua estrangeira tenham que deixar de lado suas 

identidades culturais; significa, sim, que precisam desenvolver sua capacidade de 

fazer novas descobertas a fim de reconhecer fenômenos significativos num contexto 

não familiar, analisar os seus significados possíveis e relacioná-los com outros 

fenômenos. 

Esta pesquisa surge justamente desta constatação, uma vez que acreditamos 

que, ao aprender uma nova língua, o aluno poderá ampliar sua visão de mundo, 

uma vez que a aquisição de uma língua estrangeira pode auxiliar na constituição da 

autopercepção do indivíduo como ser humano e como cidadão. Conhecer uma 

cultura diferente é um preâmbulo para compreender e respeitar as diferenças, 

tradições e ideais de outros povos. Além disso, ao compreender o outro, 

aprendemos mais sobre nós mesmos e sobre o que significa a pluralidade de 

mundos, perspectivas literárias, sociais e ideológicas, linguagens de determinados 

grupos, épocas e períodos que estão impregnados no discurso do falante nativo da 

língua estrangeira. 
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Formulação do tema da pesquisa 

 

Alguns questionamentos nos ocorreram após a conclusão da pesquisa para a 

nossa dissertação de Mestrado (2010-2012), sob o título “Ensino de Língua e Estudo 

da Cultura: Um Desafio aos Cursos de Letras na Formação de Professores” (DA 

SILVA, 2012) que investigou a formação do professor de língua inglesa como língua 

estrangeira, pelos cursos de Letras de duas renomadas universidades do Estado de 

São Paulo, Brasil. Para este estudo pesquisamos a presença do ensino da cultura 

no ensino de língua inglesa, tanto nas disciplinas de língua e literatura, como nas 

disciplinas responsáveis pela preparação e formação do professor. Para realizar a 

pesquisa, optamos pelo estudo documental dos Planos de Ensino, documentos 

estes que norteiam o desenvolvimento dos cursos universitários no Brasil.  

Identificamos, ao longo daquela pesquisa, demasiada carência concernente à 

pouca atenção dedicada ao ensino da cultura no ensino de língua estrangeira, que 

poderia ser superada se o curso de Letras reconhecesse que o ensino de língua 

estrangeira necessita ser orientado não só para objetivos instrumentais (ouvir, falar, 

ler e escrever), mas também para objetivos educativos, a fim de contemplar o uso da 

linguagem como prática sócio-histórico-cultural e promover novos hábitos de 

reflexão e observação dos docentes em formação. Estabelecendo, desta forma, 

condições favoráveis para que o estudante do curso de Letras, quando profissional 

do ensino de língua, pudesse prestigiar a compreensão de língua como um produto 

da manifestação cultural de um povo. 

A conclusão do Mestrado sobre a realidade do ensino de línguas e ensino da 

cultura para a formação do professor pelos cursos de Letras no Brasil nos motivou a 

novos questionamentos:  

 

- a conexão entre língua e cultura é uma realidade possível de ser alcançada?  

- se sim, qual abordagem pode prover bons resultados? 

- com quais recursos essa abordagem poderá contribuir para o aprendizado e 

desenvolvimento do aluno? 

- e quando a língua estrangeira é a Língua Portuguesa, como o vinculo entre 

língua e cultura pode ocorrer para uma aprendizagem significativa? 
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Assim, nesta pesquisa, o contraste delineado é o ensino de Português como 

língua estrangeira; o desenvolvimento da prática de ensino nas universidades dos 

Estados Unidos, sob a perspectiva intercultural, é nosso intuito.   

O interesse tornou-se mais acentuado após a realização de um levantamento 

dos objetivos gerais e ementas das universidades mais conceituadas naquele país, 

que oferecem cursos de línguas estrangeiras modernas, com destaque para o 

ensino de Português língua estrangeira. Observamos que as universidades têm 

procurado preparar seus estudantes linguística e culturalmente para desenvolver a 

confiança do aprendiz por meio de experiências bem-sucedidas no uso de uma 

língua estrangeira para enfrentar os desafios cotidianos e sociais de conviver, 

adaptando-se, conforme necessário, aos usos diversos da linguagem em ambientes 

diferentes, sejam esses em sua própria comunidade, cidade, estado, país ou fora 

desses. 

Desta forma, para responder às questões que surgiram ao término do 

Mestrado, optamos por uma pesquisa qualitativa de natureza etnográfica, que 

ocorreu por dois semestres - Fall 2013 (setembro a dezembro) e Spring 2014 

(janeiro a maio), no Department of Portuguese and Brazilian Studies (POBS), na 

Brown University, Providence, Estados Unidos.  

Constatamos que o POBS dispõe de disciplinas que versam sistematicamente 

sobre o ensino de língua e cultura, sem deixar de dedicar atenção especial ao 

desenvolvimento das habilidades – ouvir, falar, ler e escrever. 

Logo, o nosso intuito era poder observar de forma direta e intensa as aulas de 

Português língua estrangeira, desde disciplinas para iniciantes no estudo da língua 

as mais avançadas. 

A importância dada ao entendimento intercultural presente nas disciplinas 

oferecidas chamou-nos particularmente a atenção. A utilização de material autêntico, 

como textos literários, multimídia, filmes, músicas, jornais, premissa básica das 

disciplinas, reforçou nosso interesse. Questões como relacionamento racial, 

identidade nacional, etnicidade também são discutidas junto a reflexões sobre 

similaridades e diferenças compreendidas nas artes, no teatro, na literatura, na 

poesia, elementos imprescindíveis para o desenvolvimento linguístico e cultural e 

que consideramos fundamental no ensino de línguas estrangeiras, encontram 

destaque nos cursos de Língua Portuguesa, como língua estrangeira, na Brown 

University. 
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Portanto, congregamos nossas pesquisas sobre a abordagem intercultural no 

âmbito do ensino e aprendizagem de língua estrangeira à investigação prévia sobre 

o sistema de ensino do Department of Portuguese and Brazilian Studies (POBS), na 

Brown University e, assim, delineamos nossos objetivos para este estudo. 

 

Objetivos da pesquisa  

 

 O objetivo geral desta pesquisa é investigar, sob o prisma da perspectiva 

intercultural, como o ensino da cultura pode integrar o ensino de Português língua 

estrangeira e sua contribuição para o aprendizado e desenvolvimento do estudante. 

 Os objetivos específicos são:  

(1) perceber como a abordagem intercultural integra o sistema de ensino.  

(2) observar quais são os recursos adotados e como esses são utilizados 

para promover o ensino intercultural. 

(3) verificar se a abordagem intercultural no ensino de língua estrangeira 

realmente proporciona ao estudante:  

 - eliminação de estereótipos e preconceitos, 

 - interação com a cultura do outro e 

 - desenvolvimento da consciência social. 

(4) notar como o desenvolvimento da competência linguística pode se 

beneficiar do ensino intercultural. 

 

Metodologia da Pesquisa 

 

 Seguindo a tradição da pesquisa qualitativa, de natureza etnográfica 

(Erickson, 1990), consideramos que o trabalho do pesquisador é uma atividade que 

não o localiza somente como observador no mundo social. Consiste em um conjunto 

de práticas interpretativas que torna este universo social visível. Entendemos como 

mundo social o local da pesquisa e as pessoas que compõem este local. No nosso 

caso: os professores, os assistentes de professores, Teacher Assistants (T.A.) e 

alunos do Department of Portuguese and Brazilian Studies, na Brown University.  

É importante destacar que a seleção de práticas interpretativas depende das 

questões que norteiam a pesquisa. Essas práticas transformam o mundo social em 
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uma série de representações que incluem observações diretas e intensivas, 

entrevistas, conversas, fotografias, relatórios de campo, gravações, dentre outras. 

Para realizarmos a nossa investigação, acompanhamos de forma direta e 

intensa as aulas de seis disciplinas que resultaram em 258 aulas observadas, 

acompanhamento de 118 estudantes e coleta de 126 trabalhos. 

As disciplinas observadas foram: 

POBS 100– Elementary Portuguese I  

POBS 200– Elementary Portuguese II 

POBS 110 – Intensive Portuguese 

POBS 400 – Writing and Speaking Portuguese 

POBS 610 – Mapping Portuguese and Speaking Cultures: Brazil 

POBS 1090 – Portuguese-Speaking Cultures via Film 

 

 Importante mencionar que as disciplinas POBS 100, 200 e 110 são 

destinadas a iniciantes no estudo de Português língua estrangeira, POBS 400 e 610 

equivalem ao nível intermediário e POBS 1090 avançado. 

A fim de termos um parâmetro para nos guiar e não perdermos o foco dos 

nossos objetivos, elaboramos o seguinte roteiro que nos acompanhou aula a aula,  

 

a. Como o professor de Língua Portuguesa, ou o Teacher Assitant, integra a cultura 

ao ensino de língua? 

b. Que aspectos da cultura são ensinados?  

 - Os apontamentos que o professor, ou o T.A., ensina ou faz sobre aspectos 

culturais estão integrados ao ensino da língua? Quais? 

 - O professor, ou o T.A., ensina ou faz apontamentos sobre aspectos culturais 

não relacionados ao ensino da língua? Quais? 

- O objetivo do ensino da cultura e os apontamentos sobre aspectos culturais 

concentram-se no simples repasse do conteúdo, das informações, ou na relevância 

da contextualização cultural? 

c. Quais são os recursos utilizados para o ensino da cultura? 

 - livro didático; 

 - materiais autênticos; 

 - informações do professor, ou T.A. 
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d. Quais as influências diretas e indiretas das concepções do ensino da cultura na 

atuação do estudante?  

 - como o estudante expressa essas influências? 

 - como o professor, ou T.A., compreende essas influências? 

e. Há correlação entre os objetivos de ensino propostos para as disciplinas, o que o 

professor, ou o T.A., e o que realmente é feito? 

 

 Esse roteiro nos orientou em todas as aulas assistidas durante os dois 

semestres e nos auxiliaram na elaboração de nossos relatórios que contribuíram 

com o desenvolvimento da análise apresentada no Capítulo 4. Além da observação 

direta e intensiva das aulas, também tivemos a oportunidade de observar eventos, 

palestras, encontros, performances e acompanhar as postagens e discussões dos 

alunos na plataforma digital LORE, em que cada disciplina tem sua própria página. 

 

Organização da tese 

 

 Esta tese de doutoramento está organizada em quatro capítulos, precedidos 

por esta Introdução e ao final apresentamos as nossas Considerações finais. 

No Capítulo I, A Perspectiva Intercultural no ensino de Língua 

Estrangeira, apresentamos a fundamentação teórica para o desenvolvimento deste 

estudo. Contemplamos, neste capítulo, conceitos relacionados ao processo ensino-

aprendizagem de língua estrangeira que depreendem o entendimento da 

perspectiva intercultural. É relevante para nossa pesquisa a compreensão de que o 

aprendizado de uma língua consiste não apenas no entendimento e domínio de sua 

estrutura gramatical, mas também na coerência entre o que ela descreve e o 

conhecimento de mundo que seu falante possui. Fundamentado em referências 

teóricas de autores que contemplam a vertente do ensino de língua e cultura como 

um processo indivisível, este capítulo expõe contribuições advindas de teóricos que 

defendem o ensino da língua estrangeira a partir de uma perspectiva intercultural, 

que valorizam além da competência comunicativa, o compartilhamento e a 

discussão de informações para que o estudante perceba que há uma 

heterogeneidade contextual, social, cultural e histórica no uso de qualquer 
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linguagem. Dessa forma, neste trabalho, apoiamo-nos, em Michael Byram (1994, 

1997,1998, 2001,2003, 2007, 2008), John Cobertt (2003), Elise Trumbull e Maria 

Pacheco (2005), Claire Kramsch (1993, 1998, 2004, 2006, 2009), Karen Risarger 

(2007), Jack C. Richards (1990), dentre outros.  

 Destaca-se, que para obtermos uma melhor compreensão a respeito da 

perspectiva intercultural e com o propósito de complementar as noções de ensino de 

língua e cultura, é indispensável a inserção de temáticas desenvolvidas por autores 

ligados à perspectiva sociocultural, identidade, identidade social e abordagem 

etnográfica como Karen E. Johnson (2009) Joan Kelly Hall (2002), Raymond 

Williams (1983), Clifford Geertz (1989), Stuart Hall (2001), Antonio Ciampa (1984), 

entre outras importantes referências. 

No Capítulo II, Ensino de Português Língua Estrangeira – de quem e para 

quem? O espaço etnográfico da pesquisa. Neste capítulo, elucidamos conceitos a 

respeito da pesquisa qualitativa de natureza etnográfica. Esclarecemos a natureza 

da pesquisa e o contexto no qual ela se inseriu. Além de um breve histórico do 

Department of Portuguese and Brazilian Studies, Brown University e seu sistema de 

ensino. 

No Capítulo III, Metodologia da Pesquisa. Apresentamos as escolhas 

metodológicas que conduziram a nossa pesquisa, descrição dos participantes da 

pesquisa, coleta de dados, entrevistas e procedimento da análise.  

 No Capítulo IV, Análise e Discussão dos Resultados envolve a análise dos 

dados coletados, que é apresentada de forma a responder às perguntas de pesquisa 

a partir da nossa fundamentação teórica apresentada no Capítulo I.  

 Nas Considerações Finais, trazemos uma síntese dos resultados 

alcançados, buscando mostrar contribuições e implicações para a temática do 

ensino de língua e cultura e os encaminhamentos desta investigação para o ensino 

e pesquisas futuras.  
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Capítulo I – A Perspectiva Intercultural no ensino de Língua 
Estrangeira 
 

 O propósito deste capítulo é elucidar conceitos relacionados ao processo 

ensino-aprendizagem de língua estrangeira que depreendem o entendimento da 

perspectiva intercultural. É relevante para nossa pesquisa a compreensão de que o 

aprendizado de uma língua consiste não apenas no entendimento e domínio do 

léxico e de sua estrutura gramatical, mas também na coerência entre o que ela 

descreve e o conhecimento de mundo que seu falante possui. Essa necessidade se 

dá tanto na aprendizagem de línguas estrangeiras quanto no processo de 

alfabetização em língua materna. O indivíduo, para poder ler e compreender 

completamente uma palavra, primeiramente terá de conhecer o referido objeto – a 

referência. Quando não, o discurso poderá ser, para ele, incoerente.  

 Por meio da língua expressamos nossos pensamentos e descrevemos o 

mundo que nos cerca. Portanto, utilizar um vocábulo, uma expressão cujos 

significantes são desconhecidos pelo estudante de língua estrangeira consiste em 

reproduzir um discurso que lhe é “abstrato”. Desse modo, o aprendiz de língua 

estrangeira se depara com duas dificuldades: aprender uma nova estrutura 

linguística e conceber um novo paradigma de mundo (SILVA, 2011).  

 Para Paulo Freire (1981), a leitura do mundo precede a leitura da palavra. 

Antes de ler a palavra, a criança lê o mundo por meio de gestos, olhares, 

expressões faciais, do cheiro, do tato, do olfato. Como qualquer leitura é uma 

produção de sentido, a criança procura criar sentido para o mundo que a rodeia.  

Mediante esta "leitura do mundo", a criança começa a perceber as relações 

espaciais existentes, as relações de afeto, observam que cada coisa ocupa um lugar 

e tem um nome, manifesta preferência e rejeições. Neste sentido, podemos 

relacionar o estudante de língua estrangeira, é no contato com o "outro", e com o 

"mundo" que o aluno constrói símbolos, inicialmente muito singulares e próprios até 

chegar a se construir em significados compartilhados socialmente. Deste modo, 

antes de ler a palavra, o estudante já vivenciou diversas leituras do mundo. 

Lameiras acresce a este conceito ao destacar que: 

 

devemos cuidar para que o aprendiz de LE, ao se deparar com os 
sons, as formas e os sentidos de outra língua, não se sinta tal qual 
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um viandante ao percorrer terras estranhas, sentindo-se, 

literalmente, um estrangeiro (2006, p.34). 
 

Pra Crawford (1989, p. 8) “a língua é uma ferramenta, um meio, desenvolvido 

e utilizado para várias funções, ambas social e psicológica”, as quais podem ser 

classificadas em duas categorias principais: a comunicativa e a cognitiva. A língua 

não existe por si só, mas como o uso de um comportamento geral significativo de 

uma dada cultura. Em outras palavras, não se pode dissociar a língua da cultura, 

tampouco dos aspectos do comportamento humano. 

Portanto, devemos lembrar a língua como manifestação da cultura de um 

povo. Inicialmente, porque a língua é aptidão ou hábito que recebemos como legado 

de gerações anteriores; em segundo lugar, porque a língua é o instrumento 

essencial, o meio privilegiado através do qual assimilamos a cultura porque falamos 

com ela, podemos nos manifestar, nos expressar por meio da nossa cultura. A 

língua é uma das manifestações de ordem cultural, que forma, de alguma maneira, 

sistemas, e, se queremos compreender o que é a arte, a religião, as normas, os 

costumes sociais de um determinado grupo, é necessário concebê-los como códigos 

formados pela articulação de signos, no módulo de comunicação linguística. Uma 

língua é a ponte que une os membros de uma sociedade e a sua cultura, de 

múltiplas e complexas maneiras. Para Freire (1981), língua e realidade histórica-

social se interligam dinamicamente. 

       É determinante que os estudantes de língua estrangeira tenham um olhar 

multifacetado, para tanto é preciso que, no momento da aprendizagem, recebam 

orientação para emanar o desejo de interagir e contemplar a multiplicidade cultural e 

fazer deste desejo um elemento comum presente na sua consciência.  

             Isto posto, enfatizamos que os termos cross-cultural e intercultural, termos 

equivalentes em inglês, conforme explica Kramsch (1998a), referem-se ao encontro 

e à comunicação entre pessoas que não compartilham a mesma nacionalidade, 

origem social ou étnica, gênero, idade, profissão; em outras palavras, à interação 

entre pessoas de diferentes culturas e línguas. 

 A noção de intercultura é baseada na premissa de um encontro entre nações, 

culturas, línguas, e na expectativa de que um choque cultural possa ocorrer fora dos 

contornos de uma sociedade. Intercultura também se relaciona à comunicação, 

conforme observa a autora (1998, p. 81), por exemplo, entre pessoas de diferentes 

nacionalidades, entre americanos e afro-americanos, entre a classe operária e 
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pessoas da classe alta, entre homossexuais e heterossexuais, entre homens e 

mulheres. O próprio conceito de intercultura já apresenta a complexidade que é 

tratar desse assunto. Falar de etnia, raça, cor, gênero, entre outros, são temas que 

antes de tudo devem mudar o nosso modo de ver o mundo e o outro; o que exige a 

suspensão de nossos preconceitos, estereótipos e a compreensão das identidades e 

diferenças culturais de cada povo. Seguindo a mesma visão de Kramsch, Hepburn 

(2005, p. 254) justifica a complexidade de explicar o conceito de intercultura pelo 

fato de o mundo “poder ser comparado a um mosaico ou a uma tapeçaria composta 

de múltiplas contribuições culturais, em que cada uma contribui para o significado e 

a beleza do conjunto”. 

     No ensino de língua estrangeira, o conhecimento intercultural tem como 

principal foco os meios para entender o outro no contexto de sua sociedade, de seu 

espaço, através da aprendizagem da língua nacional do outro. Byram (1997) define 

o outro como se opondo ao nativo. O conceito de outro inclui aquele que exibe uma 

diferença, imediatamente notória ou não, destacando-se, assim, do conjunto mais 

amplo em que se encontra. 

     A experiência intercultural leva os indivíduos a negociarem os significados até 

alcançarem uma compreensão mais profunda e verdadeira dos significados 

atribuídos à língua dos falantes. Corresponde, desta forma, a proporcionar 

competências de interação e reflexão, assim como a capacidade de analisar 

relativamente essa interação.  

     A partir dessas considerações, nasce a capacidade de relativizar dados 

estereotipados que possam impedir a comunicação. Também inclui a necessidade 

de mediação entre os falantes para que as identidades culturais, sociais e políticas 

de ambos não atuem como obstáculos na comunicação. Essa mediação se faz 

necessária para que os falantes se identifiquem com as suas culturas de origem e 

reflitam sobre o relacionamento com os povos de outras línguas e culturas. 

 

Assim, pela importância que conferem à conexão entre língua e 
cultura, é possível afirmar que os professores que adotam a 
abordagem comunicativa de ensino de línguas, além de se 
preocuparem quase que naturalmente, enfatizam o entendimento 
cultural tanto quanto o linguístico. (HANNA, 2001, p.90)  

 

      Nessa mesma linha de pensamento, compreendemos que um estudante de 

língua estrangeira pode desenvolver dois tipos de consciência: a linguística e a 
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cultural. Este sujeito adquire um sistema de percepção e interpretação do discurso 

do outro suficientemente flexível para que ocorra a comunicação. A flexibilidade 

discursiva é resultado da experimentação circunstancial com a língua e com o 

contexto, de modo que, os interlocutores progressivamente resolvam e superem os 

obstáculos que podem surgir num encontro intercultural. Da mesma forma que este 

mesmo sujeito demonstra curiosidade e interesse pelo outro, assim como a 

capacidade de questionar os seus próprios valores em situação de comunicação 

com interlocutores de outras culturas, essa situação poderá levá-lo a se sentir mais 

à vontade para enfrentar os desafios de uma sociedade cada vez mais multicultural. 

       É importante ressaltar que alguns teóricos, como Corbett (2003, p.2-39), 

descrevem a respeito da diferença entre multicultural e intercultural. Essa diferença 

está no fato de o primeiro ter origens culturais e linguísticas diversas, como é o caso, 

por exemplo, de uma pessoa que descende de um casal com duas nacionalidades 

ou que nasceu ou viveu em local diferente da origem dos pais; já o segundo, a 

interculturalidade, refere-se ao falante de língua estrangeira que desenvolveu 

competências de interpretação, descoberta e interação que lhe permitem manter 

uma mente aberta e uma atitude curiosa. Portanto, o falante intercultural pode 

desenvolver a capacidade de identificar eventual inadequação no comportamento ou 

dito e exerce uma função de mediador e negociador para repor o significado 

adequado e prosseguir com a interação comunicativa. 

      Segundo Byram (1997), a intercultura pode ser determinante para o êxito da 

interação comunicativa, proporcionando capacidades de negociação cultural que 

combinem comportamento curioso e consciente da necessidade de ultrapassar os 

estereótipos, com os conhecimentos linguísticos e as referências culturais presentes 

na língua.  

      Para que integre o ensino de língua à cultura de modo eficaz, o 

desenvolvimento da interculturalidade se faz imprescindível. No entanto, isto não 

significa que os estudantes de língua estrangeira tenham que se despir das suas 

identidades culturais; significa, sim, que precisam desenvolver sua capacidade de 

fazer novas descobertas a fim de reconhecer fenômenos significativos num contexto 

não familiar, analisar os seus significados possíveis e relacioná-los com outros 

fenômenos. 

      O papel da cultura no ensino de língua estrangeira gera muita controvérsia e 

esta pesquisa tem por objetivo observar a importância do elemento cultural nas 
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representações sobre aprender e ensinar línguas, assim como, tentar desvendar a 

questão identitária em meio às informações culturais da língua alvo e de sua própria 

língua. 

 Fundamentado em referências teóricas de autores que contemplam a vertente 

do ensino de língua e cultura como indivisível, este capítulo expõe contribuições 

advindas de teóricos que defendem o ensino da língua estrangeira a partir de uma 

perspectiva intercultural, que valoriza além da competência comunicativa, o 

compartilhamento e a discussão de informações para que o estudante perceba que 

há uma heterogeneidade contextual, social, cultural e histórica no uso de qualquer 

linguagem. Dessa forma, neste trabalho, apoiamo-nos, em um primeiro momento, 

em conceitos de Michael Byram (1994, 1997,1998, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008), 

John Cobertt (2003), Elise Trumbull e Maria Pacheco (2005), Claire Kramsch (1993, 

1998, 2004, 2006, 2009), Karen Risarger (2007), Jack C. Richards (1990), dentre 

outros.  

 Destaca-se que para obtermos uma melhor compreensão a respeito da  

relevância da perspectiva intercultural no âmbito de ensinar e aprender uma língua 

estrangeira e com o propósito de complementar as noções de ensino de língua e 

cultura, é indispensável a inserção de temáticas desenvolvidas por autores ligados 

aos conceitos da perspectiva sociocultural, língua e cultura como práticas 

socioculturais e identidade, como Karen E. Johnson (2009) Joan Kelly Hall (2011), 

Raymond Williams (1983), Clifford Geertz (1989), Stuart Hall (2001), Antonio Ciampa 

(1994), entre outras importantes referências. 

 Esses estudos sustentam o enfoque desta pesquisa que investigou durante 

dois semestres, Fall 2013 (agosto a dezembro) e Spring 2014 (janeiro a maio), o 

ensino de Língua Portuguesa como Língua Estrangeira, no Department of 

Portuguese and Brazilian Studies, Brown University, EUA, a fim de elucidar a 

contribuição que a composição do ensino da cultura, por meio da perspectiva 

intercultural, fomenta a aprendizagem da língua.  

 

1.1 Breve histórico sobre a relação entre língua e cultura no ensino de língua 
estrangeira 

 

Para que entendamos como aconteceu a associação do ensino da cultura 

com o ensino de língua estrangeira, recorremos à obra de Karen Risager, Language 
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and Culture Pedagogy – From National to a Transnational Paradigma (2007), um 

relato histórico da associação entre língua e cultura no ensino de língua estrangeira, 

entre a década de 1960 até o ano 2000. Segundo Risager, o ensino de cultura até a 

década de 60 foi amplamente baseado numa tradição meramente informativa de 

cultura, com artefatos da cultura alvo trazidos para o ensino em sala de aula, que 

poderiam ser textos na língua estudada, livros e objetos de viagem que trouxessem 

informações práticas sobre o lugar de destino, ou seja, como a autora mesmo 

descreve: o conceito de “realia”, no qual “o ensino de línguas, também no nível 

elementar, deveria ser acompanhado por uma coloração cultural que poderia levar a 

lidar com a vida no país do idioma de destino” (2007, p.29)
2
 [tradução nossa].  

A partir da década de 1970, uma atenção maior se desenvolveu para que o 

ensino de cultura migrasse da sua posição periférica em direção ao cerne do ensino 

de língua, coincidindo com o que está ligado ao “conceito de texto expandido”. Isto 

é, foram incluídos outros textos não somente literários, mas os chamados textos 

autênticos: textos de não-ficção, textos de jornais e revistas, menus, publicidade e 

muitos outros. Percebeu-se, então, que os textos de não-ficção proporcionavam um 

maior conhecimento do mundo externo, da cultura e sociedade, do que os textos 

literários. Na década de 1980, a apreciação antropológica de cultura se torna 

referência comum, motivando também a ideia do ensino de línguas como uma tarefa 

intercultural, uma vez que o ensino de cultura passou a se interessar pelo 

conhecimento trazido pelos estudantes sobre seus próprios países, suas percepções 

de si mesmos e de sua identidade nacional (SALOMÃO, 2012).  

Segundo Risager (op. cit) poucos trabalhos, ainda, problematizavam a 

questão do ensino de cultura como um processo interpessoal, que emerge a partir 

da interação social como defendiam Zarate (1986) e Byram (1989). No decorrer da 

década de 1980, juntamente com o aspecto interpretativo, o desenvolvimento das 

tecnologias proporcionou maiores oportunidades de trabalhar com o aspecto visual 

do ensino cultural. Tornando possível a gravação de filmes e programas de televisão 

para reproduzi-los diretamente no ensino, o que significava uma mediação do 

contexto situacional para o contexto comunicativo muito mais realista e detalhado. O 

aspecto visual também possibilitou a oportunidade de trabalhar com aspectos 

visíveis da língua, da cultura, da sociedade e da natureza, por meio da comunicação 

                                                             
2 “that language teaching, also at the elementary level, ought to be accompanied by a cultural colouring that could possibly lead 

to dealing with life in the target-language country.” 
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não-verbal (gestos e proxemics3), vestimentas, ambientes externos e internos, 

paisagens, flora e fauna, entre outros.  

 Ainda, nessa década, a relação entre língua e cultura foi materializada em 

expressões como “língua e cultura” (“language and culture”) em decorrência de 

muitos autores apontando para a indissociabilidade entre os dois elementos, porém, 

ainda necessitava da transposição da teoria para a sala de aula.  

Nos anos 90, mais precisamente em 1993, o ensino de línguas, e a linguística 

em geral, vivenciaram uma reforma cultural, que resultou, entre outras coisas, a 

criação de uma seção devotada ao componente cultural no ensino de línguas no 

congresso mundial de Linguística Aplicada (AILA) sediado em Amsterdã (Risager, 

2007). De acordo com a autora, essa década foi marcada pela internacionalização, 

com aumento da mobilidade de estudantes para aprender línguas no exterior, bem 

como a expansão das tecnologias da informação e comunicação, aumentando os 

contatos pessoais transnacionais, o que fez com que o ensino de línguas 

direcionasse seu olhar aos encontros culturais e na cultura vivenciada pelo 

indivíduo. O entendimento sobre a relação entre língua e cultura prosseguiu como 

indissociável; contudo, duas correntes surgiram: uma estruturalista, que descrevia a 

língua como sistema, e uma pós-estruturalista, que descrevia a língua como prática 

e assegurava a inseparabilidade entre o evento linguístico e o contexto cultural. 

Baptista (2015, p. 203) observa que nos anos 1990, no contexto de ensino e 

aprendizagem de línguas, intensificou-se a preocupação em torno da compreensão 

das múltiplas dimensões dos sujeitos envolvidos nesses processos, tanto no que se 

refere a aspectos de natureza biológica, psicológica, social, histórica e cultural, 

quanto a como esses processos afetavam ou poderiam afetar os sujeitos. 

Conforme Risager, o início de 2000 prosseguiu com a tradição advinda da 

década de 1990, porém com um acréscimo de estudos, conferências, pesquisas e 

importante cooperação internacional a propósito da cultura e da comunicação 

intercultural. Para a autora, a importância do desenvolvimento ocorrido se mostra 

claramente no fato de que o ensino de cultura começou a demonstrar interesse no 

conteúdo do ensino de línguas, ou seja, nos níveis do texto e da palavra, do léxico e 

da semântica, e avançou para um interesse sobre a dimensão contextual e poética, 

                                                             
3 O termo  proxemics foi cunhado pelo antropólogo Edward T. Hall, em 1963, para descrever o espaço pessoal de 

 indivíduos num meio social.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall
https://pt.wikipedia.org/wiki/1963
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduo
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sobretudo nos estudos realizados por Claire Kramsch (1993, 1998). Muitos são os 

autores que pesquisam e escrevem sobre a correlação entre ensino de língua e 

estudo da cultura, dentre eles Michael Byram, conforme citado, Alice Ommagio 

Hadley (1986), Douglas Brown (1994). Porém é comum entre todos citar Claire 

Kramsch, Professora de Alemão e Aquisição de Língua Estrangeira pela 

Universidade da Califórnia em Berkeley, E.U.A. e referência constante na pesquisa 

sobre o ensino de língua e cultura.  

No decorrer do tempo, desde a década de 1960, uma distinção pode ser feita 

sobre a relação entre língua e cultura no ensino de línguas, o que Risager (2007) 

apresenta por meio de dois modelos: o linguístico (culture in language – que insere a 

cultura na língua) e o as ciências sociais (language in culture – que insere a língua 

na cultura). De acordo com a autora, os teóricos que adotaram o modelo linguístico 

para debaterem questões da cultura, comumente, abordavam aspectos relacionados 

à comunicação, à pragmática, à semântica, à análise do discurso e à 

sociolinguística, como Seelye (1974), Galisson (1991), Kramsch (1993), Crozet e 

Liddicoat (2000) e Risager (2003), enquanto aqueles que adotaram as ciências 

sociais se fundamentavam em abordagens decorrentes da antropologia cultural, da 

psicologia, da sociologia e da pedagogia, como Erdmenger e Istel (1973), Zarate 

(1986), Byram (1989, 1997), Starkey (1991), Brogger (1992) e Guilherme (2002). 

Estes teóricos têm contribuído para a discussão do componente cultural no ensino 

de línguas, evidenciando como língua e cultura se interconectam e a sua 

indissociabilidade. 

É importante destacar que em seu estudo, Risager (op.cit) apresenta uma 

criteriosa análise desses dois modelos a respeito da relação entre língua e cultura. 

Para ela, a língua e cultura podem, eventualmente, ser dissociadas, o que vai 

depender da perspectiva que se toma: sociológica, psicológica ou orientada ao 

sistema.  

A respeito da perspectiva sociológica, esclarece a autora, a prática linguístico-

cultural-discursiva é vista em relação ao macrocontexto cultural. Nesse sentido, ela 

pode ser dissociada do contexto de primeira língua, via migração, por exemplo, 

podendo ser deslocada para um contexto de uso de segunda língua ou língua 

estrangeira, o que a levaria a passar por processos de incorporação e mudança. 

Segundo Salomão (2012), Risager acredita que a partir do ângulo sociológico, língua 

e cultura poderiam ser separados.  
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No entanto, em uma perspectiva psicológica, que observa não somente a 

prática, mas também os recursos linguístico-cultural-discursivos do falante, que são 

inseparáveis de sua história de vida, encontramos a indissociabilidade entre língua e 

cultura, muito embora suas relações mútuas possam se modificar, se reestruturar 

ou, até mesmo, serem reinterpretadas.  

Na perspectiva orientada ao sistema, que de acordo com Risager, 

compreende a língua como sistema, temos a construção de uma comunidade 

linguística imaginada ligada a uma construção equivalente de uma comunidade 

cultural imaginada. A conexão entre língua e cultura, nesse caso, seria uma 

construção ideológica a ser utilizada com propósitos políticos, que poderia levar a 

posições nacionalistas ou ufanistas, mas também poderia defender causas mais 

legítimas como a preservação de línguas ameaçadas (SALOMÃO, 2012, p.82-83). 

Na seção seguinte, abordamos o desenvolvimento do conceito de cultura, 

como ele se relaciona com a linguagem e a sua atuação no processo de ensino de 

língua estrangeira. 

 

1.2 A cultura como ação no ensino de língua estrangeira 

 

Ao desafio de definir cultura contemplamos a frase de Raymond Williams 

“cultura é uma das duas ou três palavras mais complicadas da língua Inglesa” (1983, 

p.87). Diremos nós, uma das duas ou três palavras mais complicadas em qualquer 

língua. A dificuldade em definir cultura é, em parte, por conta do seu 

desenvolvimento histórico intrínseco em várias línguas, mas "principalmente porque 

ela já chegou a ser usada para conceitos importantes em diversas disciplinas 

intelectuais distintas, em vários sistemas distintos e incompatíveis de pensamento" 

(WILLIAMS, 1983, p.87). No entanto, como o tema nos faz testemunha, ela mantém 

uma capacidade semelhante a uma sirene para atrair a atenção de estudiosos com 

interesses diferentes, múltiplos. Seja qual for a definição de cultura, todos nós 

sabemos que é algo imperativo em nossas vidas.  

Segundo Cuche (2002), Teixeira Coelho (2008) e Laraia (2009), uma das 

mais antigas definições de cultura é dada pelo antropólogo Edward Burnett Tylor, 

nas primeiras linhas de sua obra Primitive Culture, 
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“[...] tomando em seu amplo sentido etnográfico é este todo 
complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, 
costumes e outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem 
como membro da sociedade” (1871, p.4). 
 

 

Observa-se que Tylor, em sua definição, considera a função social da cultura 

e enfatiza seu processo de aquisição na vida em sociedade. Dourado e Poshar 

(2010) afirmam que tal definição resultou na mudança do paradigma vigente da 

visão de cultura como inata para cultura como hábito adquirido. Laraia (2009) explica 

que Tylor, na verdade, demonstra em sua obra que a cultura poderia ser um objeto 

de estudo sistemático, uma vez que se confrontava ainda nessa época com a ideia 

da natureza sagrada do homem. O estudo da cultura, desse modo, passou a 

priorizar a “análise, classificação e comparação dos diferentes elementos que 

caracterizam as diferentes culturas, deixando-se de lado a antiga noção de cultura 

como cultivo das faculdades intelectuais humanas” (DOURADO; POSHAR, 2010, p. 

38). 

Podemos escrever linhas e linhas com o intuito de definir cultura, discorrer 

sobre inúmeros teóricos e conceitos, contudo não seria o bastante, pois como afirma 

Clifford Geertz “a cultura é uma ciência interpretativa em busca de significado” 

(1989, p.04).  

Esta seção não tem o propósito de estender-se por todas as escolas 

antropológicas e sociológicas, a fim de apresentar um levantamento histórico a 

respeito do conceito de cultura. Contudo, procuramos contemplar o desenvolvimento 

de tal conceito, sobretudo, no que ele se relaciona com a linguagem nas ciências 

sociais, uma vez que tem influenciado o modo como entendemos cultura no ensino 

de línguas.  

Sabemos que, inicialmente, o conceito de cultura percorreu as ideias do 

Iluminismo, fundamentado nos ideais de progresso, do conhecimento racional e livre 

exercício das capacidades humanas, partindo de uma concepção universalista, que 

considerava cultura como um conjunto de traços que caracterizavam a vida coletiva, 

e evoluindo para perspectivas particularistas, que compreendiam “as culturas” e não 

somente a “cultura”, baseando-se em perspectivas etnográficas (SALOMÃO, 2012). 

Em virtude dos estudos sobre aculturação, cultura passou também a ser 

compreendida como um conjunto complexo e dinâmico, que, por consequência dos 
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contatos culturais com o outro, é formada por culturas ‘mistas’ e não mais ‘puras’ e 

‘mestiças’, feitas de continuidades e de descontinuidades.  

De acordo com a etnografia interpretativista de Clifford Geertz (1989), o 

conceito de cultura também passou a expressar um domínio de comunicação 

simbólica, que nos permite analisar o fluxo do discurso social. Segundo Risager 

(2006), é importante lembrar que o olhar da antropologia a partir da década de 1980, 

por influência dos Estudos Culturais, volta-se para os estudos das complexas 

sociedades modernas, ao invés de focar-se em sociedades pequenas e menos 

complexas socialmente. De forma que, os estudos antropológicos, no que se refere 

ao conceito de cultura, decorrentes da década de 1980, oferecem importantes 

elementos para o desenvolvimento do ensino de línguas e a sua interação com as 

relações culturais e sociais das sociedades contemporâneas. 

Porquanto, é no pensamento de Brian Street (1993, p. 25) que encontramos 

valiosa contribuição para este trabalho. Para ele, na verdade, não há muito sentido 

em tentar descrever as vertentes epistemológicas sobre o conceito de cultura ou 

tentar explicar o que é cultura, o que pode ser feito, todavia, é dizer o que a cultura 

faz.  

 

O que a cultura faz é precisamente o trabalho de definição de 
palavras, ideias, coisas e grupos. Todos nós vivemos nossas vidas 
em termos de definição, nomes e categorias que a cultura cria. O 
trabalho de estudo da cultura não é de encontrar e, em seguida, 
aceitar suas definições, mas de descobrir como e quais são as 
definições feitas, sob que circunstâncias e por que razões. A cultura 
é um processo ativo de construção de significado e consonância 
sobre definição, incluindo a sua própria definição. Este, então, é o 
que quero dizer, argumentando que a cultura é um verbo.4  
 
 

 E é justamente pensando na cultura como verbo, na cultura como ação e no 

que a ela pode realizar é que entendemos a sua importância no ensino de qualquer 

língua. Acreditamos que, para o estudante adquirir competência cultural ao aprender 

uma língua estrangeira, é necessário reconhecer as diferenças entre os aspectos 

culturais, respondendo a essas diferenças de forma positiva e interagindo de forma 

                                                             
4
 For what culture does is precisely the work of defining words, ideas, things and groups. We all live our lives in terms of 

definition, names and categories that culture creates. The job of studying culture is not of finding and then accepting its 
definitions but of discovering how and what definitions are made, under what circunstances and for what reasons. Culture is an 
active process of meaning making and contest over definition, including its own definition. This, then, is what I mean by arguing 
that culture is a verb. (1993, p. 25) [tradução nossa] 
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eficaz em uma variedade de ambientes culturais. Cross (1995) define as 

competências culturais mais explicitamente como um conjunto de comportamento 

congruente, atitudes, estruturas e princípios que se juntam para trabalhar de forma 

eficaz em situações interculturais.  

Para Ladson-Billings (2001), a competência cultural está presente na sala de 

aula no momento em que o professor reconhece que a cultura tem um papel 

integrante na educação e que é indispensável ao ensino de língua.  

No contexto do ensino de língua estrangeira compreendemos que a 

competência cultural envolve a reflexão não somente sobre a cultura alvo, mas 

também sobre a cultura nativa do estudante, da mesma forma possibilita o 

entendimento a respeito da diversidade, pluralidade e individualidade. A aquisição 

da competência cultural não significa assumir ou estimular uma nova identidade 

cultural, mas sim agir de tal modo que indique o reconhecimento e o respeito às 

diferenças (HANNA, 2015, p.98,99).  Ser culturalmente competente evidencia a 

habilidade de valer-se de uma variedade de conhecimentos e práticas no intuito de 

evitar problemas comunicacionais. Ao refletirem sobre as experiências vividas, os 

envolvidos nesse processo deverão pensar a ação de aprender língua estrangeira 

como uma nova maneira de ver, de ouvir, de falar, o que os levará a considerar o 

aprendizado por uma perspectiva mais prática, construtiva, resoluta. 

Villegas e Lucas (2006), baseados na pesquisa sobre o ensino culturalmente 

significativo, apontam a noção de que os professores que reconhecem a cultura 

como necessária ao ensino de língua são socioculturalmente conscientes, isto é, 

estão instrumentalizados para reconhecerem que o modo de pensar das pessoas, 

de se comportar e de ser são influenciados pela raça, etnia, classe social e 

linguagem. De acordo com Villegas e Lucas, os professores que, portanto, adotam 

em sala de aula a abordagem intercultural, podem proporcionar confiança ao 

estudante para desenvolver o conhecimento de uma língua estrangeira. 

Para exemplificar, nos EUA, desde a década de 90, a organização para 

preparação de professores, a National Board for Professional Teaching Standards 

(NBPTS), tem promovido normas e diretrizes a fim de beneficiar os professores com 

conhecimento sobre a natureza da cultura e da diversidade cultural e a relação entre 

língua, cultura e identidade. Uma vez que a preparação do professor e o seu 

desenvolvimento profissional incluem a atenção à abordagem intercultural no ensino 

de língua, este profissional pode desenvolver competência cultural e, sobretudo, 
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produzir o senso de “autoeficácia” que, por sua vez, está positivamente relacionada 

com o envolvimento dos estudantes para a aquisição de uma língua estrangeira 

(TRUMBULL e PACHECO, 2005, p.04 e 26).  

A cultura afeta a forma como as pessoas aprendem, recordam, elaboram 

estratégias para resolver problemas e comunicam-se; assim, a cultura é parte 

integrante do desenvolvimento intelectual e social dos estudantes. Compreender que 

compor o ensino de língua com aspectos da cultura lança luz sobre a forma como os 

estudantes aprendem e desenvolvem o aprendizado. 

Sabemos que a cultura se transforma em resposta às condições políticas, 

econômicas, educacionais, sociais e ideológicas. As interações entre culturas são as 

principais fontes de mudança. Acresce que, à medida que estudamos sobre culturas 

aprendemos sobre padrões usuais de pensamento e de comportamento. Apesar da 

variabilidade dentro de uma cultura, existem fortes tendências de certos valores. 

Para Trumbull e Pacheco (2005), o estudo dos padrões culturais é valioso porque 

esses padrões são associados com as normas de comunicação, estratégias 

cognitivas e resolução de problemas. Esses padrões oferecem ao professor um 

ponto de partida. O desafio é evitar generalizações e estereótipos.  

Com o propósito de abordar a cultura na sala de aula, os professores podem 

passar pelo processo de averiguação de aspectos invisíveis de suas próprias 

culturas. Estes podem ser visíveis por contrastes explorados em seus próprios 

valores e práticas com outras culturas. 

Professores que fomentam a competência cultural rotineiramente podem 

instrumentalizar seus estudantes através de vários métodos, incluindo mostras de 

trabalho, elaboração de diálogos, entrevistas orais, observações formais e informais, 

trabalhos em grupos, tarefas de desempenho e muitas outras fontes. Os estudantes 

se beneficiam de muitas oportunidades para praticar o que aprendem, precisam de 

alternativas para aprender e demonstrar o aprendizado por outros meios que não 

somente o linguístico. 

Os professores podem estimular seus estudantes com conhecimento artístico 

ou interesses em usar diversas formas de arte. Como parte de um projeto ou 

instrução temática, por exemplo, a música pode, não apenas envolver o uso da 

linguagem, mas pode criar um ambiente de aprendizagem para construir a 

compreensão auditiva, expressão oral, leitura, escrita, aumentar o vocabulário e 

ampliar o conhecimento cultural. Atividades como estas refletem a importância de 
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envolver os estudantes ativa e interativamente no processo de aprendizagem. Como 

destaca o Professor Jerome Bruner (1996, p.84) “Aprendizado... é melhor quando é 

participativo, pró-ativo, comum, colaborativo e entregue a construção de significados 

em vez de apenas recebê-los.” [tradução nossa] 5.  

Segundo Bruner (1996) é imprescindível a elaboração de recursos e métodos 

de aulas interativas, o que permite não só uma maior intervenção do estudante, mas 

também o seu desenvolvimento e o reforço de sua aprendizagem, indo além da 

simples memorização e favorecendo a descoberta dos aspectos sócio-históricos e 

culturais.   

A aprendizagem de uma língua estrangeira interconectada ao ensino da 

cultura evidencia que a aquisição e a apresentação de conhecimento é dependente 

do contexto. Em seus estudos, Bruner (1996) nos mostra que a relação do ensino de 

língua e a interação com os contextos culturais incidem no desenvolvimento 

cognitivo, o que, para o professor, pode legitimar o interesse do estudante pelo 

aprendizado. No senso comum, cognição denota o ato ou a ação de conhecer, a 

aquisição do conhecimento. No entanto, é no pensamento de William Labov (2010, 

p.02) que encontramos a correlação com os estudos de Bruner; Labov a define 

como a ação ou faculdade do saber que inclui em seu sentido mais amplo a 

sensação, a percepção e a concepção. Neste sentido a língua assume a função de 

uma ponte entre o conhecimento cultural e o desenvolvimento cognitivo. 

Desenvolvendo, então, a cognição cultural. Esta, por sua vez, motiva o estudante a 

ampliar a competência comunicativa intercultural, implícita na procura de um 

crescimento da quantidade e qualidade de contatos entre os interlocutores dentro e 

além das fronteiras nacionais (KRAMSCH, 1998a, p.27 e HANNA, 2015, p.27). 

Kramsch (1997), Brown (2001) e Valdes (2001), entre outros autores, 

defendem que os sentimentos reais dos estudantes em relação à língua estrangeira 

devem ser explorados abertamente de modo que o professor possa inicialmente 

conduzi-los a um entendimento e, gradualmente, auxiliá-los em um processo de 

conscientização acerca de como língua e cultura podem interagir. É preciso mostrar-

lhes, igualmente, que os diferentes olhares sobre a mesma realidade diferenciam-se 

conforme a cultura de cada um, fazendo com que a língua utilizada expresse uma 

                                                             
5 Learning... is best when it is participatory, proactive, communal, collaborative and given over to constructing 

meanings rather than receiving them (Bruner, 1996, p.84). 
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visão de mundo. Cabe ao professor de língua estrangeira trazer para a sala de aula 

um conhecimento significativo não só das diferenças entre as culturas dos 

aprendizes e aquelas da língua-alvo, como também das semelhanças que unem a 

todos em um só universo, ou seja, estimular e ampliar a cognição cultural do 

estudante por meio do ensino da língua estrangeira (FIGUEIREDO, 2013, p.02). 

Nós consideramos que aprender sobre a cultura é um processo de dentro 

para fora, no qual o primeiro aspecto a se desenvolver é a consciência cultural, este 

processo envolve mais do que aprender sobre o Outro. Os estudantes que 

estabelecem contato com mais de uma cultura podem ter recursos e habilidade em 

mover-se entre as culturas e expectativas associadas a elas, além de 

desenvolverem a consciência social, a criatividade, a abertura para conhecimentos 

novos, enfim, uma nova forma de ver e pensar o mundo. 

 

1.3 Perspectiva sociocultural acerca de língua e cultura 

 

O termo Linguística Aplicada comumente refere-se à “aplicação da ciência 

linguística a vários problemas práticos”6 (FERGUSON, 1951, p.29). Em outras 

palavras, é um campo interdisciplinar de estudo que identifica, investiga e oferece 

soluções para problemas relacionados à linguagem da vida real (HALL, 2011). 

Entretanto, ao longo do último meio século, ela assumiu vários significados e tornar-

se cada vez mais ampla em seu escopo.  

Compreendemos a Linguística Aplicada como uma área de produção de 

conhecimentos que diz respeito às práticas discursivas que são produzidas na 

sociedade, um campo interdisciplinar da Linguística, “o estudo de práticas 

específicas de uso da linguagem em contextos específicos” (SIGNORINI, 1998, 

p.101). Como ressalta Vilson J. Leffa, em seu trabalho “A Lingüística Aplicada e seu 

compromisso com a sociedade”: 

 

Este é, como sabemos, o campo privilegiado da Linguística Aplicada: 
o estudo da língua em uso: a linguagem como acontece na sala de 
aula ou na empresa, falada por uma criança ou por uma pessoa de 
idade, expressando uma ideia ou uma emoção, etc.(2001, p.03) 

 

                                                             
6 “the application of linguistic science to various practical problems” [tradução nossa] 
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O ensino de língua e cultura tem sido considerado uma importante área de 

estudo na Linguística Aplicada. Todavia, da mesma forma como as nossas 

compreensões a respeito dos conceitos de língua e cultura se transformam ao longo 

do tempo, a compreensão a respeito do estudo em que se baseia a Linguística 

Aplicada, também se transforma. 

Em décadas mais recentes, discussões no âmbito do ensino de língua 

estrangeira a respeito das limitações para compreender a abrangência da linguagem 

têm se desdobrado, demonstrando à Linguística Aplicada a necessidade de afrouxar 

seus laços com a postura mais restrita e rígida da linguística. Hall (2011) descreve a 

postura mais restrita e rígida da linguística como pressupostos que consideram a 

aquisição da linguagem como um processo pelo qual a mente humana, com seus 

sistemas inatos, coerentes e abstratos, impõe ordem à aquisição de informações  

linguísticas e não linguísticas. Estudos sobre o ensino de línguas por meio da 

abordagem restrita da Linguística Aplicada apresentam um propósito um bem 

complexo. Dado que abrangem desde tentativas de se descobrirem as propriedades 

universais inerentes da linguagem, a preocupações com os papéis desempenhados 

por particulares processos cognitivos e fatores externos na sequência de 

desenvolvimento pelo qual determinados aspectos da linguagem e sistemas de 

cultura foram adquiridos. 

Concepções mais atuais apresentam significativo contraste com a visão mais 

tradicional da língua e aprendizagem da cultura. Essas concepções extraem 

conceitos teóricos e resultados das investigações de aprendizagem a partir de áreas 

fora do que tem sido tradicionalmente considerado o principal campo teórico de 

Linguística Aplicada.  O preceito mais significativo, e que possibilitou a ampliação do 

estudo a respeito do ensino e aprendizagem de língua e cultura na Linguística 

Aplicada, é a teoria sociocultural desenvolvida pelo psicólogo Lev Vygotsky (1981, 

1986), proposto pela primeira vez há mais de cinquenta anos.  

A partir dos pressupostos de Lev Vygotsky a Linguística Aplicada passou a 

explorar outras disciplinas, estendendo seu alcance a áreas como a comunicação, a 

psicologia cultural, a antropologia linguística, a filosofia da linguagem e a teoria 

social em busca de novas formas de entender a linguagem em uso. 

De acordo com Hall (2011), o ato de abranger outras disciplinas tem sido 

favorável, produzindo conhecimentos teóricos e metodológicos sobre a natureza da 

Linguística Aplicada, que diferem substancialmente daqueles incorporados na 
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abordagem mais tradicional e rígida do campo de estudo da linguística, que acabava 

por limitar seu teor. 

Estudos atuais apontam ser fundamental o estudo da ação social - o uso da 

língua em circunstâncias do mundo real - com o objetivo de compreender como a 

língua é usada para construir nossos mundos socioculturais. A prioridade analítica 

não é a língua em si, mas as formas em que a língua é usada na ação da vida 

social. 

É central para a transformação do exercício da Linguística Aplicada a 

reconceptualização de dois conceitos, língua e cultura, considerados fundamentais 

para a disciplina. Enquanto entendimentos atuais a respeito desses conceitos 

derivam de uma variedade de interesses das correntes acadêmicas, eles estão 

unidos por uma perspectiva sociocultural da ação humana (COLE, 1996; WERTSCH 

et al., 1995). Nesse sentido, consideramos que 

 

Sendo assim, é de fundamental importância (re)discutir em que 
consiste ensinar e aprender línguas na sociedade contemporânea de 
maneira a entender que esses processos não estão desvinculados 
das dimensões sociais, históricas, culturais e políticas em que 
ocorrem. E, conseguintemente, em que consiste essa vinculação e 
quais suas possíveis implicações para o ensino de línguas 
(BAPTISTA, 2015, p.199,200) 
 
 

Trabalhos decorrentes da antropologia, Linguística Aplicada, psicologia e 

educação assumem o termo sociocultural, muitas vezes, com significados 

ligeiramente diferentes e, por vezes, com diferentes empregos.  

Karen E. Johnson (2009) elucida uma compreensão da base epistemológica 

da perspectiva sociocultural na aprendizagem humana e o que ela tem a oferecer 

para o ensino de línguas. De acordo com a autora, a perspectiva sociocultural 

considera que a maneira pela qual a consciência humana se desenvolve depende 

das atividades sociais específicas nas quais nos engajamos e dos materiais 

construídos culturalmente e artefatos semióticos ou mecanismos, dos quais o mais 

importante é a linguagem, que utilizamos para participar de tais atividades. 

Distinta das teorias behavioristas ou cognitivistas da aprendizagem humana, a 

perspectiva sociocultural depreende que o nível superior de cognição humana no 

indivíduo tem sua origem na vida social, uma vez que investiga a relação entre o 

funcionamento mental humano e as situações culturais, institucionais e históricas 



38 

 

nas quais este funcionamento ocorre. Conforme esclarece Wertsch (1995, p.3), a 

perspectiva sociocultural procura “explicar a relação entre o funcionamento mental 

humano, por um lado, e as situações culturais, institucionais e históricas em que 

este funcionamento ocorre, por outro"7. 

Os princípios epistemológicos da perspectiva sociocultural decorrem 

sobretudo dos trabalhos do educador e psicólogo russo Lev Vygotsky (1978, 1986), 

conforme mencionado anteriormente, e seus seguidores Leontiev (1981) e Luria 

(1982), citados por Johnson. A autora relata que mais recentemente a perspectiva 

sociocultural tem sido desenvolvida por estudiosos como Cole (1996), John-Steiner 

(1997), Kozulin (1998), Lantolf (2000, 2006), Wells (1999) e Wertsch (1991). 

Johnson (2009) ressalta que, para a perspectiva sociocultural, a cognição 

humana é estabelecida por meio do envolvimento em atividades sociais, e são as 

relações sociais e os materiais, signos e símbolos culturalmente construídos, 

denominados artefatos semióticos, que permeiam as relações que criam formas de 

pensamento humano superiores. Isto posto, o desenvolvimento cognitivo é um 

processo interativo, mediado pela cultura, contexto, linguagem e interação social. De 

acordo com a autora, o conhecimento do mundo é adquirido a partir do momento em 

que o homem está situado em um ambiente cultural. Logo, é a partir desse ambiente 

cultural que os seres humanos adquirem os sistemas de representação que, 

finalmente, tornam-se o meio, o mediador e as ferramentas do pensamento.  O 

significado não consiste na língua em si, mas no uso social dela e, portanto, o 

desenvolvimento cognitivo é caracterizado como a aquisição e manipulação de 

ferramentas culturais e conhecimento. 

Segundo Wertsch (1995), o homem tem acesso às ferramentas e práticas 

psicológicas em virtude de pertencer ao meio sociocultural em que essas 

ferramentas e práticas têm sido e continuam a ser transmitidas culturalmente. 

Para Johnson (2009), tal perspectiva destaca o papel do agenciamento 

humano no processo de desenvolvimento, uma vez que compreende que a 

aprendizagem não é a apropriação direta de habilidades ou conhecimento de fora 

para dentro, mas o movimento contínuo de atividades externas, socialmente 

mediadas e que resultam na transformação tanto do indivíduo quanto das suas 

                                                             
7 "to explicate the relationship between human mental functioning, on the one hand, and the cultural, institutional and historical 

situations in which this functioning occurs, on the other".[tradução nossa] 
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ações em sociedade. Deste modo, o desenvolvimento cognitivo não é simplesmente 

uma questão de aculturação ou mesmo apropriação dos recursos e práticas 

socioculturais existentes, mas a reconstrução e transformação desses recursos e 

práticas existentes de forma que respondam tanto às necessidades individuais como 

locais. 

Como e o que o homem aprende, e como este conteúdo será utilizado, 

dependerá da associação das experiências anteriores, dos contextos socioculturais 

nos quais a aprendizagem ocorre e do que o ele quer, necessita e/ou pretende fazer 

com aquele conhecimento.  

A perspectiva sociocultural considera que o desenvolvimento humano 

cognitivo pode ser entendido à luz das práticas culturais e das circunstâncias de 

suas comunidades, isto é, o meio em que o homem está inserido.  

Em relação à aprendizagem de língua e cultura, a premissa da perspectiva 

sociocultural está em localizar a fonte do aprendizado nas nossas ações em nossos 

mundos sociais (HALL, 2011, p. 49). Uma vez que nossos mundos sociais são 

constituídos por uma variedade de eventos, que podem ser dirigidos a objetivos ou 

atividades intelectuais e práticas, esses eventos contem vários recursos linguísticos 

e simbólicos para a sua concretização.  

Ao longo do tempo e com a experiência adquirida com o convívio e troca com 

outros membros do mesmo meio cultural, aprendemos a discernir o que está 

ocorrendo ao nosso redor e antecipar o uso ou, até mesmo, a consequência do uso 

de determinada linguagem. Além de aprendermos como agir com as nossas 

palavras, nós também desenvolvemos uma base comum de conhecimento sobre o 

mundo, incluindo expectativas sobre o que podemos e, talvez, não podemos fazer 

como indivíduos e como membros de um grupo. Da mesma forma, desenvolvemos 

uma compreensão da importância sociocultural das nossas atividades sociais, seus 

valores e propósitos, além do papel que nós e os outros membros do mesmo meio, 

apropriamos para reproduzir nossa comunicação (VYGOTSKY, 1978). Esta 

aprendizagem e desenvolvimento são obtidos, de acordo com Vygotsky, pelo 

contato, orientação e exemplos proporcionados pelos membros mais experientes do 

meio. 

Considerando essa assistência socialmente mediada, nossas performances 

são elevadas a um nível que, provavelmente, não poderia ter sido alcançado por 

conta própria, e no processo de aprendizagem nós transformamos os símbolos 
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linguísticos específicos e outros meios para realizarmos nossas atividades sociais, 

as quais antes eram associadas comumente ao conhecimento e habilidades 

individuais.  Desta forma, hábitos da linguagem tornam-se as ferramentas com as 

quais nós atribuímos sentido, ou seja, significado ao nosso mundo comunicativo e 

nele participamos ativamente. 

É complementar a esta concepção, a argumentação de Stuart Hall (1997) 

sobre o processo criador de significados, uma vez que o teórico sintetiza o termo 

cultura como um meio pela qual as coisas adquirem sentido (HANNA, 2015, p.131). 

Segundo Hall (1997), é por meio das múltiplas formas de uso que fazemos dos 

objetos, o que dizemos, pensamos, sentimos, como representamos, é que 

atribuímos significado. Isto é, em parte damos significado aos objetos, pessoas e 

eventos através da estrutura de interpretação que trazemos. E, em parte, damos 

significado através da forma como as utilizamos, ou as integramos em nossas 

práticas do cotidiano. 

Esse processo abrange as habilidades de ler imagens visuais, interpretar os 

códigos corporais e as expressões faciais, entender sentimentos e as ideias que 

pertencem aos outros em todas essas linguagens, de acordo com Hall (1997, p.4) “o 

significado é um diálogo sempre parcialmente compreendido, é sempre desigual”. 

Completando essa ideia, Hall (2006, p.10) descreve que nós podemos utilizar 

a língua a fim de produzir significados a partir do momento em que nos posicionando 

no interior das regras da língua e dos sistemas de significado de nossa cultura. A 

língua é um sistema social e não um sistema individual. Ela preexiste a nós, não 

somos seus autores. Falar uma língua não significa apenas expressar nossos 

pensamentos mais interiores e originais; significa também ativar a imensa gama de 

significados que já estão embutidos em nossa língua e em nossos sistemas 

culturais. Além disso, os significados das palavras não são fixos, numa relação um-

a-um com os objetos ou eventos no mundo existente fora da língua. O significado 

surge nas relações de similaridade e diferença que as palavras têm com outras 

palavras no interior do código da língua. 

Isto posto, do ponto de vista da perspectiva sociocultural, quase toda ação 

humana é uma ação mediada, pela qual nós usamos instrumentos culturais e 

linguísticos, considerados instrumentos de mediação – necessários para percorrer, 

responder e fazer sentido aos nossos meios. Em outras palavras, as pessoas não 
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atuam individualmente ou independente das outras, mas mediam e são mediadas 

pelas relações sociais que estabelecem com as outras. 

O que a compreensão a respeito da perspectiva sociocultural tem a oferecer 

para o estudante de língua estrangeira? No âmbito do processo de ensinar e 

aprender, encontramos em Vygotsky (1994, p. 53) a fonte primária a respeito da 

aprendizagem humana sob a perspectiva sociocultural – a mediação. Vygotsky 

ressalta que o processo estímulo-resposta deve ser entendido como um “ato 

complexo, mediado”. 

Podemos descrever, segundo Johnson (2009), a aprendizagem dos 

estudantes a partir de uma perspectiva sociocultural, olhando para o movimento 

progressivo de atividades externas, socialmente mediadas à mediação interna 

conduzida pelo professor. A teoria sociocultural de Vygotsky refere-se a este 

processo como internacionalização. Isso quer dizer que as atividades sociais de uma 

pessoa são inicialmente mediadas por outras pessoas ou elementos culturais, no 

entanto, mais tarde passam a ser controladas pelas próprias pessoas, a partir do 

momento em que elas se apropriam e reconstroem recursos para moderar suas 

próprias ações sociais.  

Johnson (2009, p.18) estabelece uma correlação entre o conceito de 

Vygotsky e ensino de língua estrangeira, na qual três tipos de ferramentas podem 

ser usadas para a mediação, podendo ser físicas ou sociais e também simbólicas: 

elementos culturais e atividades (que no ensino de línguas equivalem aos livros 

didáticos e materiais autênticos), conceitos (metáforas associadas com o ensino, ex. 

transmissão de conhecimentos) e as relações sociais (as diferentes relações de 

poder entre professores e estudantes). Acrescenta-se que expor ao estudante 

materiais que contenham elementos culturais propicia a ele o desenvolvimento da 

competência léxico-gramatical, bem como, da competência sociocultural, pois 

aspectos sociais e culturais ficam evidenciados (HANNA, 2012). 

 

Uma das maneiras de o professor ter oportunidade de trabalhar com 
a contextualização sociocultural é fazer uso de textos autênticos. A 
interpretação que a eles foi atribuída pelos autores e, posteriormente, 
por seus usuários, ao lado da observação das variantes linguísticas, 
percebidas em razão de aspectos sociais e/ou culturais, demonstrará 
de que modo esses textos refletem a maneira de ser, pensar, agir e 
sentir de quem os produziu. (HANNA, 2012, p. 60-61) 
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A perspectiva sociocultural também enfatiza o papel da ação humana no 

processo de desenvolvimento, visto que reconhece que a aprendizagem não é a 

apropriação direta de habilidades e conhecimento de fora para dentro, mas o 

movimento contínuo de atividades externas, socialmente mediadas que resulta na 

transformação tanto da pessoa quanto da atividade. Como e o que o indivíduo 

aprende e como isso é usado dependerá de suas experiências prévias, dos 

contextos socioculturais nos quais a aprendizagem ocorre e do que o indivíduo quer, 

necessita e/ou deve fazer com aquele conhecimento. 

Para Elinor Ochs (1996, p.407), a aquisição da língua e a aquisição da 

competência cultural não são processos de desenvolvimento independentes, nem 

uma aquisição é pré-requisito para o desenvolvimento da outra. Em vez disso os 

dois processos estão interligados a partir do momento em que um ser humano 

convive em sociedade. Cada etapa no processo de aquisição da língua e da cultura 

facilita os demais processos, assim como uma criança, um estudante de língua 

estrangeira, desenvolve seu conhecimento social, em parte, por meio de signos que 

passa a compreender e, em parte, pela experiência social. 

O conhecimento desses signos é a base tanto para a competência linguística 

como para a cultural. A compreensão das formas de linguagem necessariamente 

envolve a compreensão dos seus significados sociais convencionais, por exemplo, 

associação conceitual entre a ocorrência de uma palavra cujo significado depende 

do contexto (OCHS, 1996). 

Semelhante ao pensamento de Vygotsky (1978, 1986, 1994) e Ochs (1996), 

Michael Halliday (1975) considera o ato de aprender língua e aprender cultura 

mutuamente constitutivo, uma vez que língua e cultura devem ser compreendidas 

como uma integração tanto do processo social quanto do cognitivo (HALL, 2011, p 

56). Halliday (1975, p. 121) afirma que a língua é um instrumento da cultura por 

excelência, é o que possibilita a concretização dos significados do sistema social, 

que permite que seus membros ao coordenarem as atividades sociais com os 

outros, ao mesmo tempo, aprendam o conhecimento e as práticas, crenças e 

valores da sua própria cultura. Em outras palavras, conforme uma pessoa participa 

de eventos comunicativos no seu dia a dia, ela poderá desenvolver potencial para a 

troca de significados que são gerados pelo sistema social. 

Entendemos que a perspectiva sociocultural coloca de forma contundente o 

papel do indivíduo na transformação do mundo e sua participação ativa na história, 
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articulando o modo como a cultura é construída e reconstruída, em uma constante 

interação com o social nos processos de produção, manipulação e apropriação dos 

fenômenos e atividades culturais. Liberali (2009, p. 10) destaca que a importância da 

perspectiva sociocultural para o ensino de línguas está no modo como ela coloca o 

foco em um sujeito concreto, histórico, situado no tempo e no espaço que age e 

reflete como “elaborador, criador e transformador do conhecimento e do mundo”.  

Para este trabalho, entender cultura segundo a perspectiva intercultural, 

significa entendê-la antes de tudo como uma produção social e histórica, da qual o 

indivíduo se apropria, mas sobre a qual ele também age, (re)construindo-a, 

transformando-a; enfim, uma cultura da qual ele é, ao mesmo tempo, produto e 

produtor. 

No que diz respeito à perspectiva sociocultural, Kramsch (1993, p.234) 

concorda que “a aprendizagem de uma língua ocorre quando aprendemos a projetar 

duplamente uma voz social e uma voz pessoal”. Por essa razão, a autora argumenta 

serem as interações entre as culturas do aprendiz e as novas culturas que lhe são 

introduzidas em sala de aula as que lhe fornecem uma espécie de “terceiro espaço” 

ou “terceira cultura’”, quando a língua a ser aprendida pode representar um 

instrumento que serve tanto para manter seus padrões usuais de pensamento e de 

comportamento quanto para promover mudanças em suas atitudes e em seu modo 

de ver o mundo.  

O “terceiro espaço” ou “terceira cultura” é resultado de encontro entre a 

cultura do aprendiz com a cultura da língua-alvo, que possibilita um espaço muito 

pessoal que só poderá ser determinado pelo próprio estudante, que o compreenderá 

de maneira diferente e em momentos diferentes (HANNA, 2015, p. 134-135). 

Para Kramsch (1993), a perspectiva sociocultural estimula o desenvolvimento 

de uma compreensão mais significativa e menos parcial acerca do ensino de língua 

estrangeira e é por meio desse “terceiro espaço”, mediante o qual esses mesmos 

membros têm a oportunidade de ampliar suas concepções sobre línguas e culturas. 

Conforme mencionado por Hanna (2015, p.134), Kramsch considera que 

aprender uma língua é aprender a se exercitar em duas vozes, a voz social e a voz 

pessoal, e destaca que a língua que está sendo aprendida pode ser usada não só 

para manter as práticas sociais, mas também poderá acarretar mudanças advindas 

das práticas daquele aprendizado. 
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Nas seções seguintes, explicitaremos o modo como língua e cultura como 

práticas socioculturais vem sendo entendidas no processo de ensino e 

aprendizagem de língua estrangeira.  

 

1.3.1 Língua como prática sociocultural 

 

Para a perspectiva sociocultural, a língua é o meio vital pelo qual 

representamos o nosso pensamento. Vygotsky (1978) descreveu a língua como uma 

ferramenta psicológica e cultural, algo que nós usamos para atribuir sentido as 

nossas experiências e compartilhá-las com os outros. Assim, a língua é um meio de 

transformar a experiência em conhecimento e compreensão cultural. É por meio da 

língua, tanto falada e quanto escrita, que as sucessivas gerações beneficiam-se da 

experiência de gerações anteriores para compartilhar e definir as suas próprias 

experiências. 

De acordo com a concepção sociocultural, a linguagem se desenvolve em 

relação à atuação do homem dentro da atividade sociocultural em que ele participa. 

Uma vez que todas as atividades sociais são estruturadas e recebem significado de 

formas histórica e culturalmente situadas, a linguagem usada para descrever essas 

atividades obtém seu significado não de alguma representação implícita codificada 

nas próprias palavras, mas na atividade comunicativa concreta em contextos 

socioculturais específicos. Desse modo, enquanto a perspectiva sociocultural 

representa uma teoria da mente, em vez de uma teoria da linguagem, ela se alinha 

bem com teorias da linguagem que enfatizam a natureza fundamentalmente social 

da linguagem ao conceituá-la como prática social (JOHNSON, 2009, p.44). 

Ao compreendermos a língua como prática social, entendemos que o 

significado não reside na gramática da língua, ou em seu vocabulário, ou na mente 

de um indivíduo, mas nas atividades sociais cotidianas em que o indivíduo se 

envolve. Assim, a língua tem significado apenas por meio da maneira em que é 

utilizada. Gee (1999) afirma que é preciso reconhecer a diferença entre discursos, 

ou seja, como usamos a língua "no local"8 para criar perspectiva, para participar de 

atividades sociais, e para estabelecer certas identidades conforme as circunstâncias 

culturais e/ou históricas. Esses discursos, então, tornam-se socialmente aceitos 

como uma forma de estar no meio em que são compartilhados e valorizados entre 

                                                             
8
 “on-site” 
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membros e grupos específicos de pessoas. Em vista disto, devemos entender que 

os significados não são estáveis ou universais, mas são dependentes do contexto de 

utilização em que estão situados. Na compreensão de língua como prática social, o 

significado situa-se em práticas sociais e culturais específicas que se transformam 

continuamente. 

As estruturas de nossos recursos linguísticos emergem do uso do seu mundo 

real, assim como os seus significados. Isto é, os recursos linguísticos que 

escolhemos para usar não vêm para nós como formas vazias e prontas para serem 

preenchidas com as nossas intenções pessoais; em vez disso, eles vêm até nós 

com significados já incorporados neles. Esses significados, porém, não são 

derivados de um conjunto lógico e universal; em vez disso, assim como suas formas, 

eles são construídos ao longo do tempo a partir de utilizações anteriores em 

determinados contextos por determinados grupos de participantes, no cumprimento 

de metas específicas que, por sua vez, são moldadas por aspectos culturais, 

históricos e institucionais (HALL, 2011, p.11) 

A perspectiva sociocultural, no que diz respeito à ação humana, estabelece a 

essência da vida social na comunicação. No decorrer da nossa comunicação com os 

outros, estabelecemos metas, negociamos os meios para alcançá-las e 

reconceptualizamos as que criamos. Ao mesmo tempo, articulamos e gerimos as 

nossas identidades individuais, as nossas relações interpessoais e associações em 

nossos grupos sociais e comunidades. 

 
Frequentemente, damos e recebemos ordens, pedimos ajuda, 
lamentamos, conversamos com amigos, deliberamos, negociamos, 
fofocamos, procuramos aconselhamento e assim por diante. Nós 
participamos de tais atividades de rotina com relativa facilidade e 
podemos facilmente distinguir uma atividade da outra. Por exemplo, 
nós podemos geralmente denotar quando a enunciação "O que você 
está fazendo?" se entende como prelúdio de um convite e quando se 
entende como uma censura. (HALL, 2011, p.09)9 [tradução nossa] 

 

O conhecimento que utilizamos para nos ajudar a percorrer nossas atividades 

comunicativas compreende conjuntos de planos de comunicação, ou seja, modelos 

                                                             
9
On a daily basis, we give and take orders, request help, commiserate, chat with friends, deliberate, negotiate, gossip, seek 

advice and so on. We participate in such routine activities with relative ease and can easily distinguish one activity from other. 
For example, we can usually tell when utterance "What are you doing?" is meant as prelude to an invitation and when it is 
meant as a reproach. (HALL, 2011, p.09) 
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socialmente construídos com a finalidade de produzir soluções aos problemas de 

comunicação. Esses planos expõem para nós os objetivos esperados ou típicos de 

uma atividade e as trajetórias típicas de ações linguísticas pelas quais tais objetivos 

são realizados. Os planos são construídos em e por grupos socioculturais dos quais 

somos membros e podem ser mantidos e modificados nos usos que fazemos deles, 

de acordo como participamos das atividades que constituem nossas vidas. Em 

outras palavras, os planos nos ajudam a sincronizar as nossas ações e 

interpretações, e compreender e identificar mutuamente o que ocorre ao nosso redor 

(LUCKMANN, 1995). 

Joan Kelly Hall (2011) destaca que a língua como ação social é considerada o 

principal recurso sociocultural constituído por um leque de possibilidades, um 

conjunto aberto de opções de comportamento que estão disponíveis para o indivíduo 

como um ser social. As atividades comunicativas incluem uma variedade de 

recursos linguísticos, como elementos lexicais e gramaticais, atos de fala e 

estruturas retóricas e, no caso do uso da língua oral, padrões estruturados para o 

diálogo: recursos fonológicos, prosódicos e paralinguísticos tais como entonação, 

cadência, tempo e pausa da fala. 

Concepções mais conservadoras da língua aceitam esses recursos a fim de 

corrigi-los, limitando sistemas estruturais da linguagem. Em contraste, a perspectiva 

sociocultural os considera fundamentalmente sociais, a sua essência está ligada aos 

seus hábitos de uso. Isto é, em vez de um pré-requisito para utilização efetiva 

desses recursos, a sua forma ou estrutura são propriedades emergentes das nossas 

atividades sociais. As estruturas, portanto, não precedem o uso, mas na sua 

utilização desenvolvem a sua forma. 

De acordo com Hall, essa concepção é substancialmente desenvolvida por 

Paul Hopper (1987, 1998). Para este teórico, ao invés de ser a fonte de 

comunicação, as estruturas de linguagem são mais apropriadamente entendidas 

como subprodutos do mesmo. É através de seu constante uso em contextos 

socioculturais específicos que os meios simbólicos, pelos quais estabelecemos a 

ação comunicativa, desenvolvem um repertório de elementos pré-fabricados para 

uso em contextos apropriados. Embora os significados não sejam estáveis ou 

completos, a partir do momento em que são estabelecidos pela linguagem, eles 

assumem definições pelas práticas sociais e culturais específicas em que são 



47 

 

utilizados. Não podemos desconsiderar que o conhecimento histórico e cultural 

transforma continuamente essas práticas. 

A seguinte citação de Gee sintetiza muito bem essa teoria: 

 

pensar e usar a língua é a atividade essencial para atribuir os 
significados situados que você precisa para a ação no mundo. Este 
conjunto é sempre relativo a suas experiências socioculturalmente 
definidas no mundo e, mais ou menos, as práticas sociais rotineiras 
(normalizadas) através de modelos culturais e vários dos grupos 

socioculturais aos quais você pertence (1999, p.49)10. 
 

Da mesma forma, Gee (1999) argumenta que todas as línguas têm muitas 

"linguagens sociais" e diferentes linguagens sociais refletem suas próprias 

gramáticas que atuam como recursos para os membros de um mesmo grupo social 

a se envolverem em atividades e adotar certas identidades. A partir da noção de  

língua como prática social a gramática não sinaliza o significado de um enunciado, 

ao contrário, são os modelos culturais compartilhados e discursos em que a língua é 

utilizada que definem o que o enunciado significa. Por exemplo, uma linguagem 

social diferente será adotada quando uma série de eventos está relacionada à 

comunicação com um membro da família do que é adotada na comunicação com as 

testemunhas em um tribunal, as linguagens sociais apresentam diferentes 

gramáticas. Em cada caso, o significado não é uma questão de decodificação da 

gramática. É uma questão de saber qual das muitas conclusões que podem ser 

extraídas de um enunciado são relevantes (JOHNSON, 2009). De acordo com Gee 

(1999), a relevância é uma questão de contexto, ponto de vista e da cultura. 

Importante destacar que, os significados e o uso deles existem como partes 

inseparáveis de um diálogo, e estão em um estado continuamente negociado de 

"interação axiológica intensa e essencial" conforme descreve Bakhtin (1990, p.10). 

Isto é, o significado não está situado somente no sistema de recursos linguísticos 

extraídos de seus contextos, nem somente na mente de cada indivíduo. Em vez 

disso, o significado reside entre essas duas esferas, que; na interação com o outro 

(o diálogo), se realiza por meio de momentos compartilhados socialmente. Em 

outras palavras, o significado está situado na relação dialógica entre o histórico e o 

                                                             
10 Thinking and using language is an active matter of assembling the situated meanings that you need for action in the world. 

This assembly is always relative to your socioculturally-defined experiences in the world and, more or less, routinized (normed) 
through cultural models and various social practices of the sociocultural groups to which you belong. [tradução nossa] 
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presente, entre o coletivo e o individual, ou seja, o significado está imerso no 

contexto social e, sobretudo, cultural. 

Com o propósito de complementar este estudo, apresentamos a contribuição 

do filósofo e teórico russo Mikhail M. Bakhtin sobre a interrelação entre língua e 

cultura, por meio dos conceitos desenvolvidos por ele a respeito do diálogo. Ludmila 

Marchenkova (2005) afirma que a teoria do dialogismo de Bakhtin é de grande 

interesse tanto para a pesquisa como para a prática do ensino de língua, seja 

segunda língua ou língua estrangeira, pois a teoria desenvolvida pelo teórico russo 

foca na dimensão cultural e interpessoal da língua e analisa os discursos que são 

formados pelas múltiplas vozes. 

O objeto de investigação da teoria do dialogismo é o discurso, isto é, a língua 

em sua integridade concreta e viva. Para Bakhtin, a concepção dialógica de língua e, 

até mesmo, de vida é fator essencial para o desenvolvimento de qualquer estudo no 

campo da linguagem. De acordo com Marchenkova (2005, p.171), a teoria do 

dialogismo, pode nos ajudar a ver as relações entre a língua e cultura por uma luz 

diferente das abordagens tradicionais no âmbito do ensino e aprendizagem de 

língua estrangeira, uma vez que, para Bakhtin, participa-se constantemente de um 

diálogo; e a interação com o outro é inevitável, já que o eu constitui esse outro e por 

ele é constituído.  

Segundo Bakhtin, aprender línguas não significa acumular formas ou 

estruturas descontextualizadas, mas entrar em formas de comunicação que são 

definidas por contextos culturais específicos, como econômico, político e histórico. A 

partir dessa percepção, Bakhtin atribui à ação de aprender línguas estrangeiras um 

sentido especial. Para o filósofo, é somente por meio do conhecimento do outro que 

nos conhecemos, quanto mais oportunidades temos para interagir com os outros, 

mais ampla e variada serão nossas experiências. Quanto mais encontros com 

diferentes gêneros que experimentamos, mais enriquecida será a nossa capacidade 

de compreender e participar na vida social (2005, p.04). Os estudantes de língua 

estrangeira poderão, então, aprender a estabelecer conexões entre suas 

experiências com a sua língua materna e com as experiências que estão sendo 

desenvolvidas pela língua estrangeira estudada. Sendo assim, é possível a esses 

estudantes aprenderem a falar a língua estrangeira em vários contextos ou locais, 

por exemplo, situações recreativas, ambientes educacionais, cerimônias religiosas, 

entrevistas com oficiais de imigração, entre outros, posicionando-se tanto como 
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participantes quanto como espectadores do discurso, como falantes e como 

ouvintes.  

Com o princípio da sua teoria, Bakhtin (2005, p.56), expressa de maneira 

sucinta que o que se diz, assim como o que se escreve, está diretamente ligado ao 

caráter epistemológico e ideológico do enunciador, do estudante no caso, caráter 

esse que o tempo todo está sócio e culturalmente situado.  

Para Marchenkova (2005), aplicar os conceitos de Bakhtin ao ensino de 

língua não é por si só um método pedagógico, mas poderá, decerto, ser favorável 

para articular a concepção de que o ensino língua e o ensino cultura são 

indissociáveis. 

Aliado ao estudo de Marchenkova (2005) a respeito da teoria do dialogismo 

de Bakhtin e sua colaboração ao ensino de língua estrangeira, podemos relacionar 

os pressupostos de Gee (1996,2004) sobre o ensino de língua e cultura. Gee 

(1996,2004) considera que os estudantes de língua estrangeira não aprendem a 

língua em si (“language per se”), mas em vez disso, aprendem diferentes línguas 

sociais. Cada língua social oferece recursos gramaticais, semânticos e pragmáticos 

distintos que permitem aos aprendizes se envolverem em atividades socialmente 

situadas e específicas. 

De acordo com Johnson (2009), reconhecer a língua como prática social no 

ensino e no desenvolvimento do estudante de língua estrangeira não significa que 

eles, os estudantes, não precisam saber sobre as propriedades estruturais de uma 

língua. Ter conhecimento sobre essas propriedades podem, de fato, oferecer 

instrumentos psicológicos úteis que os aprendizes podem usar para tornarem-se 

conscientes dos diferentes recursos linguísticos que estão disponíveis a eles a partir 

do momento em que eles começam a desenvolver a capacidade de atuar no mundo 

da língua estrangeira. Entretanto, o que é diferente sobre a linguagem como prática 

social é que, em termo de instrução, o ponto de partida não é mais a forma 

comedida de ensino ou apenas a função comunicativa, mas os significados 

conceituais que estão sendo expressos e que denotam formas de estar e se 

relacionar no meio em questão.  

A partir de uma língua como prática social, o significado é central; não a 

serviço de forma ou função, mas como a expressão de conceitos profundamente 

enraizados que proporcionam formas de sentir, ver e estar no mundo. Estas formas 

de estar no mundo, oferecerem aos aprendizes de língua estrangeira diversos 
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recursos simbólicos com os quais eles podem produzir o que eles querem dizer e 

com isso expressarem identidades socialmente situadas no contexto e, ao mesmo 

tempo, participarem em atividades socialmente situadas. Quando a língua é 

conceituada como uma prática social, o foco no ensino de língua estrangeira passa 

a ajudar os estudantes a desenvolverem a capacidade de interpretar e gerar 

significados que são apropriados dentro do contexto sociocultural. Nos dizeres de 

Hanna (2015, p.132): 

A língua, como um dos principais meios que o indivíduo possui para 
expressar o modo como vê o mundo, revelará, nas interações 
sociais, a conexão com a cultura e assim deverá ser entendia em sua 
importância no aprendizado.  Desse modo, os aspectos formais e 
informais da cultura necessitam fazer parte das estratégias de ensino 
da língua-alvo em todos os níveis, isto é, as artes, a história, a 
literatura, a música, as instituições sociais, os costumes e as 
atitudes, os incontáveis aspectos do cotidiano, porquanto ambos os 
aspectos estão extremamente entrelaçados na língua daqueles que 
vivem naquela cultura. 

 

 Do ponto de vista sociocultural, o ensino e a aprendizagem de língua 

estrangeira caracterizam-se, a longo prazo, por processo cíclico de mediação no 

qual conceitos cotidianos dos estudantes são explicitados e refletidos, e conceitos 

científicos são introduzidos, experimentados e utilizados em várias atividades 

direcionadas, com a intenção de promover a aprendizagem dos estudantes, para 

que possam alcançar os objetivos e desenvolver suas próprias habilidades 

linguísticas. A mediação é o principal meio pelo qual os estudantes adquirem 

proveitoso entendimento, apropriam-se dos recursos linguísticos e culturais 

relevantes e são guiados para a percepção de como eles podem transformar esses 

recursos para realizarem determinados objetivos comunicativos na língua 

estrangeira. Nesse sentido, é imprescindível que os estudantes adquiram o 

conhecimento e a flexibilidade que a cultura proporciona às práticas sociais da 

língua. 

  
1.3.2 Cultura como prática sociocultural  

 

A noção de cultura sempre foi considerada um conceito importante para a 

Linguística Aplicada. No entanto, em estudos que apresentam uma abordagem 

linguística mais restrita, a cultura é comumente tratada como seu próprio sistema 

lógico da representação do conhecimento humano, e independente da língua 
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existente quando é tratada com um todo. A base da concepção de cultura é 

assumida como sendo uma estrutura abstrata e universal para organizar e gerar o 

conhecimento. Quando expostas a aspectos específicos da cultura, proporcionados 

pelo mundo material, a mente é projetada para gerar sistemas de conhecimento que 

são específicos para um grupo cultural particular. Assim, não somente as estruturas 

formais subjacentes à cultura são assumidas como universais a determinado grupo, 

bem como são consideradas homogêneas de conhecimento, que consistem em 

conjuntos acumulados e classificáveis de pensamentos, sentimentos, valores e 

crenças (HALL, 2011). Para Hall (op. cit.), a abordagem mais tradicional da 

linguística por vezes pressupõe que a aquisição de conhecimento pode ser unilateral 

e não relacionada à linguagem. Isto é, enquanto a língua pode ser usada como um 

meio de expor elementos que constituem uma determinada cultura, não é 

considerada determinante para influenciar seu desenvolvimento. Assim, a principal, 

se não única, função desempenhada pela língua é reduzida à representação, ou 

seja, a língua somente reflete a cultura, não a afeta. 

A perspectiva sociocultural, no que se refere à cultura, apresenta substancial 

contraste com essa visão mais tradicional. Ao invés de observar a cultura como 

sistemas de corpos fixos de conhecimento adotados igualmente por todos os 

membros de um grupo de cultura bem definida, perspectivas atuais compreendem-

na como um sistema recorrente de predisposições e expectativas. Para esta 

perspectiva, os significados dos nossos recursos linguísticos são acumulados a 

partir de seu uso anterior em determinados contextos históricos e culturais. Dessa 

forma, em nossas atividades comunicativas contamos com essas predisposições e 

expectativas para atribuirmos sentido ao momento e empenharmo-nos para a 

realização de nossas atividades sociais.  

Em nossas atividades sociais compartilhadas, nós nos apoiamos nesses 

sistemas para atribuir sentido ao momento e negociamos nossas identidades. Isto é, 

somos membros de vários grupos e comunidades, portanto, assumimos e 

negociamos múltiplas identidades culturais, e em nossos papéis, participamos de 

inúmeras atividades culturais. Em qualquer momento comunicativo, através de 

nossas ações linguísticas, escolhemos formas particulares de interpretar nossos 

mundos; a fim de induzir os outros a ver nossos mundos dessas formas, 

estabelecemos e mantemos determinados tipos de relacionamentos com eles, os 

outros. 
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Kramsch (1998a, p. 26 e 26) ilustra este conceito relatando um fato do 

antropólogo Bronislaw Malinowski (1884-1942): ele estava pesquisando a respeito 

das atividades de pesca e agricultura dos habitantes nativos das Ilhas Trobriand (na 

costa oriental da Nova Guiné), quando descobriu, pela primeira vez, que a língua 

deles, o Kiriwina, era a peça fundamental para compreenderem os significados de 

suas atividades. Enquanto Malinowski observava os pescadores, em suas canoas, 

gritarem um com os outros, ele percebeu que para entenderem o que estava 

acontecendo não era suficiente saber o significado das palavras. Um pescador 

precisava entender o porquê o outro disse o que ele disse e como ele disse e para 

quem em específico. Isto é, o pescador precisava conectar as palavras, crenças e 

comportamentos com um contexto cultural, tal como: tribal, econômico, social, 

organizacional, relações de parentescos, ritos, conceitos de tempo e espaço. Assim, 

os significados semânticos dos signos verbais são completados por significados 

pragmáticos das ações comunicativas no contexto cultural. 

Para entender a cultura em determinado espaço, não se deve olhar para o 

individual, como um corpo acumulado de conhecimento imutável, mas no diálogo, as 

ações incorporadas, discursivamente rearticuladas (BHABHA, 1994, p. 177) entre os 

indivíduos em particular contextos socioculturais em momentos particulares de 

tempo. Esta perspectiva de cultura como um processo dinâmico, vital e emergente, 

localizada nos espaços discursivos entre os indivíduos, a conecta indissoluvelmente 

à linguagem.  

O sistema de signos que constituem a cultura está ativamente construído por 

meio das atividades comunicativas adotadas pelos enunciadores em interação uns 

com os outros. Na construção do significado, a interpretação dos eventos é baseada 

na experiência de cada pessoa e no seu campo de percepção. O contexto da cultura 

em que as ações verbais acontecem se constitui dessas ações. Enquanto falam, os 

enunciadores desenham quadros das expectativas que têm em comum com os 

outros membros do grupo que partilham a mesma história de vida e o mesmo 

contexto cultural. Todas essas ações por parte dos participantes das atividades 

comunicativas estão de acordo com as normas culturais e convenções do grupo a 

que pertencem e as suas atitudes e crenças (KRAMSCH, 1998a). 

A saber, a língua é, ao mesmo tempo, o repertório da cultura e o meio pela 

qual a cultura é gerada. Ao reconhecerem a dependência mútua entre língua e 

cultura, as atuais abordagens da Linguística Aplicada romperam com a interpretação 
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de que essas duas esferas deveriam ser compreendidas separadamente. Dado que, 

a cultura não está reduzida ao pensamento e ao comportamento individual, pois 

constitui quaisquer atividades sociais, portanto qualquer estudo da língua é, por 

necessidade, um estudo da cultura. 

 

1.4 Identidade Social e os Múltiplos “Eus” no processo de aprendizagem de 
língua e cultura 

 

Na dinâmica de ensinar e aprender língua, precisamos ponderar um aspecto 

imprescindível para além da relação língua e cultura, que é a constituição do ser, do 

indivíduo, o que constitui sua forma de pensar, de agir, suas escolhas e a sua 

interação com o seu meio social, ou seja, as suas identidades.  

Ao longo das últimas décadas, a Linguística Aplicada tem demonstrado amplo 

interesse na relação entre identidade e a aprendizagem de língua estrangeira. De 

acordo com McKay e Wong (1996, p. 603), os estudantes são seres sociais 

complexos e hesitantes entre suas necessidades e seus desejos. Os autores 

destacam a importância em se discutir identidade no ensino de línguas e enfatizam a 

relevância da identidade social para uma aprendizagem bem sucedida, a esta 

reflexão, Norton (1997, p.411) acrescenta, “um investimento na língua alvo é 

também um investimento na própria identidade social do aprendiz, que muda no 

decorrer do tempo e espaço”. Somando a estes pensamentos, Hall (2000) sugere 

que ao considerarmos as identidades dos aprendizes e suas identidades sociais não 

teremos somente estudantes fluentes na língua, mas na interação com o outro e 

sobretudo com a cultura que representa a língua. 

A Linguística Aplicada considera os próprios sistemas de linguagem o meio 

fundamental para a expressão do significado pessoal. Sabemos que os indivíduos 

podem utilizar como quiserem seus sistemas de linguagem, pois são agentes com 

livre-arbítrio, logo, autônomos sobre suas decisões. Consequentemente, uma vez 

que toda ação individual é impulsionada por estados motivados internamente, o uso 

da linguagem individual é visto como algo que envolve um alto grau de 

imprevisibilidade e criatividade na forma e na mensagem como o indivíduo se 

esforça para fazer ligações pessoais aos seus contextos que o envolvem. Além 

disso, embora a Linguística Aplicada considere a cultura uma composição 

importante, ela é tratada separadamente da língua.  
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Nessa perspectiva, os falantes não assumem nenhum papel na definição dos 

padrões culturais, apenas os refletem. Além disso, os indivíduos podem usar a 

língua para perceberem intenções pessoais que não estão necessariamente 

relacionadas com seu grupo cultural.  

Contudo, o uso da língua e a identidade são conceituados de formas 

diferentes no prisma da perspectiva sociocultural sobre a ação humana. Aqui, a 

identidade não é vista como singular e unitária, mas como socialmente constituída, 

um produto reflexivo dos contextos sociais, históricos e políticos de experiências 

vividas do indivíduo. Este entendimento tem auxiliado a estabelecer novas correntes 

de pesquisa no campo da Linguística Aplicada e é esta interpretação que adotamos 

em nosso estudo, por entendermos a língua como manifestação da identidade de 

um grupo, pois ela está relacionada à sua visão de mundo, ela diz a sua história, 

seus valores, sua ideologia e principalmente sua cultura.  

Quando nos deparamos com um conceito tão vasto e multidimensional como 

identidade, podemos escolher entre inúmeros pontos de partida para a investigação 

e análise. Ao longo desta seção expomos a noção de identidade social e sua relação 

com a cultura e língua. 

Abordar conceitos sobre identidade é tarefa ampla, complexa e, muitas vezes, 

subjetiva, pois, à medida que estudamos essa questão, descobrimos a 

complexidade do universo identitário. Podemos partir do entendimento do livro 

Identidade e Diferença – a perspectiva dos estudos culturais (2000), organizado por 

Tomas Tadeu Silva, que abarca textos de Kathryn Woodward e Stuart Hall, 

compreender que, para o senso comum, identidade é simplesmente aquilo que se é: 

“sou brasileiro”, “sou professor”, “sou cristão”, uma característica independente e 

fixa, “aquilo que sou”. Dessa forma, como explica o autor, a identidade parece ser 

apenas uma referência confinada e autossuficiente. Nessa linha de raciocínio sobre 

a definição de identidade, todos os demais elementos que envolvem o homem e sua 

história são desconsiderados (SILVA, 2012) 

Compreendemos com Stuart Hall, na obra A identidade cultural na pós-

modernidade (2001), a concepção de que identidade é um processo que se constrói 

ao longo da vida, resultado da interação, inserção e transformação do ser no mundo; 

a posição, hoje, é de que as identidades modernas estão sendo descentradas, isto 

é, deslocadas ou fragmentadas. 
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Uma vez que a noção de identidade única e indivisível cedeu lugar à 

identidade múltipla, dinâmica e híbrida, assumimos a pulverização das identidades 

culturais de gênero, etnia, classe, nacionalidade, padrões culturais e saberes, 

aspectos estes que, no passado, nos conduziam sólida referência como indivíduos 

sociais e que devem ser levadas em consideração para o reconhecimento da 

identidade de um ser na construção de uma sociedade e seu papel crítico e 

participativo. Para Ciampa (1994), a identidade, de um lado, é consequência das 

relações entre membros de um grupo, e de outro, é a condição anterior para que 

essas relações se estabeleçam. 

A identidade é compreendida não somente no sentido da pluralidade de 

identidades que assumimos, mas também no que se refere ao conjunto de 

elementos biológicos, psicológicos e sociais que a compõem: 

   

Não podemos isolar de um lado todo um conjunto de elementos – 
biológicos, psicológicos, sociais, etc. – que podem caracterizar um 
indivíduo, identificando-o, e de outro lado a representação desse 
indivíduo como uma duplicação mental ou simbólica, que expressaria 
a sua identidade. Isso porque há como uma interpenetração desses 
dois aspectos, de tal forma que a individualidade dada já pressupõe 
um processo anterior de representação que faz parte da constituição 
do indivíduo representado. (CIAMPA, 1994, p.65)  

Quando usamos a linguagem, nós o fazemos como indivíduos com histórias 

sociais, de modo que constituímos e desvelamos nossa identidade social. Nossas 

histórias são definidas, em parte, pela nossa participação em uma série de grupos 

sociais desde que nascemos, tais como gênero, classe social, religião e raça. Por 

exemplo, nós nascemos como mulher ou homem numa determinada região 

geográfica, dentro de limites regionais, que nos definem como nordestino ou sulista. 

A essa série de grupos sociais, que nós adquirimos em parte pelo contexto que nos 

cerca no nosso nascimento e, em parte pela construção da nossa história e de 

nossas escolhas, soma-se o nosso envolvimento em diversas representações 

sociais que refletem nossa comunidade, tais como escola, igreja, família, local de 

trabalho.  

Razões ideológicas também contribuem para assumirmos diferentes 

representações sociais, nos relacionarmos com determinadas instituições (políticas, 

religiosas, etc.) e, portanto, apresentarmos diferentes identidades. Neste ponto de 

vista, a ideologia penetra todos os aspectos da sociedade e leva a sistemas ocultos 
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do pensamento, crenças e comportamentos que possam ser compreendidos como 

natural, normal e inevitável, em outras palavras, a ideologia é a perspectiva cultural 

em direção a sistemas sociais (TOLLEFSON, 2011). 

São essas séries de grupos sociais, atividades e instituições que dão forma 

ao que somos e são significantes para o desenvolvimento da nossa identidade social 

(GEE, 1996) assim como definem nossas ações comunicativas e detém as fontes de 

estruturas linguísticas as quais temos acesso. Isso quer dizer que, como acontece 

com os recursos linguísticos que utilizamos em nossas atividades , nossas várias 

identidades sociais não são apenas rótulos que preenchemos com as nossas 

próprias intenções (HALL, 2011). Em vez disso, as nossas identidades incorporam 

histórias particulares que têm sido desenvolvidas ao longo do tempo por outros 

membros do grupo, os quais articulam papéis semelhantes. Consequentemente, 

essas identidades sociais são associadas a conjuntos específicos de ações 

linguísticas. Para Elinor Ochs (1996, p.424), “identidade social engloba papéis 

participantes, posições, relações, reputações e outras dimensões da persona social, 

que são convencionalmente ligadas à aspectos epistêmicos e afetivos”11.  

 Segundo Hall (2011), conhecimento, habilidades, crenças e atitudes 

compreendem nossas várias identidades sociais, predispondo-nos a agir, pensar e 

sentir de modos particulares e perceber o envolvimento dos outros de certos modos, 

o que constitui o que o teórico social Pierre Bourdieu chama de nossos habitus 

(1977). Para Bourdieu, nossos habitus se desenvolvem por meio do processo de 

categorização social no qual aprendemos a classificar o mundo e as pessoas dentro 

de grupos estabelecidos significantemente pelo dinamismo sociocultural.  

 Nós construímos expectativas ao longo do tempo através da socialização 

dentro do nosso próprio grupo social, sobre o que podemos ou não fazer como 

membro deste grupo, da mesma forma que idealizamos a respeito do que os outros 

são suscetíveis a fazer ou não fazer como membros de seus grupos específicos.  

Os recursos linguísticos que usamos para nos comunicar e nossas 

interpretações daqueles usados por outras pessoas são moldados por percepções 

adquiridas. Isto é, o que somos, o que pensamos que os outros são e o que os 

outros pensam que nós somos, mediam de maneira determinante o uso e as 

                                                             
11 Social identities encompasses participant roles, positions, relationships, reputations and other dimensions of 

social personae, which are conventionally linked to epistemic and affective stances. (OCHS, 1996, p. 424) 
[tradução nossa]  
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escolhas de nossos atos linguísticos em nossas muitas ações comunicativas que 

perfazem nossas identidades. 

Mesmo que cada um de nós tenha múltipla intersecção de identidades 

sociais, não significa que todas as nossas identidades sejam mostradas. Tal como 

acontece com os significados dos nossos atos linguísticos, sua relevância é 

dinâmica e sensível às condições contextuais. Isso quer dizer que, enquanto 

desempenhamos ações comunicativas como constelações de diversas identidades, 

a identidade específica ou conjunto de identidades que se torna significativo 

depende da ação comunicativa em si, dos nossos objetivos e das identidades dos 

outros participantes (HALL, 2011). Nessa perspectiva, língua e identidade são dois 

elementos inseparáveis. 

Há uma ligação natural entre a língua falada pelos membros de uma 

sociedade e a identidade desse grupo (KRAMSCH, 1998a). A língua atribui a um 

grupo uma coesão interna ao mesmo tempo que provoca uma distinção externa. 

Não há como duvidar de que a língua é fator de unificação e criadora de consciência 

nacional. Detalhes como sotaque e escolha lexical dizem muito sobre o indivíduo e 

podem revelar o local de origem, bem como jargões podem revelar sua profissão, 

até mesmo sua ideologia. 

A língua é o principal mecanismo de comunicação no convívio humano por 

possibilitar as relações afetivas e ideologias de um grupo ou fora dele. Sendo assim, 

o enfoque sobre o ensino de língua estrangeira deve abranger essas concepções, 

porque ao aprender uma língua o estudante pode desenvolver a capacidade de 

perceber e compreender a necessidade de usar a diversidade cultural contida na 

língua, consequentemente nas múltiplas identidades do outro. Logo, a proposta 

desta seção é realçar a necessidade da compreensão do conceito de identidade no 

ensino da língua e cultura para assim possibilitar uma melhor e efetiva troca de 

comunicação entre estudantes de língua estrangeira. 

Fundamentado no trabalho de Tajfel e Turner (1979), o conceito de identidade 

social tem sido repetidamente repercutido por meio da teoria da identidade social, 

uma postura teórica desenvolvida primeiramente como um meio de entender as 

dimensões psicológicas entre determinados grupos. Resumidamente, identidade 

social se preocupa com cognição individual, atitudes e comportamentos 

manifestados e formulados em situações entre grupos. Rivers e Houghton (2014, 

p.2) descrevem a identidade social como o conhecimento que o indivíduo tem, 
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portanto autoconsciência, de que ele pertence a grupos sociais que podem ser 

únicos ou múltiplos, seja por possuírem uma identificação social comum ou por se 

ver como membro de uma mesma categoria social. 

De acordo com Byram (2008, p.131) o aspecto mais significativo da teoria da 

identidade social no âmbito da aprendizagem de língua estrangeira é o fato de 

considerar a língua um dos mais importantes meios pelo qual os grupos se 

identificam e identificam os outros, visto que a língua é um dos "marcadores" mais 

importantes de diferenças ou "limites" entre os grupos. Isto é, nos encontros entre 

pessoas de diferentes grupos linguísticos, ou seja, diferentes identidades sociais, o 

diálogo primário de um enunciador com o outro pode muito bem ser baseado em sua 

categorização de si ou dos seus grupos sociais. Nós desenvolvemos nossas 

atividades comunicativas de acordo com as categorizações que nós atribuímos por 

meio das nossas identidades sociais, assim como os nossos interlocutores. Nós 

fazemos uso dessa categorização para atribuir sentido ao envolvimento de todos em 

nossos encontros comunicativos.  

As identidades sociais tornam-se parte integrante do diálogo, em alguns 

casos por consenso, em outros, por necessidade ou por questões ideológicas, onde, 

na escolha dentre os vários recursos linguísticos disponíveis tentamos moldá-los 

para os nossos próprios fins. 

A teoria da identidade social reconhece os aspectos culturais que não estão 

separados da língua, pois estes são feitos e refeitos em nossos jogos de linguagem, 

em nossas experiências vividas que incluem as condições materiais bem como a 

experiência social. Em cada encontro comunicativo somos ao mesmo tempo 

emissores e agentes da cultura. Portanto, o ensino da cultura deve considerar a 

complexidade das experiências individuais e as práticas culturais de cada grupo 

social (COULDRY, 2000). 

 

 
1.5 A Perspectiva Intercultural, desenvolvimento e princípios 

 

No decorrer deste capítulo discorremos a respeito de temas como a relação 

entre língua e cultura no ensino de língua estrangeira, língua e cultura como práticas 

socioculturais, a questão das identidades e identidade social, que juntos nos 
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conduzem ao principal aspecto da nossa fundamentação teórica: a perspectiva 

intercultural. 

Segundo Claire Kramsch (1998b), no passado não tão distante, mantinha-se 

a ideia do ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras tradicionalmente 

baseados na distinção entre falantes nativos e não nativos. Sob este enfoque, 

supunha-se que falantes não nativos deveriam aprender as regras da gramática 

padrão, vocabulário e expressões idiomáticas do falante nativo. Por sua vez, 

esperava-se que o falante nativo forneceria a norma linguística pela qual o 

desempenho do falante não nativo seria medido. Esta norma corresponde às 

intuições linguísticas que são requeridas para designar falantes de uma língua como 

nativos. Falantes nativos geram para seus falantes certa impressão de autoridade 

associada à autenticidade e à legitimidade do uso da língua. De uma forma geral, os 

falantes nativos são vistos ao redor do mundo como a personificação autêntica da 

língua padrão e são dotados por falantes não nativos com credibilidade (Kramsch, 

1998b, p.16). 

No entanto, em anos recentes a noção sobre falante nativo, que há cerca de 

trinta anos parecia tão incontestável, revelou-se muito complexa e questionável. 

Afinal, como questiona Kramsch (1998b), quem é o falante nativo? É a criança tanto 

quanto o adulto? Um professor universitário ou um operário? Além do mais, quais 

normas do falante nativo devem ser ensinadas? Ainda que de forma lenta, uma 

ruptura foi provocada nesta concepção de falante nativo e sua apropriação sobre a 

língua. Em face às constantes migrações e imigrações, encontros entre culturas e a 

crescente diferença linguística entre falantes da mesma língua, atribuir ao falante 

nativo a precisão do uso da língua pode parecer um equívoco.  

Se não o primeiro, mas certamente um dos mais expressivos movimentos 

para essa mudança de paradigma ocorreu em 1994, quando Michael Byram e 

Geneviève Zarate foram convidados a escrever um artigo para o Conselho Europeu 

com o objetivo de desenvolverem uma estrutura comum de referência para ensino e 

aprendizagem de línguas na Europa e, neste trabalho, propõem que o estudante de 

língua estrangeira, ao invés de tentar se aproximar de um falante nativo, deveria ser 

ensinado de que forma poderia tornar-se um “falante intercultural”.  

A perspectiva intercultural, segundo Liddicoat (2011), tornou-se proeminente 

durante as últimas duas décadas no ensino e aprendizagem de língua estrangeira e 

tem como princípio o entendimento de que o papel do ensino de língua é preparar os 
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seus estudantes para comunicação significativa fora do seu próprio ambiente cultural 

e desenvolver nos aprendizes um senso de si mesmos como mediadores entre 

línguas e culturas.  

O desenvolvimento do ensino e da aprendizagem intercultural ocasionou uma 

mudança conceitual na compreensão da natureza e da finalidade do ensino de 

línguas. Tal mudança exigiu um trabalho considerável no desenvolvimento de novas 

formas de compreender o conteúdo e os processos de ensino de línguas. No início 

do desenvolvimento da perspectiva intercultural, inserir o ensino da cultura no ensino 

da língua foi problemático, conforme as palavras de Zarate (1986), pois segundo a 

autora não era atribuída atenção necessária a fim de exercer a proposta 

estabelecida pelo conceito da interculturalidade. Ainda que, nos dias atuais, não 

possamos considerar o projeto intercultural no ensino e aprendizagem de línguas 

como completo, muito progresso foi feito desde os apontamentos descontentes de 

Zarate. 

De acordo com L. Porcher (2004, p. 117), o prefixo “inter-“ é responsável por 

atribuir peso à palavra interculturalidade por justamente enfatizar o aspecto 

relacional, as interações entre identidades, indivíduos e grupos implicando 

reciprocidade, eliminação de barreiras, enfatizando a percepção de como eu vejo o 

outro e de como nós nos vemos por meio das relações estabelecidas entre eu e o 

outro. A perspectiva intercultural parte da multiplicidade das identidades, e 

concentra-se na utilização das culturas e das reivindicações identitárias em 

interação para analisar as situações de encontros e discursos interculturais.  

Acreditando em um ensino de língua associado às questões relativas à 

cultura na constituição das representações de aprender e ensinar línguas, como 

práticas socioculturais, discorremos a respeito da perspectiva intercultural, que 

possibilita ao novo conhecimento linguístico ser acrescido da percepção de novas 

culturas e de novas concepções de vida. 

A perspectiva intercultural contempla uma abordagem diferenciada do ensino 

de línguas estrangeiras favorecendo o desenvolvimento da consciência social, 

criatividade, mente aberta para novos conhecimentos e uma nova forma de pensar e 

ver o mundo: 

O diálogo entre culturas permite uma abertura de espírito que deve, 
naturalmente, afastar as pessoas de um comportamento 
etnocêntrico, além de favorecer o respeito às diferenças, sem 
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creditar supremacia ou sentimento de inferioridade a nenhuma 
cultura especificamente. (LAMEIRAS, 2006, p.36) 

 
Justifica, a perspectiva intercultural, a importância em incentivar os 

estudantes de línguas, a deixarem de olhar o mundo e as pessoas com um olhar 

binário. É necessário que eles recebam a orientação e a motivação a fim de 

desenvolverem o anseio de interagir e contemplar a multiplicidade cultural (SILVA, 

2012). 

O ensino e aprendizagem a partir de uma abordagem intercultural estabelece 

uma relação intrínseca entre línguas e cultura e é essa relação o ponto de partida 

para a perspectiva intercultural. É possível distinguir no ensino de línguas duas 

consideráveis orientações para o ensino da cultura que refletem visões da relação 

entre língua e cultura (LIDDICOAT, 2011).  

A primeira destas pode ser denominada orientação cultural. Esta orientação 

implica o desenvolvimento de conhecimentos sobre a cultura que permanece 

externo para o aluno e não se destina a confrontar ou transformar identidades 

existentes, práticas, valores, atitudes, crenças do estudante. Trata-se da aquisição 

de um conjunto de conhecimento sobre uma determinada cultura. No que diz 

respeito ao ensino da cultura, Beacco (2000) considera que esta seja a abordagem 

dominante nos materiais didáticos de língua estrangeira e observa que o 

conhecimento ensinado pode ser muitas vezes limitado, generalizado e subordinado 

ao ensino das estruturas linguísticas.  

A segunda trata da orientação intercultural. Esta orientação implica em um 

processo de transformação do estudante no ato de aprendizagem. Aqui, ao aprender 

uma língua estrangeira o aluno é levado à descentralização de seus 

posicionamentos linguísticos e culturais existentes e passa a desenvolver uma 

identidade intercultural, como resultado do contato com outra cultura (KRAMSCH 

1994). É neste momento em que as fronteiras entre o eu e o outro são exploradas, 

problematizadas e redesenhadas. Torna-se fundamental para perspectiva 

intercultural como a língua apresenta o engajamento com a cultura e é o 

envolvimento profundo entre a língua e a cultura como sistemas de significação 

inter-relacionados que se deseja alcançar.  

No ensino de língua a partir de uma perspectiva intercultural o 

desenvolvimento estático de conhecimentos não é visto como capaz de desenvolver 

a capacidade intercultural (ZARATE, 1983). Em vez disso, o aluno precisa se 
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envolver com a língua e a cultura, portanto, aprender elementos do sistema de 

significação que influenciam e são influenciados um pelo outro. Isto significa que a 

aprendizagem de língua estrangeira torna-se um processo de explorar a língua e a 

cultura da realidade vivida dos alunos, bem como a da comunidade da língua-alvo 

(LIDDICOAT, 2011). 

Os conceitos elaborados por Byram (1994, 1997, 1998, 2002, 2008, 2009) 

evidenciaram o estudo de uma perspectiva intercultural, que antes ficava, 

aparentemente, embutida na competência sociolinguística. Para o autor (1997), um 

falante intercultural deve não somente ter uma atitude positiva em relação à 

percepção da diferença no outro, como também deve ter curiosidade e abertura para 

aprender sobre ele. No processo de desenvolver a interculturalidade, é esperado 

que os estudantes considerem o seu próprio posicionamento "intracultural", como 

este é moldado por sua própria língua e cultura e, desta forma,  entender a 

contextualização cultural do outro. Para Kramsch (1993) e Byram (1994), isto 

significa que os aprendizes precisam se decentralizar da sua própria cultura e ver o 

seu posicionamento a partir da perspectiva do outro. 

Esta descentralização permite ao estudante uma multiplicidade de olhares 

sobre o mundo, sobre o outro, e não simplesmente o reduz como mero objeto de 

estudo.  No entanto, é necessário um sistema de ensino que proporcione aos 

estudantes o tipo de exposição que eles precisam para iniciarem o processo de 

descentralização, desenvolvimento de habilidades e conhecimentos para 

compreender e interpretar as experiências do outro. (KRAMSCH, 1993; BYRAM, 

1994). 

A habilidade esperada do estudante que aprende uma língua estrangeira sob 

a perspectiva intercultural é o que Byram (1997) classifica como "competência 

comunicativa intercultural". Isto é, o foco do ensino deixa de ser exclusivamente a 

“competência comunicativa” para unir-se à “competência intercultural”. Esta 

classificação mantém uma ligação com as tradições no ensino de língua estrangeira, 

mas expande o conceito de "competência comunicativa" de maneira significativa. 

Para o autor o ensino de língua estrangeira deve se preocupar com a comunicação, 

mas isso tem que ser compreendido como mais do que o intercâmbio de 

informações e envio de mensagens, características que tem dominado 'método 

comunicativo' nos últimos anos. Porque até mesmo a troca de informações 

dependerá da compreensão daquilo que se diz ou que se escreve, pois será 
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interpretado em outro contexto cultural; que por sua vez dependerá da capacidade 

de descentralização e envolverá a perspectiva do ouvinte ou o leitor. Contudo a 

comunicação bem sucedida não é avaliada somente em termos da eficiência da 

troca de informações. Seu foco está em estabelecer e manter relacionamentos. 

Neste sentido, a eficácia da comunicação dependerá do uso da língua para 

demonstrar sua vontade de interagir, o que frequentemente pode ser expressa por 

um discurso polido, em vez de uma escolha direta de uma linguagem repleta de 

informações. Byram (1997) esclarece que maneiras de ser educado podem variar de 

uma língua e cultura para outra, fato este amplamente sabido, porém é muitas vezes 

reduzido à utilização de estruturas linguísticas específicas. Polidez é, entretanto, 

apenas um aspecto linguístico visível de um fenômeno mais complexo: as diferenças 

de crenças, comportamentos e significados por meio do qual as pessoas interagem 

entre si. 

A competência intercultural, portanto, envolve uma consciência da inter-

relação entre língua e cultura na comunicação e interpretação de significados. O 

entendimento é sempre construído pelo passado e presente de uma língua e cultura 

particular e, em contatos interculturais, é necessário se reconhecer no outro. A partir 

do envolvimento com línguas e culturas, o estudante intercultural desenvolve um 

sentido cada vez mais complexo como um usuário da língua e como um ser cultural 

em ação no mundo. A interculturalidade, neste sentido, envolve não apenas a 

consciência, mas também a capacidade de analisar, explicar e elaborar essa 

consciência; ou seja, envolve um nível de consciência que precisa ser desenvolvido 

para a obtenção do conhecimento intercultural. Portanto, para um estudante de 

língua estrangeira desenvolver a competência intercultural, é necessário saber que a 

consciência e o conhecimento da língua e da cultura são alcançados por meio da 

experiência de outra língua e cultura, a sua (LIDDICOAT, 2011). 

A interculturalidade não está limitada apenas a uma manifestação da 

consciência e do saber, ela também implica no agir. O estudante intercultural se 

manifesta por meio da língua em uso, da interpretação e da expressão do significado 

através das fronteiras culturais em diálogo consigo e com os outros. Nas palavras de 

Liddicoat (2011, p.839), este conceito de interculturalidade envolve a compreensão 

do aluno tanto como participante como quem analisa a interação; isto é, tanto como 

aprendiz como usuário da língua e cultura.  
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Um dos questionamentos na esfera de ensinar e aprender língua estrangeira 

sob esta perspectiva tem sido o desafio de articular pontos de vista complexos a 

respeito do intercultural como um processo de ensino. O modelo mais elaborado de 

competência intercultural é o modelo de savoirs desenvolvido por Byram e Zarate 

(1994): savoir, savoir être, savoir comprendre, savoir apprendre, savoir faire e savoir 

s’engager. 

Byram (1994, 1997, 2002) investiga evidências de atitudes específicas, 

habilidades e conhecimento para o êxito na interação intercultural. Segundo seu 

estudo, a atitude – saber ser (savoir être) – e o conhecimento – conhecimentos 

(savoirs) – são premissas para o bom resultado da comunicação entre indivíduos de 

diferentes culturas, enquanto que as habilidades necessárias são: saber 

compreender (savoir comprendre), saber aprender (savoir apprendre), saber fazer 

(savoir faire) e saber se engajar (savoir s’engager). Segundo o autor, para que o 

indivíduo adquira a competência intercultural (o que ele chama de tornar-se um 

‘intercultural speaker’ – falante intercultural), ele deverá desenvolver as habilidades 

citadas. Logo, a competência intercultural será a capacidade de perceber, usando 

todos os mecanismos disponíveis, a diversidade do outro, e sendo capaz de dominar 

seus sentimentos pessoais, de neutralizar suas crenças e de pensar de forma a 

poder se colocar no lugar do outro. O indivíduo com tal competência deverá 

entender que a diversidade cultural compreende não somente a tolerância da 

diferença, mas também a compreensão do que está por trás da diferença, o que 

envolve uma avaliação crítica da mesma (SALOMÃO, 2012). 

No que se refere à parte linguística da competência intercultural do estudante, 

Byram (1997, p.48) a define da seguinte forma: 

 

- competência linguística: a capacidade de aplicar o conhecimento das regras 

de uma forma padrão da língua para produzir e interpretar a língua falada e escrita. 

- competência sociolinguística: a capacidade de atribuir à língua produzida por 

um interlocutor; nativo ou não, significados que são aceitos como correto ou que são 

negociados com o interlocutor. 

- competência do discurso: a capacidade de usar, descobrir e negociar 

estratégias para a produção e interpretação de discursos, seja monólogo ou diálogo 

que seguem as convenções da cultura de um interlocutor ou são negociados como 

textos interculturais para determinada finalidade. 
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Compreende-se, então, que desenvolver uma prática intercultural no ensino 

de língua significa adotar aspectos ou informações da cultura do idioma que está 

sendo ensinado como forma de promover a troca de informações entre culturas. 

Barbosa (2007, p. 113) destaca que a perspectiva intercultural também pode ser 

vista como “um procedimento ou uma ação que auxilia o aprendente a perceber as 

configurações identitárias e culturais de forma problematizadora e não-simplificada”. 

Desse modo, essa abordagem se configura como uma maneira nova de se “ver” e 

estudar a língua estrangeira. 

O ponto de partida para um ensino intercultural, de acordo com Fleuri (2001), 

está em o professor deixar de transmitir para o aluno uma cultura homogênea e 

coesa, e passar a preocupar-se com diversidade de modelos culturais que interagem 

na formação do conhecimento dos estudantes, ou seja, estimular meios para que o 

estudante “veja” a cultura do outro como heterogênea, e ao mesmo tempo, 

integradora de sua própria cultura. Sendo assim, através da perspectiva intercultural 

o aprendiz de línguas reflete acerca de sua própria cultura, bem como é levado a 

estimular a consciência das diferenças e das relações entre culturas (TEIXEIRA, 

2012). 

O papel do professor de língua estrangeira, no espaço intercultural do 

processo ensino e aprendizagem, é substancial, pois, através dele, o estudante será 

instrumentalizado pela multiplicidade cultural da língua estrangeira estudada. 

Quando se fala em interculturalidade, não se pode deixar de mencionar no âmbito 

das práticas educacionais, o que Fleuri enfatiza: 

 

[...] em nível das práticas educacionais, a perspectiva intercultural 
propõe novas estratégias de relação entre sujeitos e entre grupos 
diferentes. Busca promover a construção de identidades sociais e o 
reconhecimento das diferenças culturais. Mas, ao mesmo tempo, 
procura sustentar a relação crítica e solidária entre elas (2001, p. 
113). 

  

Nesse sentido, percebemos que a perspectiva intercultural, ao ser 

desenvolvida como prática em sala de aula, pode proporcionar uma relação entre 

línguas, pois esta relação possibilita ao aprendiz olhar para a cultura do outro 

percebendo as diferenças, tanto identitárias quanto culturais, de tal maneira que se 

respeite, conheça e aceite a cultura do outro. Dado que, quando se faz uma relação 

entre as culturas, a aprendizagem do estudante será desenvolvida e construída em 
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um âmbito que engloba a consciência crítica de diferentes contextos sócio-

históricos. 

 

1.5.1 A Perspectiva Intercultural e o ensino de língua estrangeira 

 

De acordo com Byram (2005), no livro que se tornou um marco no ensino de 

língua e cultura ao estabelecê-las como indissociáveis, Context and Culture in 

Language Teaching (1993), Claire Kramsch reforça o pensamento de que o 

professor deve auxiliar o seu estudante de língua estrangeira a descobrir potenciais 

significados por meio da “exploração” do contexto do discurso em estudo. Para a 

autora, quanto mais significados o estudante puder identificar, mais a sua 

aprendizagem tornar-se-á significativa. Tanto Byram como Kramsch demonstram em 

seus estudos relevante preocupação sobre como assimilar e desenvolver um ensino 

intercultural em uma sala de aula de língua estrangeira, uma vez que não há 

quaisquer registros metodológicos a respeito. 

Uma característica importante, no âmbito de ensinar e aprender língua e 

cultura sob o conceito da interculturalidade, que precisa ser considerada, é que esta 

perspectiva não constitui um "método" de ensino de línguas. Não há um único 

conjunto de práticas pedagógicas que possa ser considerado como metodologia de 

ensino sob o enfoque intercultural. 

Isto quer dizer que o ensino de língua por meio da perspectiva intercultural é 

considerado mais como um conjunto de pressupostos compartilhados sobre a 

natureza da língua, cultura e aprendizagem que molda uma compreensão global do 

que um sistema de ensino de língua de forma intercultural. É uma abordagem a 

partir da qual os professores de língua constroem a prática, em vez de um conjunto 

de práticas estabelecidas a serem adotadas. Desta forma, o ensino intercultural de 

línguas pode ser considerado como um "pós-método" (post-mehtod) de 

Kumaravadivelu (2005) em que consiste de uma orientação teórica que enquadra as 

opções e os princípios que devem ser adaptados pelos professores na sua própria 

prática.  

De acordo com Byram (1994, p.41), as relações entre os diferentes elementos 

cognitivos, afetivos, morais e seu uso em situações sociais específicas são 

insuficientemente claras para qualificarmos a perspectiva intercultural como 
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metodologia e, por outro lado, adotar o ecletismo sem princípios, assim como  

intuição desenfreada pode ser igualmente perigoso. 

A abordagem intercultural para o ensino e aprendizagem de línguas inicia a 

partir da concepção de que língua e cultura são esferas fundamentalmente 

integradas (BYRAM,1994, 2005, KRAMSCH, 1995, 1998; LIDDICOAT, 2011). 

Portanto, no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem intercultural é 

importante reconhecer a sala de aula como um contexto cultural em que as 

experiências e expectativas dos professores e dos estudantes são moldadas pelos 

conhecimentos linguísticos e culturais que cada um traz para a sala de aula.  

Cada participante, estudante e professor, estabelece por meio da língua sua 

compreensão e suposições sobre aspectos fundamentais da prática, como o que 

constitui o aprendizado, o que constitui o conhecimento e como o conhecimento 

deve ser apresentado ou usado. De acordo com Liddicoat (2011) um importante 

ponto de partida para o desenvolvimento da perspectiva intercultural é o professor 

reconhecer como se sente e o que pensa a respeito do ensino e aprendizagem de 

língua e cultura. Esse reconhecimento permite que os docentes compreendam a 

motivação e as bases conceituais para a sua própria ação como professores e como 

eles mesmos fazem a mediação entre pressupostos culturais em seu trabalho. 

Liddicoat (2011, p. 840,841) propõe cinco princípios para iniciar o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem intercultural, resumidos a seguir: 

 

- Construção ativa: a aprendizagem deve estabelecer um envolvimento dos 

participantes (professor e alunos), empenho ativo na interpretação e criação 

de significado na interação com os outros, reflexão contínua sobre si mesmo 

e sobre os outros em situação de comunicação e construção de significado 

em contextos variáveis. 

 

- Estabelecer conexões: conexões feitas entre as concepções existentes e 

novos conhecimentos, entre as experiências anteriores e novas experiências. 

O conhecimento prévio é desafiado possibilitando a criação de novas 

percepções pelo que os alunos se conectam, se reorganizam, elaboram e 

ampliam sua compreensão. 

 



68 

 

- Interação: a aprendizagem e a comunicação são sociais e interativas; interagir 

por meio da comunicação intercultural significa desenvolver continuamente a 

própria compreensão da relação entre estruturas da própria língua e cultura e 

a dos outros. 

 

- Reflexão: a aprendizagem envolve tornar-se consciente de como os 

indivíduos utilizam a língua e a cultura, como estabelecem as relações entre 

estes dois aspectos, da mesma maneira que explicam conceitos como 

diversidade, identidade, experiências e pensamentos e sentimentos. 

 

- Responsabilidade: a aprendizagem depende de atitudes, disposições e 

valores do aluno desenvolvidos ao longo do tempo. 

 

Segundo Liddicoat (2011), estes princípios remetem à teoria construtivista da 

aprendizagem aplicada ao contexto intercultural que se manifesta através da língua. 

Eles são, portanto, pontos de partida para uma instrução intercultural e não uma 

metodologia intercultural em si, são orientações para o desenvolvimento das práticas 

de ensino. 

Liddicoat (op.cit.) considera que essas práticas podem ser descritas como 

uma série de quatro processos inter-relacionados: perceber, comparar, refletir e 

interagir.  O processo de perceber é fundamental para a aprendizagem. 

No ensino de línguas com abordagem intercultural, é importante para os 

estudantes notarem as semelhanças e as diferenças culturais e como essas 

semelhanças e diferenças são evidenciadas pela língua, sobretudo, como a língua é 

o elemento central na aprendizagem intercultural para além da sala de aula.  

O autor considera a comparação o processo inicial que os estudantes 

realizam sobre as suas experiências de língua e cultura. É neste momento em que 

os alunos identificam semelhanças e diferenças. O processo de comparação pode 

ser multifacetado, pois é necessário espaço não só para as comparações entre a 

cultura do aluno e a cultura alvo, mas também entre o que o aluno já sabe sobre a 

língua-alvo e a cultura desta. 

Reflexão envolve o processo de interpretação da experiência. Possibilita ao 

aluno refletir sobre o que a própria experiência da sua diversidade linguística e 

cultural significa para si mesmo, como ele reage à diversidade, como pensa a 
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respeito, como se sente e como encontrará maneiras de se engajar 

construtivamente com a diversidade. 

Quanto à interação, a saber, a interculturalidade não é passiva no que diz 

respeito aos aspectos da diversidade, mas interage ativamente com a ela. O 

estudante intercultural deve ser envolvido na interação com base na sua 

aprendizagem e experiências de diversidade, a fim de atribuir significados pessoais 

sobre suas experiências, a fim de comunicar esses significados, explorá-los e 

reformulá-las em resposta aos outros. 

O desenvolvimento dessas práticas abrange a construção de oportunidades 

de aprendizagem em programas de ensino de línguas estrangeiras que envolvem os 

alunos com a interculturalidade. Os princípios e os processos descritos acima 

interagem no desenvolvimento de um ensino global, em que as experiências com a 

língua tornam-se oportunidades para experiências com a cultura.  

Esses quatro processos são iniciativas a fim de construir um caminho pelo 

qual os estudantes são incentivados a se deslocarem de suas próprias visões de 

cultura, de experiências em família, para a compreensão de uma nova forma de 

construir a mesma experiência. A motivação para que o aluno percorra esse 

caminho não é a entrega deliberada de novas informações, mas um processo que 

envolve os aprendizes diretamente por meio do contato com a língua-alvo e seus 

artefatos culturais, podendo ser a arte e toda sua pluralidade, os grupos sociais e 

comportamentos diversos, entre outros. O caminho deve ser planejado não somente 

em torno da ideia de atribuir e adquirir conhecimento, mas no intuito de desenvolver 

as capacidades da ‘exploração’ intercultural.  

Nossa pesquisa sobre o ensino de Português como língua estrangeira 

fundamenta-se no construto de perspectiva intercultural ao se referir à cultura 

baseando-se nas categorias de atitudes, conhecimentos e habilidades descritas por 

Byram (1994, 1997, 1998, 2002, 2008, 2009), Kramsch (1995, 1998) Liddicoat 

(2011), entre outros. Dentre elas, identificamos, em nossa pesquisa sobre o ensino 

de Português como língua estrangeira, no Department of Portuguese and Brazilian 

Studies, na Borwn University, o intercâmbio de informações sobre a vida cotidiana 

no Brasil e nos demais países e comunidades lusófonas, para desenvolver a 

relativização e descentralização do eu; conhecimentos de grupos sociais, dos seus 

produtos e práticas, incluindo emblemas e mitos, marcas da identidade nacional, 

para desenvolver o conhecimento do eu e do outro; comparação de documentos 
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escritos, do uso de gestos, das normas de conversação, entre outros, a fim de 

estimular a capacidade de interpretar, descobrir e interagir com a cultura do outro 

em situações reais de comunicação.  
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Capítulo II - Ensino de Português Língua Estrangeira – de quem e 
para quem? O espaço etnográfico da pesquisa 
 

Analisar o ensino de Português, como língua estrangeira e o desenvolvimento 

da prática de ensinar e aprender em uma universidade nos Estados Unidos, sob a 

perspectiva intercultural é nosso intuito.   

Conforme mencionado no livro de Luna (2012), os norte-americanos têm se 

manifestado positivamente quanto à necessidade do conhecimento de outras 

línguas. O ensino da língua portuguesa nos Estados Unidos encontra-se numa fase 

de notoriedade, motivada por fatores demográficos, socioeconômicos e políticos 

variáveis. Além disso, a ascensão da língua se dá, conjuntamente, pelo incentivo a 

sua aprendizagem em instituições escolares, universidades e centros de língua e 

cultura.                                                        

 Segundo os dados do estudo “Enrollments in Languages Other Than English 

in United States Institutions of Higher Education, Fall 2013”12, realizado pela Modern 

Language Association of America (MLA), divulgado em março de 2015, o ensino de 

Português nas universidades dos Estados Unidos cresceu 10,1% nos últimos cinco 

anos. 

A pesquisa aponta que, em Outubro de 2013, o número de estudantes de 

Língua Portuguesa era de 12.415, representando aumento superior a 50% em 

relação ao ano de 1990. O número de instituições norte-americanas que oferecem 

aulas de Português também apresenta aumento considerável: em 1990, o total era 

de 145 universidades, em 2009 aumentou para 221 instituições e em 2013, o país 

conta com 238 centros acadêmicos que ensinam Português como língua 

estrangeira. As palavras de David Goldberg, Dennis Looney, e Natalia Lusin, autores 

da pesquisa, ecoam sobre a ascensão da Língua Portuguesa “[...] notamos que o 

aumento significativo do ensino de Português é paralelo ao aumento da atenção 

dada ao Brasil” (2015, p.14). 

          Dentre as universidades analisadas elegemos a Brown University, em 

Providence, Rhode Island, Estados Unidos, como campo de nossa pesquisa, uma 

vez que suas propostas vêm ao encontro das questões levantadas a respeito do 

ensino língua portuguesa sob a perspectiva intercultural. Destacamos alguns pontos 

                                                             
12 Matrículas em outras línguas além do Inglês em Instituições de Ensino Superior nos Estados Unidos, Outono 2013. 
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que despertaram nosso interesse: a Brown University proporciona aos seus 

estudantes, desde o bacharelado ao doutoramento, programas de estudos 

específicos da língua e da cultura, com destaque ao Department of Portuguese and 

Brazilian Studies (POBS), que oferece programas acadêmicos interdisciplinares 

como Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, História e Cultura, Estudos 

Interculturais. Além de promover uma diversidade de eventos culturais que incluem 

palestras, concertos e simpósios, permitindo aos seus estudantes desenvolverem 

seus interesses nas áreas de língua, literatura, educação, história, artes e ciências 

sociais. 

Para desenvolvermos esta investigação, optamos por uma pesquisa 

qualitativa de natureza etnográfica, que ocorreu por dois semestres (Fall 2013, 

setembro a dezembro, Spring 2014, janeiro a maio), com acompanhamento direto e 

intensivo das aulas de Língua Portuguesa do Department of Portuguese and 

Brazilian Studies.  

Com a finalidade de compreendermos melhor a nossa escolha pela Brown 

University e pela modalidade de pesquisa, esboçamos brevemente conceitos a 

respeito da etnografia. 

 

2.1 Conceitos sobre etnografia e o pesquisador como etnógrafo 

 

A palavra etnografia contém duas raízes: o morfema grego ethnos e a 

palavra, também grega, grafia. Ethnos significa um povo, uma raça ou um grupo 

cultural. Grafia denota o ato de escrever sobre um tipo particular de fenômenos 

observados. Ethno + grafia refere-se ao registro descritivo das características 

antropológicas, sociais, linguísticas, dentre outras, de um determinado grupo ou 

povo em suas atividades cotidianas. Em outras palavras, é a observação feita por 

meio do convívio com a cultura, a experiência intensa, a visão a partir do próprio 

grupo, enfim, a análise do que acontece no momento e no contexto do 

acontecimento. 

A etnografia, ou antropologia cultural, como é denominada por Fuller (2008, 

p.2), é o método de coleta de dados que descreve uma cultura ou um modo de vida 

de um grupo.  Esta opção de estudo implica a observação participante do 

pesquisador durante um período de tempo em que esteja em contato direto com o 
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grupo a ser observado. Rocha et al (2005, p.3) esclarecem detalhadamente o campo 

de estudo da etnografia: 

 

 
A etnografia possui características básicas, tais como: ênfase na 
exploração da natureza de um fenômeno social particular; entrevistas 
em profundidade; observação participante; análise de discursos de 
informantes; investigação em detalhe; perspectiva microscópica; e 
interpretação de significados e práticas sociais, que assumem a 
forma de descrições verbais. Ademais, pode-se destacar como traço 
mais marcante do estudo etnográfico, a investigação por dentro da 
realidade de um grupo, sendo o conhecimento científico gerado a 
partir do ponto de vista do outro. 
 

 

A etnografia demanda ampla dedicação de tempo para que o processo de 

observação seja considerado satisfatório. Além disso, o olhar etnográfico segundo 

Rocha et al (2005, p.4) “define uma postura e não somente uma técnica”. Isto é, a 

concepção da realidade sem estar pré-concebida. O pesquisador precisa estar 

aberto às informações, descobri-las em vez de constatá-las. O pesquisador aprende 

com o grupo com que convive e com a observação constante deste grupo.  Ainda 

em Rocha et al (2005, p.5), “para apreender o ponto de vista do outro, é necessário 

partilhar a sua realidade, a sua descrição do mundo e as suas marcas.” 

É importante destacar que o trabalho do pesquisador é uma atividade que não 

o localiza exclusivamente como observador no mundo social. Consiste em um 

conjunto de práticas interpretativas que torna este mundo social visível. A seleção de 

práticas interpretativas depende das questões que norteiam a pesquisa. Estas 

práticas demonstram o mundo por uma série de representações que incluem 

entrevistas, conversas, fotografias, relatórios de campo, gravações, dentre outras. 

Assim, o pesquisador estuda in loco e interpreta os fenômenos que ali ocorrem, 

considerando a construção social da realidade com um processo, em permanente 

transformação (MINAYO, 2003). 

 Para Byram (1998), etnografia não pode ser simplesmente reduzida ao 

método de observação, visto que é necessário o relato escrito do estudo. O autor 

descreve a etnografia, no campo de pesquisa do ensino de língua estrangeira, como 

desenvolvimento de uma competência intercultural, 

Métodos etnográficos são retirados de longo período de trabalho de 
campo que caracterizam essa abordagem e que incluem viver com 
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um grupo, participando de suas vidas e, simultaneamente, coletando 
dados e analisando-os. A etnografia é a escrita sobre esse processo, 
"a tradução" da experiência vivida de contacto intercultural com um 
determinado grupo - uma versão de vida deste grupo mediada 
através dos próprios entendimentos culturais do escritor (1998, 
p.76).13 

 

Portanto, para Byram, a etnografia oferece a oportunidade de associar o 

conhecimento e a consciência cultural com a própria competência comunicativa do 

pesquisador.  

Estendendo esse conceito à sala de aula de língua estrangeira pesquisadores 

da área de ensino têm investigado o que os professores e, principalmente, os alunos 

precisam saber para atuarem de maneira produtiva no contexto intercultural e como 

essa competência se relaciona aos outros contextos pelos quais eles transitam.  

No ambiente de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, o etnógrafo 

observa, de maneira sistemática, intensiva e detalhada, como as pessoas (alunos e 

professores) se comportam e como as interações são socialmente organizadas no 

contexto – quais são as normas sociais, os valores culturais e as expectativas 

interacionais dos indivíduos com os quais o pesquisador desenvolve uma certa 

proximidade. 

 O pesquisador, ao utilizar instrumentos de investigação, como entrevistas, 

questionários, relatórios, gravações em vídeo e áudio, documentos, relatos dos 

participantes, com a finalidade de interpretar o objeto de estudo a partir de ângulos 

distintos, colabora para garantir a veracidade da pesquisa. A chamada subjetividade 

inerente a estes tipos de dados adquire uma natureza intersubjetiva ao se levar em 

conta várias subjetividades ou várias maneiras de olhar para o mesmo objeto de 

investigação, afirmam Cavalcanti & Moita Lopes (1991). 

Outra importante característica da pesquisa etnográfica é a sua natureza 

exploratória. Distinta do paradigma positivista que atua com categorias 

preestabelecidas para a verificação de hipóteses, a pesquisa de base etnográfica é 

fundamentada em dados, a partir de um referencial teórico, como descrito em nosso 

primeiro capítulo, que direciona a atenção do pesquisador para certos aspectos das 

                                                             
13 Ethnographic methods are drawn from extended period of fieldwork which characterise this approach and 

which include living with a group, participating in their lives and simultaneously collecting data and analysing it. 
The ethnography is the writing up of this process, "translating' the lived experience of intercultural contact into an 
account - a version of this group's lives mediated through the writer's own cultural understandings. [tradução 
nossa] 
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situações e do contexto que podem servir de evidências para responder às 

perguntas de pesquisa levantadas no início do estudo e desenvolvidas no campo de 

pesquisa (WATSON-GEGEO, 1988). No entanto, ao decorrer da investigação, a 

decisão sobre os aspectos a serem estudados podem ser redefinidos, uma vez que 

a pesquisa etnográfica busca “examinar a construção da realidade social” 

(CAVALCANTI & MOITA LOPES, 1991, p. 139). Podemos dizer que a pesquisa 

etnográfica estabelece alguns encaminhamentos prévios – elaboração de perguntas 

de pesquisa, levantamento dos potenciais sujeitos, delimitação do espaço e do 

grupo social e seleção dos instrumentos a serem utilizados inicialmente – que vão se 

restringindo a um ponto recorrente em que a pesquisa se concentrará. Dessa forma, 

Zarharlick e Green observam que  

 
a etnografia é mais do que um conjunto de métodos, técnicas de 
coleta de dados, procedimentos de análise ou descrição de 
narrativas. É uma abordagem sistemática, teoricamente orientada 
para o estudo da vida diária de um grupo social, e que envolve uma 
fase de planejamento, uma fase de descoberta e uma terceira fase 
de apresentação dos resultados (1991, p. 3)14. 

 

A realização da nossa pesquisa etnográfica nas aulas de ensino de 

Português, como língua estrangeira, no Department of Portuguese and Brazilian 

Studies, na Brown University, fundamentou-se no conceito elaborado por Spradley 

(1980,p.7-8), pois para o autor, o etnógrafo deve ir além da observação do 

comportamento e dos estados emocionais das pessoas, inquirindo sobre o 

significado daquele comportamento e dos sentimentos de ansiedade, dúvida, entre 

outros, pois acredita que “os seres humanos se comportam com relação às coisas 

com base naquilo que elas significam para elas”. Em outras palavras, o autor 

procura mostrar que a pesquisa etnográfica não se circunscreve apenas à visão 

ética, mas apoia-se, também, na êmica. O termo êmico significa “interno” e sugere 

que a interpretação de um fato ou valor cultural, seja de um indivíduo ou de um 

grupo, deve levar em conta a verdade como ela é entendida pelas pessoas que 

vivenciam aquela determinada situação, para tanto se faz necessário estar “interno” 

neste grupo. Essa interpretação se alia à perspectiva ética, “externo” que tende a ser 

descritivo e que avalia um determinado fato a partir de um valor cultural predefinido 
                                                             
14 ethnography is more than a set of methods, techniques of data collection, analysis procedures or description of 

narratives. It is a systematic approach, theoretically oriented study of the daily life of a social group, and which 
involves a planning phase, a phase of discovery and a third phase of presentation of results. [tradução nossa] 
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pelo observador, isto é, a pesquisa etnográfica não se remete apenas à visão ética, 

mas associa-se, também, à postura êmica (REES e MELLO, 2011).   

É preciso enfatizar, no entanto, que os conceitos dos termos ético e êmico, 

nos serviram para conduzir a pesquisa na busca de maior rigor metodológico, mas 

não foram interpretadas de forma extrema e dicotômica, visto que as identidades 

pesquisador e participantes são variantes em decorrência da inserção em redes 

sociais complexas, no nosso caso, em decorrência do contexto exposto e a 

abordagem praticada ao ensino de língua estrangeira em sala de aula. 

Nesse sentido, a observação tem um papel fundamental no processo de 

registro dos dados e, conforme sugere Spradley (1980), pode ser feita por meio de 

notas de campo condensadas ou expandidas, em forma de diários ou relatos, que 

vão fornecer as bases para uma posterior descrição, interpretação e análise do que 

aconteceu no contexto, ou seja, nas aulas de língua portuguesa, como língua 

estrangeira aos alunos de graduação do Department of Portuguese and Brazilian 

Studies, na Brown University. 

 

2.2 O sistema universitário nos Estados Unidos 

 

 Para uma melhor compreensão sobre os grupos observados nas aulas de 

língua portuguesa, como língua estrangeira, ao longo dos dois semestres no 

Department of Portuguese and Brazilian Studies, na Brown University, faz-se 

necessário uma breve exposição a respeito do sistema universitário nos Estados 

Unidos e alguns apontamentos sobre as diferenças entre o sistema universitário 

norte-americano e o brasileiro. 

 A estrutura do ensino superior americano apresenta diferenças significativas 

em relação a brasileira. A cultura do vestibular não existe e o currículo, o histórico 

escolar, dos estudantes do high-school, Ensino Médio, são avaliados tornando-os 

competitivos à seleção por uma vaga nas universidades, além de uma série de 

entrevistas e cartas de recomendação elaboradas pelos professores e 

coordenadores do Ensino Médio ou de instituições filantrópicas de que o candidato 

possa participar.  

A maioria das graduações, nos EUA, é planejada para ser concluída em 

quatro anos de estudos, em período integral. Cada um destes anos recebe um nome 

particular, em ordem crescente: freshman year (refere-se ao 1º ano, o 
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calouro), sophomore year (2º ano), junior year (3º ano) e senior year (4º ano). O 

estudante é responsável por monitorar e manter os seus próprios créditos, isto é, as 

disciplinas e atividades extracurriculares, e fazer suas próprias matrículas nas 

disciplinas a cada semestre. 

Outra diferença relevante entre o nosso sistema universitário e o americano, é 

o fato de que estudantes de universidades com cursos em período integral residem 

no campus da instituição. Além de toda a integração entre alunos e formação de 

uma comunidade acadêmica, há também a questão do estudo em sua forma mais 

global, seja em sala de aula, na biblioteca, ao redor do campus, nos dormitórios, até 

mesmo nos cafés e restaurantes nas proximidades da universidade. Esse contexto 

possibilita ao aluno uma imersão na aprendizagem, além de colocá-lo em contato 

com grupos de estudos diversos, trabalhos sociais e comunitários, práticas 

esportivas e círculos artísticos, como música, teatro, fotografia, entre outros. 

 Com exceção dos cursos de Medicina, Odontologia, Veterinária e Direito, que 

tem uma formação diferenciada; pois são oferecidas como pós-graduação, ou seja, 

é necessário concluir antes um bacharelado em áreas afins; todas as outras áreas 

de habilitação do ensino superior americano contam com três diferentes etapas: 

Graduação, Mestrado e Doutorado. Apesar dos conceitos de classificação destas 

etapas serem semelhantes aos conceitos brasileiros, as divergências estão 

presentes do início ao fim da vida acadêmica.  

 A cultura universitária americana é constantemente focada na participação do 

estudante, no compartilhamento de opiniões e no engajamento ativo com os temas 

discutidos em sala de aula. Os professores, normalmente, no início de cada 

semestre apresentam o Syllabus. Trata-se de um cronograma que estabelece as 

datas que cada conteúdo será discutido e praticado em sala. Espera-se, então que 

os alunos se preparem com antecedência, antecipando as leituras, pesquisas, 

exercícios, e desta forma o momento da aula será concentrado às práticas. O 

objetivo do Syllabus é manter o envolvimento contínuo do estudante com o conteúdo 

da disciplina. 

 Ao contrário do Brasil, em que o graduando ingressa na universidade com a 

escolha definida sobre uma carreira específica e somente ao longo da pós-gradução 

ele terá a possibilidade de ampliar as vertentes dessa carreira, nos Estados Unidos, 

o undergraduated, o graduando, escolherá o curso em que pretende tornar-se 

bacharel apenas no terceiro ano da graduação. Os dois primeiros anos  
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compreendem disciplinas de conhecimentos gerais. Essa iniciativa permite ao aluno 

mais tempo para decidir sobre qual carreira prosseguir.  

 Durante os dois primeiros anos é comum os estudantes terem aulas com 

Doutores e, em alguns casos, com Teacher Assistants, assistentes de professor, 

que são, normalmente, doutorandos do programa e que precisam lecionar em parte 

para cumprirem os créditos e manterem a bolsa de pós-graduação e em parte para 

adquirirem práticas de ensino, construindo dessa forma experiência na docência. 

Importante destacar que essa prática não é comum nos centros universitários 

brasileiros, onde é possível um pós-graduando terminar seu doutorado sem ter 

experiência na docência. 

 As diferenças também estão presentes nos tipos de instituições de ensino 

superior americanas. Há o Bachelor’s and Associate Degrees, curso de bacharelado 

e formação de tecnólogos; Community Colleges, faculdades comunitárias15, que 

contém cursos técnicos e vocacionais com duração de dois anos; Technical and 

Vocational Colleges, faculdades técnicas e vocacionais, instituições, com cursos de 

curta duração, especializadas em preparar seus estudantes para trabalharem com 

programas de tecnologia específicos; Distance Education, educação à distância, 

modalidade que está se popularizando nos Estados Unidos e é uma opção para 

cursos profissionais de curta duração; State University, universidade estadual, 

instituições subsidiadas pelo governo que oferecem educação a baixo custo para os 

residentes do estado, Private Universities, universidades particulares, com curso de 

graduação, mestrado e doutorado com um número maior em concentração de 

cursos e The Libral Arts Philosophy, o modelo de instituição mais notável no país. 

Liberal Arts é a abreviação do termo Liberal Arts and Sciences e a filosofia 

das instituições que adotam este princípio tem característica única no sistema de 

ensino superior dos EUA. A graduação baseada neste conceito oferece uma 

educação acadêmica que desenvolve as habilidades verbal, escrita e de raciocínio 

dos estudantes. Os graduandos e pós-graduandos que frequentam uma instituição 

de Liberal Arts, ou uma universidade que contém alguns programas de ensino em 

Liberal Arts, iniciam a graduação com aulas que compreendem uma variedade de 

áreas em artes, humanas, línguas estrangeiras, ciências sociais e físicas. Somente 

depois dessa etapa eles escolhem a área de concentração, a major area, e fazem 

                                                             
15 [tradução nossa] 
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cerca de 25% a 50% de suas aulas em sua área específica. Mesmo em programas 

específicos como Engenharia, os alunos têm que fazer 25% de suas aulas nas áreas 

de Humanas e Ciências Sociais para completar os seus estudos. O mesmo 

acontece com os estudantes que desejam se graduar em História que, para obterem 

o seu diploma, precisam fazer alguma disciplina na área de Exatas e, possivelmente, 

de Ciências (www.educationusa.org.br). 

Destaca-se aqui que a Brown University é uma instituição de ensino superior 

privada, com cursos em período integral e que compreende o programa de ensino 

em Liberal Arts.  

 

2.3 Brown University e o Department of Portuguese and Brazilian Studies 

 

 Localizada em Providence, Rhode Island, fundada em 1764, a Brown 

University é a sétima mais antiga universidade nos Estados Unidos. A Brown é uma 

instituição educacional independente, que pertence à Ivy League16, compreendendo 

programas de graduação e pós-graduação, além da Faculdade de Medicina, Escola 

de Saúde Pública, Escola de Engenharia, e da Escola de Estudos Profissionais.  

 A Brown University é constituída por cerca de 6.200 estudantes de 

graduação, 2.000 estudantes de pós-graduação, 490 estudantes de medicina, mais 

de 5.000 entre visitantes de verão, pesquisadores e estudantes on-line. Conta com 

mais de 700 membros no corpo docente. Seus estudantes vêm de todos os 50 

estados do país e mais de 115 países (www.brown.edu/about). 

Os graduandos podem obter um diploma de bacharel em mais de 70 

concentrações, variando de Egiptologia à Neurociência Cognitiva. Um dos 

compromissos da universidade é assegurar a liberdade de escolha do seu 

estudante, atribuindo a ele a responsabilidade pela escolha, organização e 

planejamento dos cursos.  

Entre as 70 áreas de concentração está o Department of Poruguese and 

Brazilian Studies, que elucidaremos na próxima seção. 

 

 

                                                             
16 Grupo composto pelas oito universidades mais antigas do país, todas localizadas na região nordeste dos EUA.  

http://www.educationusa.org.br/
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2.3.1 Department of Portuguese and Brazilian Studies, o espaço etnográfico da 
pesquisa  

O Department of Portuguese and Brazilian Studies (POBS) conta com uma 

reputação internacional de excelência em pesquisa e ensino no universo de língua 

portuguesa, abrange oito países diferentes em quatro continentes - Brasil, Portugal, 

Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau , São Tomé e Príncipe e Timor 

Leste - além de comunidades de Goa e Macau, como também de imigrantes nos 

Estados Unidos.  

A história do departamento como uma unidade separada remete à 1975, 

embora o ensino de Português, como língua estrangeira, tenha iniciado em 1971 e 

cursos  de literatura e cultura portuguesas e brasileiras, em 1969. 

A união de membros do corpo docente em Inglês (George Monteiro), 

Português (Nelson H. Vieira), Antropologia (George Hicks), História (Robert Padden), 

Sociologia (Peter Evans) e Estudos Afro-Americanos (Anani Dzidzienyo), cujo ensino 

e interesses de pesquisa centravam-se principalmente no ensino de Português e 

todo o contexto sócio-histórico-cultural que envolve a língua, estabeleceram o 

Centro Multidisciplinar para Estudos Portugueses e Brasileiros e Educação Bilíngue 

em 1975. Este foi o segundo centro multidisciplinar na Brown University. 

De acordo com o Departamental Self-Study (2012), quando o centro, 

posteriormente departamento, foi criado, a prática vigente em instituições no mundo 

de fala de língua inglesa constituía que o ensino e a pesquisa sobre a língua 

portuguesa e literatura portuguesa, afro-lusófona e brasileira ocorria em 

departamentos de Espanhol em conjunto ao Português ou de Línguas Romanas, 

enquanto o estudo do mundo de língua portuguesa, a partir da perspectiva da 

história e das ciências sociais, encontrava-se disperso entre várias unidades. 

Perante esta situação, os fundadores do departamento tomaram uma decisão 

inovadora com a finalidade de romper com o tradicional paradigma de estudos da 

área, um modelo pós-Segunda Guerra Mundial, que tende a dividir o mundo em 

esferas distintas de interesse e influência dos Estados Unidos, e para conceber o 

campo de forma mais ampla.  Os membros fundadores acreditavam que colocar lado 

a lado acadêmicos e estudantes de várias partes do mundo da língua portuguesa e 

diferentes campos de estudo produziria um estimulo um ao outro, e assim geraria 

ensino e pesquisa mais dinâmicos. Como tal, escolheram, por exemplo, abordar o 

estudo do Brasil não como mero ramo de Estudos da América Latina, mas dentro de 
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um contexto transatlântico e global, olhando não apenas para o oeste, para os 

vizinhos da América Latina do país, mas também para o leste, para Portugal, África 

Lusófona e Ásia Lusófona.   

Em 1991, ao centro foi concedido o estatuto de departamento e o 

doutoramento em Estudos Luso-Brasileiros foi aprovado, com foco em língua, 

literatura e cultura, incluindo, também, o componente interdisciplinar em história e 

ciências sociais, que acabou integrando curso de mestrado e principalmente o 

programa de graduação.  

O curso de graduação do POBS é interdisciplinar por natureza e permite que 

os seus estudantes trabalhem, não somente, com o núcleo do corpo docente do 

departamento, mas com áreas afins também, como literatura comparada, estudos 

hispânicos, relações internacionais, entre outros. Compreendendo o ensino de 

língua e cultura como indissociáveis e desenvolvendo um estudo mais aprofundado 

do mundo de Língua Portuguesa em toda a sua diversidade, o alicerce do POBS 

está centrado em abordagens de ensino e aprendizagem interdisciplinares com foco 

em artes em geral. Constantemente, os estudantes, de todos os níveis, trabalham 

com narrativas digitais, escrita criativa, análise literária intensa, performances, a 

realização de microdocumentários e projetos de artes visuais. 

Outro elemento-chave do programa é o Clube de Escrita, um centro de apoio 

para a produção escrita no departamento em que consultores, que podem ser os 

professores ou os assistentes de professor, trabalham com cada estudante 

individualmente. O objetivo do Clube de Escrita é acompanhar o desenvolvimento da 

produção textual de cada aluno em língua portuguesa, auxiliando-os com questões 

gramaticais, escolha lexical e coerência. Além do que, esse contato mais próximo 

com o estudante gera vínculo, autoconfiança e motivação proporcionando melhor 

desempenho do aluno.  

Em se tratando do contato com o aluno e a interação entre os docentes e 

discentes, o POBS também conta com a plataforma digital LORE, em que cada 

estudante é cadastrado de acordo com a sua disciplina e lá podem postar seus 

trabalhos, notícias, vídeos e músicas. O professor ou o T.A. coordena a maneira 

com que cada grupo utilizará o recurso digital para interagir e para realizarem 

atividades de produção textual. 

 No final de cada semestre, como forma de homenagear o trabalho dos 

alunos e compartilhar com uma comunidade maior, os graduandos do departamento 
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mostram seu trabalho ou apresentam alguma performance (recital de poemas, 

música, teatro) que envolve a língua portuguesa no Performance and Exhibit 

Evening, Noite de Performance e Exposição. O evento destaca a qualidade do 

trabalho da graduação no programa e ressalta a importância da comunidade. 

Convém ressaltar que os estudantes do departamento, após a conclusão do 

curso POBS 400 Writing and Speaking Portuguese, Redação e Conversação em 

Português,curso que compreende o terceiro semestre do ensino de Português, 

podem se inscrever para o programa Brown In Brazil. Programa que permite 

estudarem de um a dois semestres em uma universidade no Rio de Janeiro, 

conforme parceria com instituição de ensino superior daquela cidade.  A experiência 

destes estudantes no Brasil, como parte da sua graduação, remete ao que Michael 

Byram (1997) considera o “aprendiz de língua como etnógrafo”. Visto que ao 

estarem em local da língua-alvo e em contato direto com os falantes desta língua, os 

estudantes podem adquirir habilidades que permitem a eles estabelecer um 

entendimento de um novo ambiente cultural e a capacidade de interagir de maneiras 

cada vez mais rica e complexa com pessoas cuja cultura é diferente da cultura 

deles. Esta experiência proporcionará aos estudantes praticar as competências de 

um etnógrafo, a partir do momento em que ingressam em um novo campo de 

estudo, seja em uma comunidade remota, membros de grupos específicos ou, até 

mesmo, a equipe pedagógica de uma escola (BYRAM, 1997, p. 53). 

As disciplinas do departamento são ministradas, como apontado na seção 

anterior, tanto por Doutores quanto pelos Teacher Assistants, assistentes de 

professores. O diferencial é o programa que o POBS desenvolve com seus 

doutorandos, o Teaching and Mentoring Program: Research and Pedagogical 

Skills17. Os doutorandos do POBS são parte integrante do departamento e trabalham 

em estreita colaboração com membros do corpo docente e estes atuam como 

mentores desses pós-graduandos. Os estudantes de doutorado são incentivados a 

desenvolverem pesquisas e habilidades pedagógicas que irão prepará-los para 

carreiras como professores e pesquisadores. Além de reuniões regulares com o 

diretor de pós-graduação e da graduação, os estudantes de doutoramento são 

incentivados a se reunirem com outros professores do departamento para discutirem 

suas pesquisas e interesses pedagógicos. Uma das filosofias do POBS é que o 

                                                             
17 Programa de Ensino e Orientação: Pesquisa e Habilidades Pedagógicas 
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ensino e a pesquisa devem se desenvolver paralelamente e são mutuamente 

enriquecedoras. Esse programa de orientação aos alunos de doutorado tem como 

objetivo transmitir o legado pedagógico do departamento em língua estrangeira, 

literatura e cultura, reforçando simultaneamente as suas competências pedagógicas. 

O programa de ensino e orientação abrange em uma série de medidas 

destinadas a familiarizar os doutorandos com diversas práticas pedagógicas e 

metodologias, além de expô-los a diferentes experiências de instrução e formatos de 

cursos. Para cada disciplina que um aluno de pós-graduação ensinar 

individualmente ou em parceria com um professor do departamento, ele receberá 

orientações sobre como planejar as aulas, desenvolver um programa do curso (o 

Syllabus), elaborar exames e respectivas atribuições e organizar atividades 

extracurriculares.  

Ao longo da nossa pesquisa, observamos que os doutorandos iniciaram o 

trabalho em pareceria com um professor do departamento, no POBS 110 Intensive 

Portuguese, e outros pós-graduandos ensinaram individualmente, sob a supervisão 

de um mentor da faculdade, as disciplinas POBS 100-200 Elementary Portuguese I 

e II , POBS 400 Writing and Speaking Portuguese e POBS 610 Mapping 

Portuguese-Speaking Cultures: Brazil. Normalmente, os estudantes de doutorado 

que ensinam em conjunto com um professor do departamento, são aqueles que 

terão o primeiro contato com as práticas docentes. Os que ensinam individualmente 

já passaram pela experiência de trabalhar em parceria e desenvolveram 

conhecimento e práticas para prosseguirem com os cursos sem a presença de um 

professor titular, mas não sem a sua orientação.  

É importante esclarecer que o assistente de professor é um aprendiz das 

práticas docentes, um doutorando que leciona na graduação em busca de 

experiência, portanto, pode haver em alguns momentos das suas aulas, certos 

‘ruídos’ em relação ao conteúdo, mesmo sob a orientação recebida pelos 

professores do departamento. Todavia, este é um assunto que deixaremos para as 

nossas considerações finais. 

Em nosso contato com os estudantes de graduação do departamento, 

pudemos coletar informações sobre o que os motivaram a optar pelo estudo de 

Português, entre as inúmeras respostas, que serão expostas nos próximos 

capítulos, chamou a nossa atenção o interesse pela cultura dos países e 
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comunidades lusófonas, especialmente pela cultura brasileira, o interesse pela 

língua devido a contato com a música ou literatura. 

A experiência de graduação no departamento é moldada pela participação 

ativa dos estudantes, que iniciam seus estudos com a língua portuguesa, como 

língua estrangeira ou quando calouros ou a partir do segundo ano da graduação. 

Muitos dos estudantes que integram o departamento decidem pela concentração do 

seu bacharelado em carreiras diversas, como Química, Relações Internacionais, 

Economia, entre outras, e optam por integrar a língua portuguesa em seus cursos de 

estudo e continuar as disciplinas, além de desenvolver projetos relacionados a 

Estudos Portugueses e Brasileiros. Há, ainda que em número menor, aqueles que 

no decorrer da graduação optam pela concentração em Português ou Literatura 

Portuguesa e/ou Brasileira. 

Ao método de ensino desenvolvido pelo POBS podemos, também, relacionar 

o conceito de input18 proposto por Krashen (1981) para o ensino de língua 

estrangeira. De acordo com o autor os estudantes devem ser expostos a um nível 

linguístico um pouco acima do que eles podem produzir, mas ainda dentro dos 

limites da sua compreensão.  Para Krashen (1981), ao promover essa experiência 

em sala de aula, os professores estariam facilitando o desencadeamento dos 

processos inconscientes que levariam os estudantes à aquisição da língua 

estrangeira. Isto posto, destaca-se uma das características do POBS que é a forma 

como o processo de ensino e aprendizagem se desenvolve, além das aulas 

ocorrerem exclusivamente na língua-alvo, o departamento rompe com o modelo de 

ensino tradicional que coloca de um lado o professor transmissor e do outro o 

estudante passivo e nada ou pouco questionador. Nas aulas de Português como 

língua estrangeira, há a preocupação em estabelecer uma relação de diálogo 

constante entre o professor ou assistente e o aprendiz e desta forma construírem um 

vínculo afetivo.  

O diálogo constante possibilita tanto a exposição quanto a oposição de ideias, 

estabelecendo uma comunicação efetiva, em que professor e estudantes têm a 

mesma oportunidade de expressar suas dúvidas, contraposição de opiniões, 

resoluções e juntos constroem o trabalho educacional e juntos aprendem 

(VASCONCELOS, 2012, p.68,69). 

                                                             
18

 Absorção [tradução nossa] 
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A essa reflexão, Vasconcelos (2012, p.69) destaca, 

 
A inserção do diálogo em sala de aula é uma atitude/atividade 
instigadora e motivadora que leva à conscientização. Ao ter 
oportunidade de expor suas ideias aos demais colegas, cada aluno 
reflete, previamente, sobre elas, buscando encontrar a melhor 
maneira de argumentar e de dialogar. Por sua vez, os demais alunos, 
ao ouvi-lo, também são levados a refletir para, então, apresentarem 
suas contra-argumentações; afinal, o diálogo é dialético, e a escola, 
o local para que a aprendizagem seja construída individualmente, 
porém com o auxílio do coletivo, no contato com o outro. 
 

 

Não podemos, neste ponto, deixar de ressaltar que entendemos que ensinar 

não é somente transmitir informações ou direcionar um caminho a trilhar que o 

professor julga ser o correto. Ensinar língua e cultura é ajudar o aluno a ter 

consciência de si mesmo, dos outros, da sociedade em que vive e do o seu papel 

dentro dela, da sociedade do outro, da sua cultura e a cultura do outro. É oferecer 

meios para que o estudante saiba reconhecer-se como cidadão e, sobretudo aceitar 

ao outro.  

Paulo Freire (1996) afirma que a relação entre professor e aluno deve se 

caracterizar em um sistema horizontal de diálogo e afetividade, em sua opinião, são 

fatores fundamentais para que se crie uma boa relação entre professor e aluno. É 

sabido que essa afetividade deve ser dada em certa proporção para que os papéis 

de professor e aluno não se confundam.  

A união entre uma postura dialógica entre docentes e seus estudantes e o 

desenvolvimento da afeição poderá produzir efeitos muito positivos para a 

aprendizagem dos alunos, Masetto enfatiza que  

 
Para que realmente aconteça, toda aprendizagem precisa ser 
significativa para o aprendiz, isto é, precisa envolvê-lo como pessoa, 
considerando suas ideias, inteligência, sentimentos, cultura, 

profissão, sociedade (2012, p. 85). 
 
 

 A conduta adotada pelo POBS em suas aulas nos remete ao conceito 

denominado por Stephen Krashen (1981) como Attitude toward the classroom and 

teacher19, que diz respeito ao aluno e sua busca voluntária pelo conhecimento. Isto 

é, o aluno de língua estrangeira que se sente seguro, acolhido, pelos seus demais 

                                                             
19

 Atitude face à sala de aula e professor [tradução nossa] 
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colegas e professores, poderá se sentir motivado a buscar voluntariamente por mais 

informações a respeito da língua-alvo e sua cultura, sem ter inibição ou o 

impedimento em expressá-las.  Em resumo, o diálogo constante e a afeição 

construída em sala de aula poderão desencadear no estudante a motivação em 

adquirir novos conhecimentos, resultando em mais aprendizagem.  

 No que se refere a despertar no estudante interesse em aprender e produzir 

cada vez mais, o departamento de Língua Portuguesa da Brown University privilegia 

as Artes como princípio de motivação e integração dos alunos.  

 A próxima seção tratará de que maneira o POBS utiliza as Artes como vinculo 

entre língua e cultura e como essa união remete à abordagem intercultural. 

 

2.3.2 Department of Portuguese and Brazilian Studies, a Arte como ponte entre 
língua e cultura 

 

As aulas de Língua Portuguesa no Department of Portuguese and Brazilian 

Studies (POBS) demonstram como a arte e o ensino de língua estrangeira podem 

ser articulados dentro de uma unidade mais ampla de estudo. Em geral, as 

atividades desenvolvidas em sala de aula não estão preocupadas apenas na arte 

pela arte, mas sim na produção de atividades de arte. Não é ensinado, 

necessariamente, sobre a arte, mas com a arte e por meio dela em favor da 

aprendizagem da língua estrangeira. As atividades, com foco na língua-alvo, são 

centradas nos estudantes e envolvem imaginação e criatividade. Esta concepção 

está diretamente relacionada com o desenvolvimento da afetividade, uma das 

características do trabalho com os alunos do departamento. Ao longo das aulas os 

estudantes produzem artes visuais, narrativas, minidocumentários, performances, 

músicas, danças, entre outras. 

Educadores como Christison (2005) e Shier (1990) defendem a necessidade 

de unir domínios afetivos e cognitivos do conhecimento. O domínio afetivo refere-se 

às emoções, atitudes, sentimentos e outras formas intuitivas de conhecimento; 

enquanto o domínio cognitivo remete ao intelectual, formas racionais do 

pensamento. Shier (1990) considera que nas interações sociais de cada indivíduo há 

sempre a presença de duas variáveis: a afeição e a cognição.  Para a autora, para 

uma sala de aula de língua estrangeira ser efetiva, o trabalho com essas duas 

variáveis deveria ser constante. Christison (2005) acredita que as atividades 
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artísticas criadas por estudantes contribuem para uma melhor aprendizagem de 

línguas de três maneiras diferentes. Primeiro, os estudantes estão mais envolvidos, 

confiantes e produtivos. Em seguida, há uma mudança positiva no ambiente da sala 

de aula que auxilia na desinibição e faz com que o espaço seja favorável à 

aprendizagem de línguas. Os alunos podem tornar-se mais capazes de realizar 

tarefas cognitivamente mais expressivas e a qualidade de sua linguagem escrita e 

falada pode progredir consideravelmente. A motivação também evolui quando eles 

compartilham com os colegas seus trabalhos artísticos, seja no desenvolvimento em 

grupo, ou na exposição individual das suas criações.  

Shier (1993) ressalta que a arte envolve mais ativamente os estudantes em 

seus próprios processos de aprendizagem em um nível pessoal, intelectual e físico. 

A progressão da dinâmica de sala de aula sugere que quando os alunos têm a 

oportunidade de desenvolver suas habilidades em uma variedade de áreas, eles se 

sentem mais confiantes.  Além disso, quando têm a oportunidade de compartilhar 

suas criações com outras pessoas e notar que o trabalho dos outros tem sua própria 

história, tendem a ter mais respeito e compreensão um pelo outro. 

O ensino de língua estrangeira vai além da própria língua para o estudo da 

cultura e da sociedade, a integração de experiências com arte tem um papel 

importante a desempenhar. Shier (1990) destaca que a arte auxilia os alunos a 

vincularem a língua que estão aprendendo à sua cultura. Ela relata que observou 

seus alunos desenvolverem consciência da cultura da língua estudada por meio da 

participação em atividades artísticas. A arte pode proporcionar uma perspectiva mais 

ampla para a interpretação dos aspectos culturais que os estudantes ouvem ou leem 

na (ou fora da) sala de aula. 

As artes têm uma profunda capacidade de enriquecer todos aqueles que são 

envolvidos por ela e pode ser uma ferramenta inestimável para os professores, a fim 

de auxiliar e melhorar o ensino e a aprendizagem de língua estrangeira. O estudante 

de língua estrangeira enfrenta múltiplos desafios da aprendizagem: conhecer e 

dominar o novo conteúdo linguístico e negociar novos contextos culturais e sociais. 

Ao integrar as artes ao ensino e aprendizagem de língua estrangeira, os alunos 

poderão desenvolver e aprofundar a compreensão de sua própria experiência 

humana e a dos outros. Em combinação com as quatro habilidades: ouvir, falar, ler e 

escrever, as artes podem abrir portas para desenvolver o pensamento crítico, da 

mesma forma que desafia os alunos a explorarem a si mesmos e ao seu meio e, 
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assim, encontrar caminhos para a compreensão e comunicação com o outro. As 

artes transmitem o que significa ser humano, desafiam o intelecto e proporcionam 

experiências ricas em análise, exploração, reflexão, observação, imaginação, 

experimentação e comunicação (The New York State Education Department, Office 

of Bilingual Education and Foreign Languages Studies, 2010)20. 

Conforme expomos no capítulo anterior, é oportuno tornar o ensino e a 

aprendizagem de línguas culturalmente relevante, para tanto, é fundamental que os 

professores compreendam que os contextos culturais e linguísticos dos estudantes 

influenciam profundamente as suas experiências em sala de aula. As artes visuais 

aprimoram o desenvolvimento da língua através de métodos não verbais de 

comunicação e compreensão. A integração das artes com o ensino da língua pode 

possibilitar aos alunos a oportunidade de se envolverem em novas e variadas 

abordagens comunicativas, compreenderem os outros e expressarem suas próprias 

ideias. Desta forma, os alunos têm a oportunidade de desenvolverem as suas vozes; 

aumentarem a consciência multicultural; reconhecerem o seu papel social e 

participarem do mundo de forma ativa, conforme poderá ser melhor constatado em 

nosso quarto capítulo, no qual apresentaremos as atividades desenvolvidas pelos 

alunos do Department of Portuguese and Brazilian Studies.  

Durante a nossa observação direta e intensiva das aulas de Português no 

POBS compreendemos que a arte constitui um recurso versátil que potencializa a 

aprendizagem integrada da língua estrangeira e cultura com base no 

desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade analítica e de interpretação 

do estudante. As artes proporcionam variedade à sala de aula e aproxima os alunos 

das sociedades lusófonas, cultivando o interesse pelo outro. Ao longo da nossa 

pesquisa etnográfica acompanhamos diversas atividades artísticas relacionadas 

com as competências de compreensão e de produção linguísticas, com aspetos 

gramaticais e culturais, considerando os conteúdos programados, bem como o 

público-alvo – os estudantes. A preocupação em selecionar as atividades para ir ao 

encontro dos gostos pessoais dos alunos e para expandir seus conhecimentos 

linguístico-culturais sempre foi uma constante do departamento.  

                                                             
20  Departamento de Educação do Estado de Nova Iorque, Escritório de Educação Bilíngue e 
Estudos de Língua Estrangeira. 
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Tendo em mente a articulação das artes no contexto da aula de língua 

estrangeira e pelo fato da língua ser indissociável da cultura, se faz imprescindível 

referir-nos à articulação entre culturas, ou seja, a interculturalidade. A perspectiva 

intercultural, no âmbito de ensino e aprendizagem de línguas, pode ser amplamente 

favorecida pela integração das artes. Para Sousa (2013) enquanto recurso utilizado 

na aula de língua estrangeira, a arte contribui, não apenas para a aprendizagem 

linguística, como também para a formação integral do indivíduo, através do exercício 

do espírito crítico em face aspectos pessoais, sociais e culturais, que favorecem o 

conhecimento de si mesmo e do outro, da sua sociedade e da do outro. 

Consideramos importante destacar que o conhecimento pessoal, através do olhar 

atento sobre o outro e descentrado da sua identidade pessoal e cultural, consiste no 

princípio básico da interculturalidade apontado por Byram (1997). De fato, a 

integração das artes na sala de aula motiva e, de certa forma, facilita também essa 

‘negociação’ entre culturas, essencial para a identificação, compreensão e 

desconstrução de estereótipos e pré-conceitos, da mesma forma que contribui para 

a formação de uma nova perspectiva do indivíduo e do outro. 

A integração das Artes no processo de ensino e aprendizagem de língua 

fornece aos alunos uma experiência rica na língua-alvo e cultura. Os alunos podem 

ser expostos ao vasto leque de produção artística significativa em qualquer cultura 

através das artes literárias, cênicas, visuais e digitais. Não só os alunos adquirem 

uma maior consciência da cultura em questão, mas também são capazes de 

responder à produção artística de maneiras significativas com trabalhos em sala de 

aula, atividades, projetos e discussões baseadas na realidade da sociedade dos 

países da língua-alvo (SOBRAL e JOUËT-PASTRÉ, 2014).  

Ao estabelecer as Artes como uma ponte para a aquisição da língua e 

compreensão da cultura, o ensino de Português como língua estrangeira no POBS 

tem como foco incentivar a competência comunicativa, proporcionar uma imersão 

nos mais variados aspectos culturais dos países e comunidades lusófonas e 

apresentar aos seus alunos diferentes perspectivas das artes e seu impacto na vida 

dessas sociedades. 

Dado o exposto, consideramos que está clara a nossa escolha pela 

universidade, cujo departamento oferece aos seus estudantes os elementos que 

respondem ao nosso questionamento a respeito do ensino de língua e da cultura e 

coadunam com o nosso referencial teórico no cerne da perspectiva intercultural. 
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No próximo capítulo apresentaremos a metodologia de pesquisa e os 

procedimentos adotados ao longo dos dois semestres de observação nas aulas de 

Português, na graduação do Department of Portuguese and Brazilian Studies, na 

Brown University.  
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Capítulo III – Metodologia da Pesquisa 

 

 Neste capítulo, descrevemos o contexto de pesquisa estudado e seus 

participantes, assim como os procedimentos de coleta dos dados e de análise 

utilizados. 

 
 
3.1  A natureza da pesquisa  

 
 

A nossa opção por um delineamento de pesquisa qualitativa se deve à 

compreensão da realidade como complexa e constituída por sujeitos e suas 

subjetividades, que dificilmente poderia ser captada de modo válido e confiável por 

métodos quantitativos. A adoção da orientação etnográfica, conforme relatada no 

capítulo II, se justifica por meio da epistemologia sobre a natureza do conhecimento 

como construção na qual as percepções subjetivas sobre os eventos sociais 

pesquisados são cruciais para sua efetiva compreensão.  

Rees e Mello (2011, p.31-32) descrevem pesquisa qualitativa como uma 

expressão guarda-chuva, pois abriga diversos tipos de abordagens, métodos e 

técnicas de pesquisa de áreas distintas do conhecimento, tais como a Antropologia, 

a Sociologia, a Educação, as Ciências Médicas e a própria Linguística Aplicada, 

cada qual com a sua cultura de pesquisa e linguagem específica. Mesmo com as 

especificidades de cada uma dessas áreas, os elementos que caracterizam o 

paradigma qualitativo em todas elas são: (1) a forma ontológica – como essas 

ciências compreendem o mundo – (2) a forma epistemológica – como teorizam 

sobre o mundo social – e (3) a forma metodológica – como observam e interpretam 

a realidade social. Para as autoras, a visão ontológica (a teoria de mundo), a 

realidade é construída, dinâmica e contextualizada; na epistemológica (a teoria do 

conhecimento), a teoria do mundo social é o relativismo, visto que a realidade é 

construída na dinâmica dos fatos sócio-históricos; e, por fim, na visão metodológica, 

o pesquisador procura entender a realidade do ponto de vista do participante, sendo 

a observação e a entrevista os métodos privilegiados para realização da 

investigação. 

Podemos considerar o termo qualitativo o mais abrangente de todos, estando, 

pois, em um primeiro plano, o do paradigma, podendo incluir outras denominações 
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tipológicas como a etnografia, o estudo de caso, a hermenêutica, as induções 

analíticas, as histórias de vida e até mesmo alguns tipos de abordagens 

computacionais e estatísticas desenvolvidos para tal fim. 

Segundo Rees e Mello (2011), a etnografia, por sua vez, difere dos outros 

tipos de pesquisa qualitativa pela forma holística como trata o fenômeno, ou seja, 

examina o fenômeno em relação à cultura e ao comportamento dos participantes no 

contexto social como um todo, ao invés de focalizar apenas um dos seus muitos 

aspectos, conforme discorremos no capítulo II. 

Erickson (1986) adota outra denominação para a pesquisa qualitativa ou de 

base etnográfica – pesquisa interpretativa –, pois a avalia como mais inclusiva, além 

de evitar a conotação não-quantitativa, uma vez que a quantificação também pode 

ser empregada em determinados modelos de pesquisa qualitativa. Além disso, há o 

fato de que a interpretação é um procedimento-chave nesse tipo de pesquisa. Essa 

perspectiva leva em consideração não apenas a interpretação que o observador dá 

ao comportamento das pessoas observadas, mas também os sentidos que elas 

atribuem as suas ações e quais os papéis sociais que estão em jogo no momento 

em que as ações ocorrem. Mason (1997, p. 36), por exemplo, prefere falar de gerar 

dados, ao invés de coletar dados, porque, segundo o autor a pesquisa qualitativa 

rejeita a ideia de que o pesquisador pode ser um coletor de informações totalmente 

neutro sobre o mundo social observado. Ao contrário, ele é visto como alguém que 

constrói ativamente o conhecimento sobre o mundo de acordo com certos princípios 

e métodos que derivam de sua postura epistemológica. Ou seja, o pesquisador não 

encontra os dados à sua espera para serem coletados, mas trabalha de forma a 

gerá-los a partir das fontes e instrumentos que escolheu. Isso implica reconhecer 

que o processo de geração de dados é um processo participativo, analítico e 

interpretativo marcado tanto pela perspectiva ontológica do pesquisador acerca da 

realidade social quanto pela sua perspectiva epistemológica de como a realidade 

pode ser conhecida. Por isso, Rees e Mello (2011) destacam a posição de Spradley 

(1980) que recomenda ao pesquisador que procure, entre as situações e grupos 

sociais, aquelas que oferecem melhores oportunidades de participação. Em outras 

palavras, o pesquisador etnógrafo não faz meras observações, mas participa 

diretamente das observações para “sentir” como os acontecimentos ocorrem. 
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Essa exposição a respeito de pesquisa qualitativa de natureza etnográfica nos 

auxiliou para o desenvolvimento da nossa investigação que será elucidado nas 

próximas seções. 

 

3.2 O contexto da pesquisa 

 

 Os dados da pesquisa foram coletados durante os meses de setembro de 

2013 a maio de 2014, período que compreende os semestres Fall 2013, de 

setembro a dezembro, e Spring 2014 de janeiro a maio.  

 Durante esses dois semestres, tivemos a permissão para estarmos presentes 

nas aulas dos cursos de Português língua estrangeira, na graduação do Department 

of Portuguese and Brazilian Studies, e assim conduzirmos a nossa observação 

direta e intensiva sobre o ensino de língua e de cultura sob a perspectiva 

intercultural.  Ao Department of Portuguese and Brazilian Studies é atribuída a sigla 

POBS. 

 Os cursos, número de aulas observadas e número de alunos em cada curso 

foram: 

Códigos 
dos 

cursos 

Títulos dos Cursos Semestre e número 
de aulas semanais 

Total de aulas 
observadas 

 

Número de 
alunos 

POBS 100 Elementary 
Portuguese I 

Fall 2013,  
05 aulas/semana 
 

50 17 

POBS 200 Elementary 
Portuguese II 

Spring 2014,  
05 aulas/semana 
 

32 14 

POBS 110 Intensive 
Portuguese 

Fall 2013,  
09 aulas/semana 
 

80 22 

POBS 400 Writing and 
Speaking 
Portuguese 

Spring 2014,  
04 aulas/semana 
 

52 33 

POBS 610 Mapping Portuguese 
and Speaking 
Cultures: Brazil 

Fall 2013, 
02 aulas/semana 
 

26 14 

POBS 
1090 

Portuguese-
Speaking Cultures 
via Film 

Spring 2014,  
02 aulas/semana 
 

18 18 

Total --------- ---------- 258 118 
 

(Tabela 1) 
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Descrição dos cursos observados: 

 

Cursos Descrição 

POBS 100 – Elementary Portuguese I 

(Português Elementar I)
21

 

 

Planejado para estudantes com pouco ou nenhum 

conhecimento em língua portuguesa. Enfatiza as 

habilidades de ouvir, falar, ler e escrever. 

Também são apresentados aspectos da 

cultura Portuguesa e Brasileira22. Usa uma 

abordagem situacional natural que envolve a 

comunicação em Português desde primeiro dia de 

aula.  

Duração: um semestre. 

 

POBS 200 – Elementary Portuguese II 

(Português Elementar I)
23

 

 

Curso sequencial ao POBS 100 – Elementary 

Portuguese I e enfatiza os mesmos elementos. 

Duração: um semestre. 

 

POBS 110 – Intensive Portuguese 

(Português Intensivo)
24

 

 

Um curso intensivo para estudantes com pouco 

ou nenhum conhecimento em língua portuguesa. 

Enfatiza as habilidades fundamentais como ouvir, 

falar, ler e escrever. Também são apresentados 

aspectos da cultura Portuguesa e Brasileira25. 

Usa uma abordagem situacional natural que 

envolve a comunicação em Português desde o 

primeiro dia de aula. Trata-se da união de dois 

semestres em um, com dez horas de aula por 

semana.  

Duração: um semestre, mas abrange o 

equivalente a dois semestres. 

 

POBS 400 – Writing and Speaking 
Portuguese 
 
(Redação e Conversação em Português)

26
 

 

Planejado para aperfeiçoar a capacidade dos 

alunos no uso do Português contemporâneo 

falado e escrito. Por meio de itens culturais 

como crônicas, peças de teatro, filmes, 

vídeos, jornais, artigos de revistas e música 

popular, os alunos discutem uma variedade de 

temas com o objetivo de desenvolver boas 

habilidades de comunicação. Atenção também 

dada ao desenvolvimento de habilidade de 

escrever. Uma revisão sistemática da gramática 

da língua portuguesa está incluída.  

                                                             
21

 Tradução nossa 
22

 Grifo nosso 
23

 Tradução nossa 
24

 Tradução nossa 
25

 Grifo nosso 
26

 Tradução nossa 
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Pré-requisito: POBS 200, ou POBS 110, ou prova 

de colocação.  

Duração: um semestre 

 

POBS 610 – Mapping Portuguese-
Speaking Cultures: Brazil  
 
(Mapeando as Culturas de Fala 
Portuguesa: Brasil)

27
 

Planejado para desenvolver e reforçar as 

habilidades de falar e escrever. Textos literários 

e culturais selecionados são utilizados como 

veículos para uma compreensão mais 

profunda da sociedade brasileira.28 Materiais 

literários serão adotados a partir de vários 

gêneros e épocas, com especial atenção às obras 

contemporâneas. Outras mídias, como filmes e 

músicas também são incluídas.  

Pré-requisito: POBS 400 

Duração: um semestre 

 
 
 

POBS 1090 – Portuguese-Speaking 
Cultures via Film  
 
(Culturas de Fala Portuguesa através dos 
Filmes)

29
 

Disciplina de nível avançado planejada para 

desenvolver a compreensão sobre a 

diversidade cultural dos países de língua 

portuguesa. Filmes do Brasil, África Lusófona, 

Portugal e outras regiões integram o curso.30 

Leituras de ficção e não-ficção com foco em 

imigração, gênero, raça, dinâmica familiar e 

desigualdade social, relacionadas aos temas dos 

filmes também integram o curso. Particular 

atenção será dada para o cinema brasileiro 

contemporâneo.  

Pré-requisito: POBS 0610 

Duração: um semestre 

 

(Tabela 2) 

  

O texto original e em inglês está incluído nos Anexos deste estudo. 

Além das aulas observadas, também tivemos a oportunidade de acompanhar 

presencialmente a participação dos alunos em eventos como: 

 Encontro com escritores:  

           Fall 2013 – Luis Fernando Verissimo 

           Spring 2014 – João Paulo Cuenca 

                                                             
27

 Tradução nossa 
28

 Grifo nosso 
29

 Tradução nossa 
30

 Grifo nosso 
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 Pizza e Papo: Encontros mensais para que os estudantes de todos os cursos 

do departamento se encontrem e interajam. Uma oportunidade para 

praticarem o Português além da sala de aula. 

 Performance and Exhibit Evening: Evento que ocorre ao final de cada 

semestre, no qual cada grupo apresenta um trabalho ou expõe alguma arte 

decorrente da cultura lusófona, como música, leitura de poema, encenação, 

coreografia, dentre outras. Pudemos presenciar dois eventos, um evento de 

cada semestre. 

 

 Também nos foi possibilitado acompanhar as postagens feitas pelos 

estudantes dos cursos observados na plataforma digital LORE. Os professores e 

assistentes de professores estimulavam a participação de seus estudantes na 

plataforma. Ora postavam temas atribuídos pelos professores e assistentes de 

professores, que sequencialmente geravam debate sobre a postagem, ora 

expunham seus trabalhos. Todo esse material foi coletado e integrará nossa análise. 

 

3.3 Descrição dos participantes da pesquisa 

 

 Dos 118 alunos que integravam os cursos observados, 05 são europeus e 04 

sul-americanos, todos os demais são estadunidenses. Entre os estudantes nascidos 

nos Estados Unidos, muitos têm descendência europeia, latina e alguns 

demonstraram interesse em aprender o Português por terem ascendência açoriana, 

portuguesa e brasileira.  

 Entre os professores e assistentes de professores que conduziam as aulas de 

Português, como língua estrangeira, o quadro era composto por uma professora e 

cinco assistentes, Teacher Assistant (T.A.), sendo um desses assistentes uma 

professora selecionada pelo programa Fulbright31.  

A Professora Patricia Isabel Santos Sobral, é também diretora da graduação 

do Department of Portuguese and Brazilian Studies, da Brown University. Sua 

formação educacional se dá no Brasil e nos Estados Unidos, com mestrado em 

Literatura Comparada, pela Universidade de Illinois e doutorado em Estudos 

                                                             
31 A CAPES e a Comissão Fulbright selecionam anualmente cerca de 40 brasileiros com bacharelado ou 

licenciatura em Português e/ou Inglês, com bolsas para ensinar português nos Estados Unidos, no período de 
dois semestres. 
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Portugueses e Brasileiros, pela Brown University. Suas pesquisas incluem a 

interseção das artes e suas aplicações na aquisição de língua estrangeira, literatura 

brasileira do século 20 e o cinema brasileiro contemporâneo. É autora de livros 

didáticos para o ensino de Português língua estrangeira. 

Entre os cinco assistentes de professor, constavam uma portuguesa, P.F., 

uma brasileira, E.C. (Programa Fulbright) , dois estadunidenses, L. W., D. M. e M. C. 

com dupla nacionalidade, norte-americana e brasileira. Com exceção da assistente 

de professor do Programa Fulbright, todos os demais são alunos do curso de 

Doutorado do Department of Portuguese and Brazilian Studies, da Brown University, 

que iniciaram a função de assistente a partir do segundo ano de doutoramento. Por 

questão de ética nos referenciaremos aos assistentes de professor apenas pelas 

inicias de seus nomes. 

A Professora Patricia Sobral orienta os T.A. sobre as disciplinas pelas quais 

são responsáveis e a cada semestre leciona uma ou duas das disciplinas do 

departamento, ora individual, ora em conjunto com os assistentes que terão o 

primeiro contato com a prática docente. Abaixo descrevemos a relação de 

disciplinas, professora e assistentes: 

 

Cursos Responsável pela condução do curso 
 

POBS 100 Elementary Portuguese I Assistentes de Professor: P.F. e E.C. 

 
POBS 200 Elementary Portuguese II Assistentes de Professor: P.F. e E.C. 
POBS 110 Intensive Portuguese Professa Patricia Sobral e Assistentes de Professor: 

D.M. e M.C. 

POBS 400 Writing and Speaking 
Portuguese 

Assistentes de Professor: D. M. e L. W. 

POBS 610 Mapping Portuguese and 
Speaking Cultures: Brazil 

Assistente de Professor: L. W. 

POBS 1090 Portuguese-Speaking 
Cultures via Film 

Professa Patricia Sobral 

(Tabela 3) 

 

É importante destacar que os assistentes de professor apresentam formação 

acadêmica em áreas diversas, conforme tabela a seguir: 
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Assitentes de Professor / T.A. Formação acadêmica 

D.M. B.A.Filosofia e Estudos Portugueses e Brasileiros, Brown 
University, 2009. 
 

E.C. Letras - Português e Inglês - Universidade de Franca, Bacharel 
2010 e Licenciatura 2012. 
Pós Graduação, lato sensu, Especialização em Ensino da 
Língua Inglesa, Universidade de Franca, 2011. 
 

L.W. B.A. Economia Agrícola, University of Illinois at Urbana-
Champaign,  2010 
 

M.C. B.A. Estudos Internacionais, Universidade do Mississippi, 
2008. 
B.A., Espanhol, Universidade do Mississippi, 2008. 
M.A. Estudos Latino Americanos, Universidade de Illinois 
Urbana-Champaign, 2012.  
 
 

P.F. Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, Variante de 
Estudos Portugueses, Universidade de Coimbra, 2003. 
MA. em Teoria e Análise da Narrativa, Universidade de 
Coimbra, 2008. 
MA. em Português Segunda Língua/Língua Estrangeira, 
Universidade do Porto,2011. 
 

(Tabela 4) 

 

Mesmo com formações distintas todos os assistentes de professores 

convergem para um mesmo ponto, além de serem estudantes de Doutorado do 

Department of Portuguese and Brazilian Studies, da Brown University, o interesse 

pela língua portuguesa, literatura e cultura dos países lusófonos.  

Os assistentes de professores que não tem formação em Língua Portuguesa 

empenharam-se para, de alguma forma, integrar o Português ao seu conhecimento, 

seja por intercâmbio no Brasil ou em outros países lusófonos, feito anteriormente ao 

doutorado, por serem filhos de brasileiros ou de portugueses, fatores esses que 

motivaram neles o desejo de desenvolver a prática da língua portuguesa e ampliar o 

conhecimento cultural que envolve a língua. 

 

3.4 Coleta de dados  

 

Nossa pesquisa com foco no ensino de Português língua estrangeira no curso 

de graduação tem como objetivo investigar, sob os aspectos da perspectiva 

intercultural, como o ensino da cultura pode integrar o ensino da língua e sua 

contribuição para o aprendizado e desenvolvimento do estudante. 
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Para o estudo de tal realidade, fez-se necessário o uso de instrumentos de 

pesquisa que permitiriam um maior entendimento a respeito do sistema de ensino 

praticado e sobre o desenvolvimento dos estudantes. A partir da elaboração do 

estudo que compõem o nosso embasamento teórico compreendido no Capítulo I, 

decidimos pelos seguintes instrumentos de pesquisa: 

 

Instrumento Finalidade 

Relatório das aulas Com a permissão para a observação direta e intensiva e 

acompanhada por um questionário previamente elaborado, 

coletamos as informações sobre os procedimentos de ensino, 

informações culturais compartilhadas e o desenvolvimento do aluno 

mediante ao conteúdo trabalhado a cada aula. 

 

Materiais didáticos e materiais 
de apoio 

Para a nossa melhor observação fez-se necessário a aquisição dos 

livros e apostilas. Materiais de apoio utilizados para conduzir 

determinadas propostas de trabalhos. Como também, assistir 

antecipadamente aos filmes da disciplina POBS1090 Portuguese-

Speaking Cultures via Film, a fim de acompanhar a dinâmica das 

aulas. 

 

Coleta das atividades extras e 
das produções textuais e 
artísticas 

Após conversa inicial com a Professora e os assistentes de 

professor, cópias de todas as atividades extras foram fornecidas 

com o propósito de acompanhar a dinâmica da aula, bem como 

para catalogação para futura análise. Essas atividades 

compreendem uma seleção de músicas, quadrinhos, poemas, 

obras literárias, reportagens, artigos de revistas, imagens, dentre 

outras. Também recebemos cópias das produções textuais dos 

alunos e atividades artísticas, consentidos por eles para nossa 

futura análise.  

 

Entrevistas com os 
Assistentes de Professor 

Para compreendermos a metodologia de ensino em sala de aula 

fez-se necessário encaminhar um questionário para que os 

assistentes de professor pudessem discorrer abertamente sobre 

aspectos relacionados ao ensino de língua e cultura. Além de 

responderem brevemente sobre questões pessoais, como 

formação, nacionalidade e experiência profissional. 

 

Registro dos trabalhos e 
eventos 

Com a devida permissão, nós registramos em fotos e vídeos as 

apresentações de trabalhos e performances realizadas pelos 

estudantes. Os assistentes de professor também encaminharam 

alguns trabalhos selecionados por eles e consentidos pelos 

estudantes para nossa futura análise. 

 

(Tabela 5) 
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Concomitantemente com a observação direta e intensiva das aulas, os 

instrumentos de pesquisa adquiridos e coletados permitiram-nos obter um panorama 

abrangente do objetivo que nos propusemos a investigar. 

Em relação aos trabalhos de produção textual e atividades artísticas, 

relacionamos, no quadro a seguir, as respectivas propostas, gênero e quantidade 

coletada. 

 

Disciplina Nº de 

alunos 

Atividades Propostas Categoria e 
Quantidade 

POBS 100 
Elementary Portuguese I 

17 A- Sorted books  
B- O Melhor de Mim 

 
 

A- Fotografia (13) 
B- Texto e fotografia (13) 

POBS 200 
Elementary Portuguese II 

14 A- Apresentação Oral 
B- Recital de poemas 

 
 

A- Comunicação (13) 
B- Comunicação (13) 

POBS 110 
Intensive Portuguese 

22 A- Diálogo/xilogravura 
B- Sorted Books 
C- O Melhor de Mim 

 
 

A- Texto (01) 
B- Fotografia (22) 
C- Texto e fotografia (20) 

POBS 400 
Writing and Speaking 
Portuguese 

33 A- Coletânea de Crônicas 
B- Postagem na plataforma 
LORE 
 
 

A- Texto (08 coletâneas) 
B- Postagens (16) 

POBS 610 
Mapping Portuguese – 
Speaking Cultures: Brazil 

14 A- Resenha  
B- Arquitetando a escrita 
 
 

A- Texto (04) 
B- Textos e produção 
artística (02) 

POBS 1090 
Portuguese – Speaking 
Cultures via Film 

18 A- Resenha crítica  A- Texto (01) 

-------------------- Total: 118 ------------------------ Total: 126 

(Tabela 6) 

 

 

Apresentaremos no próximo capítulo os procedimentos adotados para a 

análise, os critérios para seleção do material, a descrição das atividades propostas, 

tal como a análise e a discussão dos resultados. 
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Capítulo IV – Análise e Discussão dos Resultados 
 

 Este capítulo compreende a análise dos dados desta pesquisa. Nele 

descrevemos as características e o conteúdo desenvolvido para o ensino de 

Português como língua estrangeira de cada disciplina observada em o nosso estudo 

etnográfico no Department of Portuguese and Brazilian Studies (POBS), na Brown 

University, durante os dois semestres da nossa investigação, Fall 2013 (agosto a 

dezembro) e Spring 2014 (janeiro a maio). Estabelecemos em nossa análise o 

diálogo com a nossa fundamentação teórica que conceptualiza a prática da 

perspectiva intercultural no âmbito de ensinar e aprender línguas. Sobretudo, 

apresentamos a análise dos resultados obtidos por meio dos trabalhos selecionados, 

realizados pelos alunos do departamento, assim como, refletimos a respeito dos 

procedimentos que conduziram cada trabalho.  

Conforme abordamos no Capítulo II, sabemos que a pesquisa etnográfica 

pode conter em seus relatos característica interpretativista do pesquisador, bem 

como apresentar um teor subjetivo, uma vez que reconhecemos a possibilidade de 

olhar de várias maneiras para o mesmo objeto de investigação, como afirmam 

Cavalcanti & Moita Lopes (1991). Após termos observado de maneira sistemática, 

intensiva e detalhada 258 aulas de Português língua estrangeira e coletado 126 

trabalhos entre 118 alunos, decidimos selecionar para nossa análise os trabalhos 

que apresentam produção textual, a fim de garantir maior veracidade à pesquisa.  

Os textos elaborados pelos estudantes observados contam com uma 

multiplicidade de gêneros como poesia, narrativas, crônicas, resenhas, entre outros 

e expõem não apenas aspectos linguísticos, mas apresentam questões culturais 

pertinentes ao tema do trabalho. É compreensível que nos primeiros níveis do 

ensino de Português (POBS 100, 200, 110) aspectos culturais não sejam constantes 

nos textos, por estarem iniciando o contato com um novo idioma e desenvolvendo a 

linguagem, porém ao longo dos níveis podemos observar que particularidades das 

culturas lusófonas são recorrentes nas produções textuais desses alunos. 

Importante destacar que ao longo da investigação observamos que na esfera 

de ensinar e aprender língua estrangeira, o POBS privilegia as quatro habilidades: 

falar, ouvir, ler e escrever. Essas habilidades são desenvolvidas de forma integrada, 

permitindo, desta maneira, que os estudantes, professores e assistentes de 

professores explorem o conteúdo de cada aula em sua totalidade e que os aspectos 
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léxicos e gramaticais referentes ao tema estudado sejam praticados e revisados de 

formas variadas.  

De acordo com H. Douglas Brown (2007, p.285), ensinar as habilidades de 

forma integrada pode proporcionar aos estudantes uma maior motivação que se 

converte em um melhor desenvolvimento da compreensão da língua. Ao trabalhar 

em sala de aula as habilidades separadamente o aprendizado dos alunos pode ser 

limitado. Ao integrá-las os aprendizes têm a oportunidade de diversificar seus 

esforços em tarefas mais significativas. Essa integração não impede, quando se faz 

necessário, que cada habilidade seja trabalhada individualmente.  

A respeito da escrita, habilidade que selecionamos para a análise, H. Douglas 

Brown (2007, p. 390) descreve que o interesse por esse ensino em língua 

estrangeira tem coincidido com o do ensino de outras habilidades, especialmente 

ouvir e falar. A abordagem comunicativa ganhou força na década de 1980, os 

professores puderam apreender como ensinar fluência, não apenas precisão, como 

usar textos autênticos e contextualizados em sala de aula, como se concentrar sobre 

os efeitos da comunicação linguística e como identificar e utilizar os gostos e as 

aptidões dos alunos para aprenderem um novo idioma. Essa nova abordagem 

contribuiu para o avanço do surgimento de novas metodologias relativas às 

habilidades de fala e ouvir, como consequência, a escrita também foi também 

beneficiada. 

Em uma interpretação simplista a escrita poderia ser reduzida à 

representação gráfica da oralidade. Felizmente essa visão foi desconsiderada, 

possibilitando a compreensão de que a produção escrita não é simplesmente 

discurso oral escrito no papel, ou digitado em computador. Aprender a escrever não 

é uma extensão natural de aprender a falar. Ao contrário da fala, a escrita requer 

instrução e prática sistemática. Contudo alguns aspectos comuns pertinentes ao 

desenvolvimento inicial, tanto da escrita quanto da fala em língua estrangeira, 

podem ser notados, tais como: o uso do vocabulário, coerência gramatical e 

organização do pensamento. Entre as diferenças estão a ortografia e a pontuação. 

As atividades de produção textual no ensino de língua estrangeira num 

ambiente universitário, comumente, relacionam-se a duas áreas: escrita para fins 

acadêmicos gerais (anotações, rascunhos) e escrita para necessidades específicas 

de atividades acadêmicas (dissertações, relatórios, resenhas, narrativas, etc.), de 

acordo com Grabbe e Stoller, 2009. Para os autores, a fim de que os alunos 
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desenvolvam a habilidade requerida é necessário acompanhamento constante e 

instrução centrada no conteúdo e no objetivo da atividade textual. Segundo Grabbe 

e Stoller (2009) a instrução para o desenvolvimento da escrita em língua estrangeira 

consiste em combinar a abordagem baseada no gênero textual, com o 

conhecimento da língua, mais conteúdo dirigido e orientação estratégica. Essa 

instrução assume que os alunos irão se envolver em ciclos de planejamento, coleta 

de informações, organização, revisão e edição do texto. Este conceito equivale ao 

trabalho realizado pelo Clube da Escrita do POBS, em que professores e assistentes 

de professores do departamento auxiliam individualmente os estudantes de todos os 

níveis para a execução da sua produção textual. 

Em relação ao processo de instrução para a escrita citamos alguns aspectos 

abordados por H. Douglas Brown (2007, p.392): 

- focar no processo da escrita que conduz ao produto final. 

- orientar os estudantes para que compreendam o seu próprio processo de 

criação. 

- auxiliá-los a desenvolverem estratégias que antecedem à escrita, como 

organização de ideias e rascunho. 

- permitir tempo para escreverem e reescreverem. 

- enfatizar a importância do processo de revisão. 

- permitir aos alunos descobrirem o que querem dizer enquanto escrevem. 

- oferecer pareceres não apenas ao final do processo, mas durante a 

construção do texto. [tradução nossa]32 

Como consequência dessas instruções é esperado que o estudante 

desenvolva, de acordo com o seu nível, certas habilidades em sua produção textual, 

o que Brown (2007, p. 399) classificou como micro e macro habilidades.  

Entre as micro habilidades estão: 

- produzir grafemas e padrões ortográficos da língua estrangeira. 

- atender o propósito do tema estabelecido. 

                                                             
32 - focus on the process of writing that leads to the final written product; 

- help student writers to understand their own composing process; 
- help them to build repertoires of strategies for prewriting, drafting, and rewriting; 
- give students time to write and rewrite; 
- place central importance on the process of revision; 
- let students discover what they want to say as they write; 
- give students feedback throughout the composing process, not just on the final product. 

 



104 

 

- apresentar harmonia na organização das palavras. 

- conter coerência gramatical, como conjugação verbal, concordância, etc. 

[tradução nossa]33 

Sobre as macro habilidades destacamos: 

- utilizar recursos de coesão no discurso escrito. 

- realizar apropriadamente as funções comunicativas de textos escritos de 

acordo com o propósito. 

- manter conexões entre o tema central, desenvolvimento do tema, 

informações sobre o tema, generalização e exemplificação.   

- transmitir adequadamente referências culturais específicas34
 no contexto 

do texto escrito. [tradução nossa]35 

Um dos elementos que contribui para a produção textual dos alunos é a 

utilização de materiais autênticos (ou texto autêntico), pois possibilita o ensino a 

aprendizagem de forma contextualizada. Para Freda Mishan (2005) o material 

autêntico refere-se a todo material que foi criado para exercer algum propósito 

cultural na língua da comunidade em que foi produzido, para a autora um texto 

autêntico abriga a cultura, produzido por algum falante ou autor real para um público 

real, concebido para expressar uma mensagem real.  A este conceito é interessante 

acrescentar a noção de autenticidade elucidada anteriormente por Kramsch (1993), 

para a autora utilizar materiais autênticos é fazer uso de textos que não foram 

elaborados com finalidade pedagógica, mas que podem e devem ser explorados em 

sala de aula, uma vez que apresentam a língua em comunicação natural.  

Os materiais autênticos podem ser desde panfletos, rótulos de produtos, a 

menus, jornais, revistas, artigos, livros, músicas, filmes, programas de televisão, 

documentários, peças de teatro e os mais variados produtos culturais, pois 

possibilitam aos estudantes a oportunidade de observarem hábitos, costumes, 

                                                             
33 - produce graphemes and orthographic patterns of English. 

- produce writing at an efficient rate of speed to suit the purpose. 
- produce an acceptable core of words and use appropriate word order patterns. 
- use acceptable grammatical systems (e.g. Tense, agreement, pluralization), patterns, and rules. 
 
34 [grifo nosso] 

 

35 - use cohesive devices in written discourse. 

- appropriately accomplish the communicative functions of written texts according to form and purpose. 
- convey links and connections between events and communicative such relations as main idea, supporting idea, new 
information, given information, generalization and exemplification. 
- correctly convey culturally specific references in the context of written text. 



105 

 

comportamentos, formas de interações dos povos da língua-alvo, oferecendo-lhes a 

chance de interpretar e comparar as mais diversas situações sociais num ambiente 

cultural diferente do seu. Sem contar que os materiais autênticos também 

proporcionam o contato com a língua estudada, favorecendo o desenvolvimento da 

competência léxico-gramatical e da perspectiva sociocultural, por evidenciar 

aspectos sociais e culturais (HANNA, 2012).  

Os textos autênticos fazem parte do cotidiano das aulas de Português língua 

estrangeira no POBS e é no permanente uso desses materiais associados às 

atividades de Artes que o aprendizado e a produção textual dos alunos se 

desenvolvem.  

Dado o exposto, os critérios adotados para a seleção dos 17 textos 

analisados, entre os 126 coletados, são: 

- a conformidade ao processo de instrução para o desenvolvimento do texto.  

- a apresentação das micro e macro habilidades na produção textual, 

elucidadas por H. Douglas Brown, mencionadas acima (2007). 

- a relação entre os materiais autênticos, aspectos culturais e o produto final. 

 

4.1 POBS 100 – Elementary Portuguese I 
 

 A disciplina Elementary Portuguese I, que ocorreu no Fall 2013 (setembro – 

dezembro), trata-se de um curso projetado para estudantes com pouco ou nenhum 

conhecimento em Língua Portuguesa. Realizado em um semestre, compreendendo 

04 aulas semanais, totalizando 4 horas e 30 minutos. 

 Durante o período de observação as aulas foram conduzidas por duas 

assistentes de professor, em inglês Teacher Assitant (T.A.), que intercalavam os 

dias de aula, sendo uma T.A. de nacionalidade brasileira e a outra portuguesa, sob 

supervisão da Profª Patricia Sobral, diretora da graduação do Department of 

Portuguese and Brazilian Studies. 

 Para esta disciplina foi adotado o livro didático Ponto de Encontro Portuguese 

as a World Language, editora Pearson Education, de 2007. Este material foi 

elaborado por um grupo de autores, entre eles a Professora Patricia Isabel Sobral, e 

compreende 15 unidades que envolvem aspectos comunicativos, estruturas 

gramaticais, textos sobre aspectos culturais da sociedade de Língua Portuguesa e 

atividades que promovem o desenvolvimento das quatro habilidades. Para esta 
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disciplina, são trabalhadas as 10 primeiras unidades, as demais serão estudadas no 

semestre seguinte, Spring 2014 (janeiro-maio) no curso POBS 200- Elementary 

Portuguese II. 

Durante o semestre, os estudantes foram submetidos a constantes 

avaliações, prática adotada com o intuito de inteirar docentes e discentes – T.A., o 

departamento e os alunos – a fim acompanharem o progresso do ensino e 

aprendizagem da língua estrangeira. 

 Ao longo das aulas, os estudantes puderam ter contato com uma variedade 

de aspectos culturais dos países lusófonos, como músicas, para citar algumas: as 

brasileiras “Cariocas”, de Adriana Calcanhoto e “Família”, do Titãs, “Luz Vaga” da 

banda portuguesa Mesa, “Meninos do Huambo”, do cantor angolano Ruy Mingas. 

Além das canções, assistiram a curtas-metragens brasileiros, como “BMW 

Vermelho”, de Reinaldo Pinheiro e Edu Ramos (2000) e “Galinha ao Molho Pardo”, 

baseado em conto homônimo de Fernando Sabino, dirigido por Frei Coelho, 2007.  

Os estudantes também participaram de discussões sobre as diferentes 

formas de comemorar o carnaval no Rio de Janeiro, Salvador, Recife; festa junina e 

comportamento das torcidas de futebol no Brasil e em Portugal. Dois temas políticos 

se destacaram nos debates em sala: a ditadura Salazarista (1933-1974) e a 

Revolução dos Cravos (25 de abril de 1974, em Portugal), e a ocasião dos 50 anos 

do Golpe Militar no Brasil (31 de março de 1964).  

 Durante o Elementary Portuguese I, os alunos desenvolveram dois trabalhos 

com produção textual que relacionavam a língua a um projeto artístico, dos quais 

selecionamos dois itens de cada para a análise.  

É importante observar que da mesma forma que procedemos em relação aos 

nomes dos T.A., por questão de ética, os estudantes serão representados por suas 

iniciais. Da mesma forma que se faz relevante informar que os textos são cópias fiéis 

das produções textuais desenvolvidas pelos alunos, respeitamos os aspectos 

linguísticos, assim como a formatação.  

 

4.1.1 Proposta 1: Sorted Books 

 

A primeira proposta de produção textual ocorreu na 5ª semana do primeiro 

semestre (09/10/2013). Trata da criação de pequenos poemas que foram compostos 

a partir da seleção e combinação de 3 a 5 lombadas de livros com títulos em língua 
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portuguesa. Esta atividade foi baseada na publicação da artista Nina Katchadouran, 

Sorted Books, 2013, que reúne fotos de trabalhos com a mesma concepção.  Desde 

a orientação à apresentação dos trabalhos, os alunos tiveram dez dias para 

pesquisa e execução. A apresentação foi realizada em sala de aula, em que os 

alunos leram seus poemas e compartilharam suas imagens. 

No primeiro momento os alunos tiveram a oportunidade de folhear a obra de 

Katchadouran e, então, receberam as instruções de como elaborar tal tarefa: 

poderiam ir à biblioteca ou à livraria da universidade para a pesquisa, em ambas há 

tanto obras literárias de países lusófonos como obras traduzidas para o Português. 

Então, selecionariam os livros, organizariam as lombadas de maneira que 

expressassem algum sentido e, depois fotografariam a arte final, conforme exposto 

abaixo: 

     

 

(figura 1) 
 

 

 

(figura 2) 

Quantas Madrugadas 

Em Busca da Felicidade 

Depois do Sexo 

Cheiro de Amor 

Memória de Mar 

Canção do Nosso Tempo 

(Composto por P.M.) 

Socialismo que Eu Vivi 

Fiel aos Compromissos 

Regionalização 

Vencer o Medo 

Os Problemas de Portugal 

(Composto por J.C.) 
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Importante observar que essa estrutura do poema remete ao poema concreto, 

no qual o texto pode ser lido de maneira aleatória, isto é, da primeira linha para 

baixo, de baixo para cima, alternando as linhas, entre outras possibilidades. No 

entanto, os estudantes foram instruídos a elaborarem seus projetos seguindo as 

seguintes orientações: de cima para baixo ou da esquerda para direita, quando os 

livros estiverem posicionados na vertical. 

Na primeira atividade (figura 1) não são identificados aspectos culturais em 

relação a países lusófonos, o que é compreensível, já que esses alunos estavam 

apenas na 5ª semana de aula de uma disciplina voltada para iniciantes. A 

preocupação dos aprendizes, neste momento de recente contato com o idioma, 

volta-se para a competência léxico-gramatical.  Contudo, mesmo estando no início 

do curso observamos algum sentido dentro da criação poética, isto é, há coerência 

entre os títulos dos livros que o aluno escolheu, formando um todo coeso.  

 No segundo trabalho (figura 2), é possível observarmos nos dois primeiros e 

nos dois últimos títulos selecionados pelo aluno, uma conexão que remete ao 

princípio do conhecimento intercultural, isto é, entender o outro no contexto de sua 

sociedade, de seu espaço, por meio da língua nacional do outro. Fato que   pode 

acarretar em uma das funções da abordagem intercultural – a de reconhecer 

fenômenos significativos num contexto não familiar e analisar os seus significados 

possíveis. Dado que este trabalho foi realizado por um aluno norte-americano, cuja 

língua-materna é o inglês e que nunca tivera nenhum contato com a língua 

portuguesa, ainda que seus estudos em PLE sejam recentes, o estudante 

demonstra algum conhecimento histórico-social sobre Portugal. A construção deste 

poema inicia com “Socialismo que Eu Vivi” e podemos relacioná-lo ao Partido 

Socialista (PS), criado em 1973, pouco antes da Revolução dos Cravos, em 1974. 

Após o fim da ditadura alguns dos fundadores do PS tomaram o poder, juntamente 

com outros partidos, ainda que provisoriamente. Portugal teve muitos governos 

provisórios após a queda da ditadura, esse período ficou conhecido como Processo 

Revolucionário em Curso (PREC), que durou até a elaboração da nova constituição 

em abril de 1976. Nestes dois anos de PREC o Partido Socialista manteve membros 

nos governo português.  

As segunda e quarta linhas, “Fiel aos Compromissos” e “Vencer o medo” 

podem ser lidas como uma alusão aos jovens militares portugueses, os Capitães de 

Abril ou Movimento dos Capitães, grupo que se formou em 1973 e no ano seguinte 
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derrubou a ditadura do Estado Novo em Portugal (25 de Abril de 1974). A quinta 

linha “Problemas de Portugal” pode ser atribuída ao próprio governo salazarista no 

país, que perdurou por pouco mais de quatro décadas (1933-1974).  

Faz-se necessário informar que esta contextualização com fatos históricos 

sobre Portugal é de nossa responsabilidade, no entanto é resultante do comentário 

que o aluno J.C. fez ao ser questionado por uma das T.A. a respeito da coesão dos 

títulos. Após apresentar aos colegas de sala a sua imagem e ler o poema elaborado 

a partir das lombadas dos livros selecionados, J.C. esclareceu (ora em Português, 

ora em Inglês)36 que não sabia detalhes, mas que se interessava pela história de 

países que tiveram ou ainda tem a ditadura como governo. Além do mais, o 

estudante revelou ter assistido ao filme “Capitães de Abril”, filme de Maria de 

Medeiros, de 2000, filme baseado no golpe de estado militar que ocorreu 

em Portugal no dia 25 de Abril de 1974.  

 Os dois trabalhos que selecionamos para a análise convergem em alguns 

aspectos e se distanciam em outros. Dentre os pontos em comum, verificamos a 

coesão textual e a conformidade com as orientações para a elaboração da atividade. 

Notamos o cuidado com a construção do poema, com o que os estudantes 

pretendiam expressar. Contudo a primeira atividade (figura 1) se atentou para a 

questão linguística, assim como a maioria das atividades apresentadas para esta 

proposta, afinal era o propósito do trabalho, na segunda atividade (figura 2), e por 

isso a selecionamos, observamos que o estudante foi audacioso, pois era iniciante 

nos estudos em língua portuguesa, apresentava breve conhecimento sobre a 

história de Portugal e, mesmo assim, decidiu unir esses dois aspectos para a 

elaboração do seu poema, não se restringiu a aspectos linguísticos e expôs contexto 

histórico.  

 O trabalho apresentado pelo aluno J.C. (figura 2) ao interligar o recente 

aprendizado do idioma e o modesto conhecimento histórico-cultural de um dos 

países da língua-alvo, nos faz compreender a prática dos cinco princípios para 

iniciar o desenvolvimento do ensino e aprendizagem intercultural propostos por 

Liddicoat (2011, p. 840, 841). O autor refere-se a esses princípios como ponto de 

partida para um ensino que contempla a abordagem intercultural, são eles: 

construção ativa, ou seja, a aprendizagem deve envolver ambos participantes 

                                                             
36 “Eu não sei muito, mas eu sou interested in história of the countries with dictatorship agora ou no passado”. [sic] 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Abril_de_1974
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(professor e aluno) no caso T.A. e aluno; estabelecer conexões, isto é, vincular 

noções prévias com novos conhecimentos; interação, na qual a aprendizagem e a 

comunicação interagem com a língua e a cultura do outro; reflexão, oportunidade 

que o estudante tem por meio de uma atividade tornar-se consciente da diversidade, 

da experiência e da história do outro, e por fim, responsabilidade, princípio que 

depende dos valores dos alunos desenvolvidos ao longo do tempo. 

 Na primeira proposta atribuída aos estudantes do Elementary Portuguese I, 

Sorted Books, observamos o princípio da construção ativa conceptualizada por 

Liddicoat (2011), lembrando que a maior parte dos trabalhos apresentados se 

assemelham a primeira imagem exposta (figura 1). Contudo, no segundo trabalho 

(figura 2) podemos observar que J.C. apresentou conexão entre conhecimento 

prévio e novo, interagiu não apenas com a língua do outro, mas com a cultura, 

expôs a sua consciência sobre aspectos históricos de uma sociedade da língua-alvo 

e demonstrou que aprendizagem intercultural depende das atitudes dos estudantes 

ao declarar interesse pela história dos países que tem ou tiveram a ditadura como 

sistema de governo.  

 O ensino de língua estrangeira pelo prisma da perspectiva intercultural pode 

ser um meio significativo para os estudantes desenvolverem seu aprendizado, tanto 

quanto a sua consciência sobre as culturas dos falantes da língua-alvo. Se a esse 

ensino forem integradas atividades artísticas, como motivação, o resultado dessa 

abordagem poderá acarretar em um favorável desenvolvimento dos alunos, 

principalmente se essa conexão – língua, cultura e arte, ocorrer desde o início da 

aprendizagem. 

 

4.1.2 Proposta 2: O Melhor de Mim  

 

 A segunda produção textual desenvolvida ao final do Fall 2013 (13/11/2013) 

foi o projeto denominado “O Melhor de Mim”, baseado na obra The Best Part of Me 

da fotógrafa Endy Ewald, 2002. Nesta publicação, que reúne imagem e texto, a 

autora entrevistou alguns alunos, do 3º ao 5º ano do ensino fundamental I, das 

escolas públicas de Durham, Carolina do Norte, e pediu a eles que descrevessem 

em um curto texto o que consideravam ser a melhor parte do corpo deles. 

Posteriormente a autora fotografou a parte descrita pelos alunos. 
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 A atividade, então adaptada para os alunos da graduação, consistia em os 

estudantes escolhessem uma parte do corpo que eles considerassem a melhor parte 

deles, fotografá-la e em seguida produzissem um texto a respeito. Durante a 

instrução da tarefa os alunos tiveram contato com o livro em que a atividade se 

apoiou. Como parte da preparação e a fim de motivar os aprendizes, as T.A. 

elaboraram, antecipadamente, o projeto sobre o que elas consideram a melhor parte 

nelas, escreveram um texto e compartilharam com a sala. Para todo o 

desenvolvimento dessa atividade, os estudantes tiveram três semanas.  

 Abaixo, constam dois trabalhos selecionados para a análise: 

 

 

 

(figura 3) 

 

O Melhor de mim 

Meus dedos são longos e delgados 

Têm cicatrizes 

Feitas por faca e por espada 

São quebrados 

Pelo beisebol, por uma pancada 

Tiveram as bolhas 

Causados pelo meus instrumentos 

Por escalar muro 

Mas curam-se sempre. 

E giram o lápis quando penso 

Correm pelo meu cabelo 

Tamborilam na carteira 

Com a música na minha cabeça. 

(Composto por C.W.) 
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(figura 4) 

 

O melhor de mim: “A liberdade que meus pés me dão” 

Mina mãe me diz que meus pés são engraçados. 

Mas eu digo para ela: ‘São divertidos, né?’ 

Me levam a lugares novos quando quero explorar algo neste mundo, 

Me levam para longe do perigo dos lugares para onde não devo ir, 

Me trazem para os queridos na minha vida quando estou só alguns passos deles, 

Me permitem sentir a areia, a grama, a rua debaixo dos dedos de meus pés, 

Eles trabalham duro por mim quando estou com pressa, 

Eles me avisam quando eu trabalho demais, se cansam e não conseguem ir além. 

Eles se vestem de meias multicoloridas, 

e... 

por causa deles, tenho os meus pés no chão! 

(Composto por D.F.) 

 

Nesta atividade não identificamos aspectos culturais relacionados aos países 

de língua portuguesa, o que é compreensível devido à adequação ao propósito do 

projeto. Visto que se trata de escolhas pessoais, os estudantes escreveram sobre si, 

conforme era esperado. Contudo, podemos observar o desenvolvimento da 

linguagem, a coerência gramatical, concordâncias, coesão e o fator comunicativo do 

texto. Os alunos escreveram como se estivessem narrando para um leitor real. No 

decorrer da produção textual, os alunos tiveram a possibilidade de agendarem 

horários para o Clube da Escrita, onde professores e assistentes de professores os 

auxiliavam com o desenvolvimento do texto, porém sem interferir nas suas escolhas. 

É oportuno mencionarmos que o ensino da escrita também tem sido 

associado à noção de interatividade. Carrell, Devine e Eskey (1988) abordam a 

noção de interatividade para referir-se à relação simultânea e eficaz entre leitor e 

escritor. Interatividade é frequentemente utilizada para referir-se a uma abordagem 

dialógica para o ensino da produção textual em que “tomamos decisões sobre como 
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proceder em uma composição como resultado de um diálogo imaginado com o leitor 

para quem escrevemos” (Robinson 1987, p.33)37 [tradução nossa]. Este conceito 

esteve presente nas instruções para desenvolverem o texto da proposta 2: O Melhor 

de Mim. Era comum os alunos ouvirem da assistente de professor P.F.: “pensem na 

pessoa que lerá o seu texto, pensem que vocês estão conversando com ela, 

contando algo para ela”. Instrução essa que possibilitou uma produção textual 

comunicativa com o leitor. 

No que diz respeito à estrutura linguística, podemos notar pequeninos ruídos, 

o que é esperado para o nível correspondente da disciplina, porém, nada que 

desvalorize a evolução dos alunos ao longo do primeiro semestre em contato com a 

língua. 

 Nesta proposta, também reconhecemos a presença das artes como princípio 

motivador para o desenvolvimento da língua. Isto é, a produção de uma atividade 

artística como propulsora da aprendizagem da língua.  

 Com o término do semestre, os alunos do POBS 100 -Elemetary Portuguese 

I, os alunos prosseguem para o POBS 200 – Elementary Portuguese II. 

 

4.2 POBS 200 - Elementary Portuguese II 

 

 A disciplina Elementary Portuguese II, que ocorreu no Spring 2014 (janeiro – 

maio), trata-se da sequência do curso Elementary Portuguese I e, portanto, conta 

com os mesmos alunos. É, da mesma forma, realizada em um semestre, 

compreendendo 04 aulas semanais, totalizando 4 horas e 30 minutos por semana.  

 A condução desta disciplina obedeceu ao mesmo modelo da anterior: as 

aulas foram conduzidas pelas mesmas duas assistentes de professor, que 

intercalavam os dias e sob supervisão da Profª Patricia Sobral, diretora da 

graduação do Department of Portuguese and Brazilian Studies. 

 Nesta disciplina, foi dada sequência ao trabalho com o livro didático Ponto de 

Encontro Portuguese as a World Language, editora Pearson Education, de 2007, a 

partir da unidade 11. 

                                                             
37

 “we make decisions about how to proceed in composition as a result of  an imagined dialogue with the reader we are writing 
to” 
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Durante o segundo semestre, Spring 2014 – Elementary Portuguese II, as 

produções textuais deram lugar a atividades orais. Nesse segundo período, as 

produções artísticas direcionaram seu enfoque à oralidade e, entre as atividades, os 

alunos participaram de uma apresentação oral e de um recital de poemas.  Embora, 

não exista nenhum registro de produção escrita para essas duas atividades, 

consideramos relevante mencioná-las na descrição da disciplina. 

Na primeira atividade oral, os aprendizes foram instruídos pelas T.A. a 

escolherem livremente temas relacionados aos países e comunidades lusófonas 

para uma apresentação oral (26 e 27/02/2014). A exposição dos temas selecionados 

deveria contar com slides em multimídia e a comunicação envolveria a 

contextualização do tema e a justificativa da escolha.  Entre os assuntos abordados 

pelos alunos estão: Imigração Portuguesa no Havaí (C.W.), Ayrton Senna (G.G.), 

Movimento Black Power no Brasil (P.M.), Bossa Nova nos EUA, entre 1960-1970 

(I.B). 

Para o recital (21 a 24/04/2014), os estudantes foram instruídos a 

selecionarem poemas de autores lusófonos, recitá-los e justificarem as escolhas.  

Destacamos que as escolhas se prenderam, em sua maioria, a autores brasileiros 

como: “Morro do que há no mundo”, da brasileira Cecília Meireles (L.L.); “Poema de 

Sete Faces” de Carlos Drummond de Andrade (D.F.); “E agora, José?” também de 

Drummond (S.M.); “Poesia em tempo de fome” de Haroldo de Campos (R.W.), assim 

como a letra de música “Perdido de Amor” de Luiz Bonfá (E.B.), entre outros. 

No entanto, destacamos os poemas selecionados por alguns estudantes de 

autores de outros países lusófonos, tais como: “Regresso” de Almicar Cabral de 

Guiné-Bissau (por J.C.), “É Preciso Plantar”, de Marcelino dos Santos de 

Moçambique (por L.R.) e “Poema” de Maria Teresa Horta de Portugal (por C.W.). 

É relevante informar que nesse semestre os alunos, ainda iniciantes no 

aprendizado de língua portuguesa, receberam a proposta de estudarem a obra 

teatral brasileira O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, de 1960. O objetivo 

dessa atividade, que ocorreu por quatro semanas (de 19/03/2014 a 16/04/2014), 

com o total de 11 aulas, compreendeu a leitura dos atos da peça, proporcionando 

contato com o léxico e estruturas linguísticas, discussão sobre o gênero textual 

(peça teatral) e sobre os personagens e suas características.  O trabalho em sala de 

aula com essa obra gerou, especialmente, debates sobre a diversidade religiosa, 

sincretismo, reforma agrária e comportamento social. Esses temas ganharam 
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amplitude ao serem explorados e comparados em diversos contextos envolvendo 

Brasil, Portugal e Estados Unidos. Os alunos também tiveram a possibilidade de 

assistirem ao longa-metragem homônimo à peça, dirigido por Anselmo Duarte, 1962. 

Michael Byram (1994, 1997, 2003, 2008) é muito enfático em elucidar que a 

abordagem intercultural pode ser determinante para o bom resultado da interação 

comunicativa.  Contanto que ao ensinar um novo idioma o professor incentive o 

comportamento curioso do aluno e este desenvolva a consciência de superar 

estereótipos, por meio dos conhecimentos linguísticos e as referências culturais 

presentes no conteúdo de cada aula ou tema estudado. Os trabalhos desenvolvidos 

em sala com O Pagador de Promessas e as decorrentes discussões puderam 

proporcionar aos alunos meios para integrarem língua e cultura, capacidade de 

realizarem descobertas sobre o outro e reconhecerem aspectos significativos na 

história, no comportamento, enfim, na cultura do falante da língua estrangeira.  

  Ao final do POBS 200 – Elementary Portuguese II, os estudantes prosseguem 

para o POBS 400 – Writing and Speaking Portuguese. Essa próxima disciplina 

concentra os estudos desenvolvidos pelos dois cursos anteriores, o próprio título da 

disciplina remete a essa integração “Escrever e Falar Português”. Importante 

observar que o trabalho do POBS 100 – Elementary Portuguese I, incentivou a 

produção textual e do POBS 200 – Elementary Portuguese II, a oralidade.  

 

4.3 POBS 110 – Intensive Portuguese 

 

 Da mesma forma que o POBS 100 – Elementary Portuguese I e POBS 200 – 

Elementary Portuguese II, o Intensive Portuguese é um curso planejado para alunos 

com pouco ou nenhum conhecimento em língua portuguesa. Visto que se trata da 

união das duas disciplinas (POBS 110 e POBS 200) em um único ciclo. Sendo 

assim trabalham com os mesmos livros didáticos e conteúdo. Por ser realizada em 

um único semestre, compreende 08 aulas semanais, com o total de 08 horas de aula 

por semana.  

O curso foi conduzido pela Profª Patricia Sobral em conjunto com dois 

assistentes de professores (D.M. e M.F.) que iniciaram, na ocasião, o programa de 

Teacher Assistant (T.A.), ou seja, este era o primeiro contato deles com as práticas 

docentes, por isso, o trabalho em constante parceria com a diretora do 

departamento. 
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 As propostas de produção textual desenvolvidas com os estudantes do curso 

intensivo são as mesmas das disciplinas descritas nas seções anteriores. No 

entanto, antes desses trabalhos serem realizados, uma atividade em sala de aula 

chamou nossa atenção em especial por três motivos: primeiro, porque foi realizada 

no decorrer da aula, ou seja, os alunos não tinham como realizar nenhuma pesquisa 

a respeito da atividade proposta com antecedência;  segundo, cursavam apenas a 

terceira semana da disciplina (17/09/2015); e terceiro,  e mais importante, a 

atividade desenvolvida  dialoga diretamente com a proposição de nossa pesquisa. 

 O ensino de adjetivos era o objetivo gramatical desta aula. Após os alunos 

lerem as explicações e fazerem os exercícios no livro Ponto de Encontro Portuguese 

as a World Language – unidade 2 – o assistente de professor D.M. distribuiu entre 

os estudantes diversas xilogravuras (sem identificação do autor e ou data), que 

mostram características da cultura brasileira de determinado período e identificadas 

no país por conflitos sociais na região nordestina. O T.A. orientou os aprendizes 

para elaborarem um curto diálogo a partir das imagens e do conteúdo estudado. 

 A aluna Q.S. recebeu a xilogravura abaixo e desenvolveu o diálogo 

apresentado na sequência: 

 

 

(figura 5) 
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Primeiramente é importante ressaltar que a interpretação atribuída à imagem 

é da estudante, não houve quaisquer orientações ou contextualização quanto à 

temática da xilogravura.  

No pequeno texto desenvolvido por Q.S. podemos identificar referências a 

aspectos culturais brasileiros, tal como o nome da personagem no diálogo -  

“Laranjinha”, que remete ao intérprete do filme “Cidade de Deus” (Fernando 

Meirelles, 2002). É relevante observarmos que o longa-metragem não foi comentado 

em aula ou sugerido, mas motivada pelo interesse pela língua, a aluna, ao ser 

questionada a respeito do nome da personagem “Laranjinha”, informou que tivera a 

iniciativa de assisti-lo. Notamos, então, que o conhecimento apresentado pela aluna 

parte do longa-metragem, isto é, a identidade atribuída no diálogo escrito por ela é 

baseada no enredo do filme. Os elementos informativos que Q.S. tinha no momento 

da atividade eram a imagem e o conteúdo do filme. Sobre o nome da personagem 

“Reizinho”, a estudante revelou que era o apelido de uma paixão da adolescência, 

um jovem de Belo Horizonte, MG, que ela conheceu na Califórnia.  

O objetivo da proposta da atividade foi alcançado, haja vista o emprego dos 

adjetivos “bobo” e “malandro” contextualizados no diálogo e aliados ao aspecto 

gramatical estudado. Além do mais, podemos reconhecer no contexto atribuído ao 

diálogo que a estudante relacionou a questão do roubo ao grupo de cangaceiros, 

uma das características do cangaço38, fenômeno social do nordeste brasileiro.  

                                                             
38 O cangaço foi um fenômeno ocorrido no nordeste brasileiro de meados do século XIX ao início do século XX e tem suas 

origens em questões sociais e fundiárias do Nordeste brasileiro, caracterizando-se por ações violentas de grupos ou indivíduos 
isolados: assaltavam fazendas, sequestravam coronéis (grandes fazendeiros) e saqueavam comboios e armazéns. Não tinham 
moradia fixa: viviam perambulando pelo sertão, praticando tais crimes, fugindo e se escondendo.  
(fonte: http://cangaco.webnode.com.br/a-historia/,por Mauro Olindo) 
 

     (figura 6) 

http://cangaco.webnode.com.br/a-historia/,por
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A esta atividade desenvolvida pela aluna Q.S. podemos relacionar o conceito 

que Claire Kramsch (1998a, p.81) atribui à noção de intercultura – o encontro entre 

nações, culturas, línguas e o choque cultural fora dos contornos de uma sociedade, 

entre pessoas de diferentes nacionalidades.  Neste caso notamos a justaposição de 

uma estudante norte-americana iniciante no estudo língua portuguesa e do outro 

uma característica histórico-cultural brasileira. A aluna articulou o seu texto de forma 

a mostrar a compreensão da identidade e de uma cultura distinta da sua e de forma 

criativa criou o diálogo em que o ato da violência se destacou. 

É um dos princípios da abordagem intercultural, entender o outro no contexto 

de sua sociedade e de seu espaço, ao mesmo tempo em que aprende uma língua 

estrangeira. Destacamos que, embora essa produção textual tenha ocorrido na 

terceira semana de aula, quando os alunos estudavam apenas a segunda unidade 

do livro, notamos o desenvolvimento de dois tipos de consciência que é esperado de 

um estudante que aprende um novo idioma por meio da perspectiva intercultural – a 

consciência linguística e a cultural, pois Q.S. mostra em seu texto a capacidade de 

percepção e interpretação sobre o contexto social ilustrado na xilogravura.  

Do mesmo modo que o grupo POBS 200 – Elementary Portuguese II, os 

alunos do curso intensivo também receberam a proposta de estudarem a obra 

teatral O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, 1962, em que puderam conhecer 

um pouco sobre o estado da Bahia, o sincretismo religioso da região e as 

superstições. Dialogaram sobre as crendices comuns em nosso país e nos EUA, 

como o receio em passar embaixo de escada e o significado do número 13, para 

ambas culturas referem-se ao azar – alguns estudantes ficaram surpresos ao saber 

que no Brasil há o 13º andar na maioria dos prédios, e as que são típicas no Brasil, 

porém, indiferentes aos norte-americanos, como sair pela mesma porta que entrou, 

não deixar o sapato virado com a sola para cima, entre outras.  

 Durante as 10 aulas em que a professora trabalhou com o texto da peça O 

Pagador de Promessas, os estudantes debateram a respeito do período da 

colonização, escravidão e as heranças das religiões africanas no Brasil. Bem como 

discutiram sobre reforma agrária, movimento dos sem-terra, injustiças sociais e a 

respeito da miséria no sertão nordestino. Para este último tema os alunos tiveram 

contato com a obra Terra, livro de Sebastião Salgado, publicado em 1997, uma 

coletânea de 109 fotografias em preto e branco, tiradas entre 1980 e 1996, que 

retratam a condição de vida de trabalhadores rurais sem-terra, mendigos, crianças 
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de rua e outros grupos excluídos socialmente no Brasil. O livro foi apresentado pela 

Professora Patricia Sobral e possibilitou que esses estudantes pudessem ter noção 

do contraste social brasileiro. 

Durante o Fall 2013 (setembro-dezembro) os alunos do POBS 110 – Intensive 

Portuguese desenvolveram dois trabalhos que envolviam produção textual e 

atividade artística. 

 
4.3.1 Proposta 1: Sorted Books 

 

A primeira produção ocorreu no início do segundo mês de aula (08/10/2103), 

baseada na publicação de Nina Katchadouran, Sorted Books, 2013, os estudantes 

formaram poemas a partir da associação das lombadas de livros em língua 

portuguesa e o fotografaram, conforme descrito na seção 4.1.1.   

A orientação para esta atividade foi dada pela Profª Patricia Sobral, que na 

ocasião, mostrou aos alunos o livro de Nina Katchadouran, permitiu que um a um 

folheassem a publicação e por fim, apresentou três imagens feitas conforme a 

proposta, uma atividade feita por ela e as outras duas de cada um dos T.A. Para a 

realização deste trabalho os alunos tiveram 08 dias entre execução e apresentação 

em sala de aula. 

A apresentação da atividade ocorreu em sala de aula, os alunos puderam ler 

seus poemas e expor suas imagens sob supervisão da Profª Patricia Sobral. Com o 

propósito de praticarem pronúncia e interagir os alunos do grupo, os T.A. utilizaram 

os poemas em algumas aulas sequenciais a apresentação.  

A seguir apresentamos as duas atividades selecionadas para ilustrar a análise 

dessa proposta: 

 

(figura 7) 

Depois de 500 Anos que Brasil 

Queremos? 

O Brasil dos Brasilianistas 

Em Nome de Deus 

(Composto por N.M.) 
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(figura 8) 

 

 Na primeira imagem desta proposta (figura 7) o título “Depois de 500 anos 

que Brasil queremos?” pode ser entendido como uma característica bem brasileira, o 

nosso habitual bom humor e ironia ao indagarmos ou a nos referirmos às situações 

políticas, econômicas e sociais do país. Na ocasião o assistente de professor M.F. 

aproveitou o trabalho feito pelo aluno e apresentou ao grupo a canção “Que país é 

este”, da banda Legião Urbana, e expôs brevemente o contexto social brasileiro na 

época do lançamento da música (1987) e em que situações ela ainda repercute no 

país.  

O último título “Em Nome de Deus” faz menção à religiosidade brasileira e às 

constantes expressões, comuns na oralidade, que envolvem representações 

religiosas. O aluno ao ser questionado pelo T.A. se tinha algum conhecimento sobre 

o uso dessas expressões, N.M. respondeu que tinha percebido, ao longo das aulas, 

o constante uso de “Ai, meu Deus”, “Nossa Senhora” e “Ave Maria”, como uma 

forma de exprimir surpresa, espanto ou dúvida. Neste caso, o aprendiz ainda não 

havia estudado, mas trata-se de interjeições comuns da língua portuguesa, 

vinculadas à religiosidade brasileira, com predomínio da religião católica. Na 

ocasião, o aluno também comentou que sabia que países lusófonos tendem a ser 

muito religiosos. 

Podemos, então, entender essas interjeições apontadas pelo aluno como uma 

prática social, pois os significados das expressões são resultados das atividades 

sociais que o indivíduo se envolve e não da gramática da língua ou do seu 

vocabulário. O uso de “Ai, meu Deus”, “Nossa Senhora”, ou até mesmo como o título 

do livro “Em nome de Deus”, será compreendido dentro de um determinado contexto 

Toda e Qualquer Escrita 

Essa Crítica Louca 

Geração da Utopia 

E se Amanhã o Medo 

(Composto por S.P.) 
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sociocultural específico. Ora poderá ser entendido como uma manifestação de 

caráter religioso, ora como uma simples interjeição, como a que o estudante se 

referiu, pois a língua é um conjunto aberto e amplo de opções de acordo com o 

contexto e estão disponíveis para o homem como um ser social. Isto é, a língua 

como prática sociocultural. 

A saber, a perspectiva sociocultural considera as estruturas da linguagem um 

recurso fundamentalmente social e seus significados intrínsecos aos seus hábitos de 

uso. 

Gee (1999) ressalta a importância de reconhecermos a diferença entre 

discursos, ou seja, as nossas perspectivas sobre a língua deverão compreender as 

situações identitárias, culturais, sociais e históricas em que foi, ou é, utilizada. Da 

mesma forma que precisamos estar cientes de que os significados não são estáveis 

ou completos, uma vez que dependem do contexto de utilização em que estão 

situados. 

Entretanto, o segundo trabalho (figura 8) não nos aponta aspectos culturais 

pertinentes aos países de língua portuguesa, contudo identificamos coesão textual e 

o fator comunicativo, assim como a maioria dos trabalhos apresentados para esta 

proposta. 

 

4.3.2 Proposta 2: O Melhor de Mim 

 

Para a segunda proposta de produção textual (18/10/2013) os estudantes do 

POBS 110 – Intensive Portuguese receberam as orientações da Profª Patricia Sobral 

a fim de desenvolverem o projeto “O Melhor de Mim”, baseado na obra The Best 

Part of Me da fotógrafa Endy Ewald, 2002.  

Na ocasião, sentados em semicírculo, os alunos puderam ouvir a respeito do 

trabalho fotográfico realizado por Ewald nas escolas públicas de Durham, Carolina 

do Norte, e então foi lhes passado todo o processo para a elaboração desta 

proposta. Deveriam pensar e escolher o que eles, os estudantes, consideram a 

melhor parte deles (mãos, pés, olhos, etc.), fotografar essa parte e escreverem uma 

poesia a respeito. No entanto, a professora orientou seus alunos para que eles 

usassem a criatividade e não se limitassem a aspectos meramente físicos. Para tal, 

ela mesma apresentou seu poema no qual elegeu a sua voz como a melhor parte 

dela, conforme apresentado a seguir: 
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Pergunto para mim mesma: 
--O melhor de mim?  
O melhor de mim  
Não se vê, se ouve.  
Minha voz é grave,  
Mas também suave. 
Minha voz é forte;  
Cheia de energia  
E uma certa alegria. 
Minha voz não sabe  
a diferença  
entre a noite e o dia. 
Minha voz  
Não tem limites  
E vive dando palpites 
Minha voz argumenta,  
Como meu pai. 
E acaricia,  
Como minha mãe. 
Minha voz  
não tem dono ou dona  
--E jamais me abandona. 
(Composto por Patricia Sobral – sem imagem disponível)  
 

 Após duas semanas os trabalhos foram entregues e apresentados. Muitos 

estudantes concentraram suas escolhas em partes físicas, tal como as atividades 

apresentadas, para a mesma proposta, pelos alunos do POBS 100 – Elementary 

Portuguese I.  

 Todavia, para a análise selecionamos dois trabalhos39 que foram diretamente 

motivados pela orientação da professora a respeito da criatividade. 

 

(figura 9) 

O melhor de mim é meu coração 
Mas porque meu coração? 

                                                             
39 Por questão de ética removemos das imagens acima o rosto das alunas a fim de preservarmos suas identidades. 
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Não o vejo, mas o sinto. 
Sinto meu coração profundamente dentro, 
Dentro de meu corpo.  
É o centro da minha vida 
Porque é forte e me faz continuar 
Bombeia meu sangue para que possa nadar. 
Com meu coração eu amo  
Algumas vezes este não é o plano 
Mas se depois meu coração é quebrado 
Ela se fixa e eu continuo amando 
Meu coração me mantém forte 
Porque meu amor me mantém forte 
Meu amor por minha mãe e meu pai 
Meu amor por meus dois irmãos 
Eu adoro meu coração 
Porque meu coração me permite adorar o mundo  
(Composto por E.B) 
 
 

 

(figura 10) 

 

Minhas Palavras 
 
Eu gosto de meus pés, mas meus pés não correm rápido. Eu gosto de minhas mãos, mas 
minhas mãos não tocam o violino. Também gosto da minha boca, mas minha boca não 
canta bem, e gosto de meus olhos, mas (eu sei, porque eu tentei) meus olhos não podem 
perguntar: você será meu amigo? 
 
Minhas palavras são a melhor parte de mim.  
Eu não sou poderosa, mas minhas palavras são poderosas. 
 
Com minhas palavras eu posso lhe dizer: você é bonito. Ou, com minhas palavras, eu posso 
criar beleza. Ou, posso dizer a beleza que outros criaram antes de minhas palavras 
existirem.  
E quando é que as minhas palavras começam a existir? Quando eu comecei a compartilhá-
las com você.  
(Composto por G.P.) 
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 Semelhantemente aos trabalhos apresentados pelos estudantes da disciplina 

POBS 100 – Elementary Portuguese I para a mesma proposta, observamos nesta 

atividade de produção textual a ausência de aspectos históricos, sociais e culturais 

relacionados intrinsicamente aos países lusófonos, em razão da temática delineada. 

No entanto, notamos o desenvolvimento da linguagem, coerência gramatical, 

concordâncias, coesão e textos com a preocupação comunicativa. Tanto que os 

textos dessa proposta foram selecionados para os alunos apresentarem na 

Performance and Exhibit Evening, Noite de Performance e Exposição, para o 

encerramento do semestre. 

 Após o término do curso intensivo, POBS 110 – Intensive Portuguese, os 

alunos prosseguem para o POBS 400 – Writing and Speaking Portuguese, assim 

como os alunos que encerram o POBS 200 – Elementary Portuguese II. 

 

4.4 POBS 400 – Writing and Speaking Portuguese 

 

 A disciplina POBS 400 – Writing and Speaking Portuguese ocorreu no Spring 

2014 (janeiro – maio). Trata-se de um curso planejado para aperfeiçoar a 

capacidade dos alunos no uso do Português contemporâneo falado e escrito. Os 

estudantes que cursaram esta disciplina são os mesmos que estudaram o POBS 

200 – Elementary Portuguese II e o POBS 110 – Intensive Portuguese. O curso tem 

a duração um semestre e conta com 04 aulas semanais, totalizando 5 horas de aula 

por semana.  

No semestre que acompanhamos a disciplina as aulas foram conduzidas por 

dois assistentes de professor, Teacher Assistant (T.A.) D.M e L.W., ambos norte-

americanos, sob supervisão da Professora Patricia Sobral. 

Para o curso Writing and Speaking Portuguese foram selecionados dois 

materiais didáticos. São eles: Viajando através do Alfabeto40, de Clémence Jouët-

Pastré e Patricia Isabel Sobral, editora Focus Publishing, 2010, um livro de textos e 

breve revisão gramatical, cada unidade refere-se a uma letra do alfabeto e os títulos 

dos textos envolvem aspectos de uma viagem (A de Aeroporto, D de diversão, M de 

Museus, etc.). O propósito dos textos era motivar os alunos a participarem 

efetivamente de discussões e debates das mais variadas naturezas. Este material foi 

                                                             
40 Inspirado em Dicionário do viajante insólito, de Moacyr Scliar, de 2003 
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trabalhado por completo durante as cinco primeiras semanas de aula (21 aulas). Ao 

término deste livro, os alunos iniciaram o estudo com Mapeando a Língua 

Portuguesa Através das Artes, também de Clémence Jouët-Pastré e Patricia Isabel 

Sobral, editora Focus Publishing, 2014. Este livro integra as artes à aquisição de 

língua e cultura e tem como intuito desenvolver a competência comunicativa. 

Abrange 12 unidades e cada unidade aborda um aspecto das artes, como cinema, 

teatro, dança, poesia, escultura, entre outros.  

Ao longo do semestre, os estudantes puderam desenvolver constantemente 

as duas habilidades – falar e escrever, mas sem descuidar de ouvir e ler. Os textos 

do livro Viajando Através do Alfabeto eram lidos com antecedência pelos alunos 

para, em sala, discutirem a respeito dos temas, comentarem suas experiências e até 

compararem hábitos de viagem dos norte-americanos com os das pessoas de língua 

portuguesa, como brasileiros, portugueses, cabo-verdianos, moçambicanos, entre 

outros.   

Dentre essas as comparações, destacamos a que o aluno J.T. fez a respeito 

dos museus, quando discutiam sobre a unidade M de Museus. O estudante contou, 

na ocasião, que tinha muitos amigos que visitaram o Brasil e que, por conta das 

informações que lhe passaram, ele se interessou em pesquisar a respeito, pois para 

J.T. foi uma surpresa saber que numa cidade como São Paulo, os próprios 

paulistanos visitam os museus, formam longas filas para verem determinada 

exposição, enquanto nos EUA, mais precisamente em cidades como Boston e Nova 

Iorque, o maior número de visitantes são os turistas estrangeiros. Da mesma forma 

que ficaram surpresos em saber que o costumeiro Yard Sale41 não é uma prática 

comum nos países lusófonos e que, no nosso hot dog, a salsicha, muitas vezes, é 

um mero detalhe. 

Discussões como essas são muito importantes para desenvolver e estimular a 

conexão entre língua e cultura, no âmbito de ensinar e aprender língua estrangeira. 

Para essa integração ser significativa é necessário que o professor promova a 

competência cultural rotineiramente, seja por meio de diálogos, observações formais 

e informais, uso de materiais autênticos, entre outros recursos. Os estudantes 

podem ser amplamente beneficiados pela abordagem intercultural, uma vez que 

esta perspectiva contempla a interatividade e desta forma os alunos podem praticar 

                                                             
41 um evento informal organizados para a venda de bens usados, normalmente na frente da próprias casa  
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e demonstrar seu aprendizado em diversas maneiras. Para o Professor Jerome 

Bruner (1996, p.84), as atividades em sala de aula precisam envolver os aprendizes 

ativa e interativamente no processo de aprendizagem, pois o aprendizado, quando é 

participativo, pró-ativo e promove a construção de significados, pode ser sempre 

mais eficaz.  

Durante as aulas, os estudantes tiveram contato com músicas de língua 

portuguesa, entre as canções citamos “A Procura da Batida Perfeita”, de Marcelo 

D2, de 2003. A música e a letra foram apresentadas (04/02/2014) pelo assistente de 

professor L.W., com duas finalidades, primeira para expor o ritmo brasileiro “samba 

rap” - que apresenta melodia falada, característica do rap, com a cadência musical 

do samba; e segunda para explorar diversas expressões idiomáticas presentes na 

letra, como “a coisa está preta” (sobre uma situação difícil), “meter o pau” (falar mal), 

“treta” (brigar, discutir), “brincar com fogo” (lidar com o perigo).  

No primeiro momento, os alunos visualizaram somente as expressões 

idiomáticas na tela multimídia, descontextualizadas e sem a letra da música. O T.A. 

perguntou aos alunos se saberiam explicar o que cada termo significava. Muitas das 

respostas dos alunos remetiam ao sentido literal das palavras que compõem as 

expressões. Então, ouviram a música sem acompanharem a letra por escrito, depois 

a ouviram novamente com a letra projetada na tela e com as expressões destacadas 

por grifos na cor verde. Após a segunda vez que ouviram a música, o T.A. orientou 

os estudantes, em duplas, para tentarem descrever o significado das expressões 

grifadas. Neste momento, as respostas dos estudantes se aproximaram do 

significado, pois foram apresentados ao contexto, por exemplo, o aluno D.D. contou 

que por conta da letra da música entendeu que “a coisa está preta” como algo que 

não está bom, algo que está complicado. Somente depois de ouvir as opiniões das 

duplas é que o T.A. revelou os significados.  

Essa atividade estabelece uma correlação com o conceito dos significados 

dentro da perspectiva sociocultural acerca da língua e da cultura. Segundo Ochs 

(1996), o entendimento das formas de linguagem necessariamente abrange a 

compreensão dos seus significados sociais convencionais, ou seja, associação 

conceitual entre a ocorrência de uma palavra da qual o significado depende do 

contexto. Observamos, desta forma, que enquanto as expressões estavam 

descontextualizadas, no primeiro momento da atividade, não foi possível para os 

estudantes terem compreensão do significado, “a coisa está preta” para muitos 
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tratava-se de algum objeto na cor preta. Somente após a apresentação de letra é 

que os alunos puderam se aproximar do significado convencional das expressões.  

Destacamos o conceito de Freda Mishan (2005, p.196) a respeito do uso da 

música como recurso cultural, para a autora o elemento cultural na música é 

tridimensional - uma canção é ao mesmo tempo um produto da sua cultura, uma 

representação da própria cultura, e pode ainda influenciá-la. Além do que, a música 

pode proporcionar o contato do estudante com as formas coloquiais e cultas da 

linguagem. 

 Importante mencionar que, em outro momento (04/03/2014), os T.A. 

convidaram o Professor Luiz Fernando Valente, também membro do POBS, para 

uma palestra sob o título Visual Art in Brazil (Arte Visual no Brasil). Nesta ocasião, os 

alunos tiveram a oportunidade de conhecerem um pouco mais a história do Brasil, 

entre os séculos XIX e XX, através das artes.  

A apresentação iniciou com “Primeira Missa no Brasil”, de Victor Meirelles, de 

1860, que reconstitui, no imaginário dos brasileiros, como teria sido este momento 

histórico de 01 de maio de 1500, “A Batalha do Avaí”, de Pedro Américo, de 1877, 

em que retrata um combate da Guerra do Paraguai; passando pela obra “EFCB” de 

Tarsila do Amaral, de 1924, que expõe o contraste das paisagens rurais e estradas 

de ferro da emergente São Paulo industrial, até “Os Retirantes” de Cândido Portinari, 

de 1944, obra que ilustra problemas de miséria, opressão nas relações de trabalho e 

denuncia a força da natureza sobre um homem completamente desprotegido.  

Ao todo foram apresentadas 17 obras e os alunos puderam expor suas 

interpretações. Para o estudante A.B., a obra “Primeira Missa no Brasil” retrata a 

hierarquia dos portugueses sob os índios, devido a posição da luz sobre os 

portugueses e os índios à margem.  Segundo a aluna N.S., a pintura de Tarsila do 

Amaral, “EFCB”, mostra que mesmo com progresso industrial, há a presença da 

igreja; para a aprendiz, a religiosidade permanece mesmo diante do avanço do país. 

Conquanto para R.C., a obra “Os Retirantes” mostra que o progresso não aconteceu 

em todo o país e há muitos excluídos. 

Consideramos relevante relatar, ainda que de forma breve, esse contato dos 

alunos com as obras de arte e a história do Brasil, dado que ensinar e aprender 

línguas estrangeiras sob a perspectiva intercultural gera muitos questionamentos. 

Entretanto, uma aula como a descrita acima contribui para o êxito da interação entre 

língua e cultura. Recordamos o pensamento de Sousa (2013) ao elucidar que a arte 
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contribui, não apenas para a aprendizagem linguística, como também para a 

formação integral do indivíduo, através do exercício do espírito crítico em face a 

aspectos pessoais, sociais e culturais. A integração das artes na sala de aula 

incentiva e, de certa forma, facilita a ‘negociação’ entre culturas (BYRAM, 1997), 

essencial para a identificação, compreensão e desconstrução de estereótipos e pré-

conceitos.  

Para esta disciplina, os alunos receberam duas propostas para produção 

textual, a primeira, baseada no livro estudado no início do semestre, Viajando 

Através do Alfabeto, tratava-se da elaboração de uma coleção de crônicas e a 

segunda consistia no uso da plataforma digital LORE para postagem de notícias dos 

países lusófonos e comentários.  

Após o curso POBS 400 – Writing and Speaking Portuguese os alunos 

prosseguem para o POBS 610 - Mapping Portuguese-Speaking Cultures: Brazil. 

 

4.4.1 Proposta 1: Coleção de Crônicas 

 

 A primeira proposta ocorreu ao longo do semestre Spring 2014 (janeiro – 

maio) com data para entrega final em 29/04/2014 e apresentação em 06/05/2014. 

Esta atividade, inspirada no livro didático adotado para o início do semestre Viajando 

Através do Alfabeto, de Clémence Jouët-Pastré e Patricia Isabel Sobral, editora 

Focus Publishing, 2010, consistia na produção de crônicas, uma para cada letra do 

alfabeto, assim como no livro citado. No entanto os estudantes poderiam escolher o 

tema que envolveria os seus textos, não precisaria ser necessariamente sobre 

viagem. 

 Os alunos foram orientados pelos dois T.A., na segunda semana de aula 

(30/01/2014), a respeito da proposta e de como ela seria desenvolvida. No primeiro 

momento, os alunos deveriam definir o tema sobre o qual eles gostariam de 

escrever as crônicas a respeito - gastronomia, música, cinema, a própria biografia, 

entre outros. Posteriormente, os estudantes receberam um planejamento em que 

constavam as datas em que os textos de um determinado grupo de letras do 

alfabeto deveriam ser entregues para correção, por exemplo: 13/02/2014 crônicas 

de A – D, 06/03/2014 crônicas de E – I, até a entrega final. Durante a elaboração 

desta proposta, os alunos podiam agendar horários no Clube da Escrita a fim de 

terem um acompanhamento da sua produção. Entretanto, os membros do POBS 
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que auxiliavam os aprendizes no Clube da Escrita não interferiam na escolha do 

tema, nem no conteúdo do texto, apenas orientavam quanto ao léxico e aspectos 

linguísticos. 

 Para a análise, selecionamos duas crônicas de um mesmo trabalho. A nossa 

escolha justifica-se pela maneira que a estudante, Q.S., construiu sua produção 

textual, para cada crônica um fragmento de uma letra de música de países de língua 

portuguesa. Os textos são uma cópia fiel do material produzido pela aluna.  

 

Título da coletânea de crônicas: Algo tão carnívoro: Encontros do amor 

 

Texto 1: 

 

K de Kizomba  

 

Se o amor fosse uma dança sensual seria kizomba. Uma dança de Cabo Verde, a kizomba tem um 

ritmo lento mas também anacruse, que é acompanhada por piano e guitarra eléctrica.  

 

Existem qualidades  

Que você tem que as outras  

Não compreendem  

Porque elas não sabem que  

 

Não és diamante  

Mas brilhas em mim  

Se depender de mim  
Nunca teremos fim  

Porque eu te amo assim  

 

Embora kizomba seja a arte da dança, é também a arte de fazer amor. A batida dos tambores faz 

você balançar os quadris de um lado para o outro. A pessoa com quem você dança deve coincidir 

com seus movimentos. Bons dançarinos dançam kizomba como se fossem os únicos na sala; tudo 

fora deles e sua dança não importa. Kizomba é mais bonito quando os dois dançarinos isolam-se.  

 

Bem do jeito que você é  

Então não mude nada  

Porque eu te amo assim  

 

Como kizomba, às vezes o amor é o mais forte entre duas pessoas quando elas se isolam do 

mundo exterior. No entanto, para que as duas pessoas possam dançar, elas precisam que outras 

pessoas toquem a música para que elas dancem. Da mesma forma, às vezes, duas pessoas 

precisam de encorajamento de outras pessoas para a afirmação do seu amor.  
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Bem do jeito que você é  

Então não mude nada  
Porque eu te amo assim  
 

Infelizmente, eu nunca dancei Kizomba. Infelizmente, eu também nunca conheci o amor que é 

sensual e isolado. 

(Composto por Q.S.) 

 

Texto 2:  

 

M de Mulher  

 

Chamada de avião, corpo de violão, a maior obra prima  

Em todos os cantos do universo, se vê várias delas brilhar  
É uma obra divina que nasceu para o nosso bem  

 

A origem de todo o amor começa com uma mulher. A origem de toda a vida começa com o corpo 

de uma mulher. As primeiras pessoas a me darem o amor foram a minha mãe, minha avó e minha 

bisavó. Todas elas me mostraram o seu amor de maneiras diferentes. Minha mãe canta para que 

eu possa ouvir o quanto ela me ama. Minha avó cozinha para mim para que eu possa provar o 

quanto ela me ama. Minha bisavó tece cachecóis e cobertores para mim para que eu possa sentir o 

quanto ela me ama.  

 

Maravilhosa os meus  

elogios não são a toa  

Você é a água que mata minha sede  

Mulher é toda boa  

 

As mulheres da minha família me inspiram a ser uma mulher forte que ama o mundo, uma mulher 

com dignidade que não tem medo de amar a humanidade. Todos os dias eu descubro como o amor 

pode ser sinónimo de ser mulher. Eu percebo que cada ser humano procura inaptamente o amor da 

sua mãe. Assim, ser mãe e ser mulher é uma responsabilidade enorme em ser uma pessoa que ama 

infinitamente e incondicionalmente. 

(Composto por Q.S.) 

 Para o Texto 1, a estudante escolheu trechos da letra “Baby Tu Sabes”, do 

cantor e compositor angolano C4Pedro, de 2012. Kizomba é um gênero musical e 

um estilo de dança que surgiu em Angola, entre as décadas de 1950 e 1960, que se 

propagou para os demais países de língua portuguesa no continente africano, 

destacando-se Cabo Verde. Observamos na produção textual que a aluna 
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estabeleceu conexão entre o estilo de dança e o tema da sua coletânea de crônicas. 

Seu texto apresenta um todo coeso, desenvolvimento da competência léxico-

gramatical e algumas poucas intercorrências, da mesma forma que o Texto 2. 

 Encontramos na segunda produção fragmentos da letra “Mulher Brasileira 

(Toda Boa)”, da banda baiana Psirico, de 2007. A letra da música faz referência à 

mulher brasileira, à sensualidade, característica comum nas composições das 

bandas de axé e pagode. Contudo, a estudante atribuiu um novo sentido à música e 

a relacionou com as mulheres da sua família. Na data da apresentação das 

crônicas, os estudantes selecionaram apenas uma crônica para ler e comentar a 

respeito e “M de Mulher” foi a escolha de Q.S..  

 Após sua apresentação, a aluna comentou que gostava do ritmo do axé e do 

pagode, para ela são ritmos bons para dançar, ao ler a letra pela primeira vez não 

atribuiu conotação a sensualidade feminina, mas pensou na mãe, na avó e na 

bisavó, “elas são obras divinas que nasceram para o meu bem” [sic].  

 Essa mesma estrutura - letras de música e produção textual, esteve presente 

em todas as suas crônicas. Exceto a crônica “K de Kizomba”, os demais textos não 

contemplem aspectos da cultura de países lusófonos, isto é, não apresentam 

enfoque sobre questões pertinentes a esses países. Contudo, o fato da aluna ter 

integrado trechos de letras de música de língua portuguesa, fez com ela interagisse 

com um importante aspecto cultural. A música, além de envolver o uso da 

linguagem, pode propiciar um ambiente de aprendizagem para auxiliar a 

compreensão auditiva, expressão oral, leitura, escrita, ampliar o vocabulário e 

ampliar o conhecimento cultural.  

 De acordo com Jerome Bruner (1996), a interatividade do estudante de língua 

estrangeira com diversas formas de arte, que envolvam o idioma em estudo, permite 

o desenvolvimento e o reforço da sua aprendizagem, além de favorecer a 

descoberta de aspectos sócio-históricos e culturais.  

   

4.4.2 Proposta 2: Postagens e Comentários 

 

 A segunda proposta foi apresentada aos estudantes na terceira semana de 

aula (11/02/2014) pelo assistente de professor L.W., assim como as crônicas, esta 

atividade deveria ocorrer ao longo do semestre, Spring 2014 (janeiro – maio).   
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 Este projeto constituía no uso da plataforma digital LORE42, em que, 

aleatoriamente, dois alunos, a cada semana, deveriam postar alguma notícia a 

respeito dos países de língua portuguesa e os demais precisariam comentar, 

expondo suas opiniões, sobre a informação postada. Os T.A. acompanharam as 

postagens semanalmente e no início da aula ou ao final, comentavam a respeito 

com os estudantes. Importante informar que nós tivemos acesso integral à 

plataforma e às postagens.  

 Ao todo foram 16 postagens de notícias, totalizando 61 comentários e uma 

diversidade temática, desde produções artísticas, segurança, economia, esportes, 

política, saúde, entre outros. Portanto para a análise selecionamos 2 postagens e 

seus respectivos comentários. 

 

Postagem 1: 

Post: 

Nicole Salvador (February 13)  

Uma parte grande da uma cultura é as gírias dos lugares diferentes. Eu sei as palavras coloquiais no 

interior do São Paulo são diferentes das palavras no Florianópolis. 

Umas coisinhas que eu escutei no São Paulo incluem 

-"nossa"- é uma exclamação para TUDO (para "nossa senhora" o equivalente do "meu Deus") 

-"ta", "e" para dizer "sim" (a gente nunca diz "sim") 

-"ta ligado" (coloquial de "eu entendi") 

www.bbc.co.uk/portuguese/blogs/2014/02/140212_blog_para_ingles_ver_lily_girias.shtml 

 

Comments: 

 

Queen Shabazz 
Eu amo "o português das ruas!" Eu acho que este artigo fala a verdade sobre como as palavras 

somente encontradas no dicionário não são tão úteis para a compreensão do falado português 

brasileiro, ou qualquer outra língua falada, como o autor já disse. Estou especialmente feliz por 

finalmente entender a frase "ta ligado." Obrigada!!! 

 

Elizabeth Bolton 
Oi! Obrigada por este artigo. Eu gostei muito deste artigo e também seus comentários adicionais. 

Gostei muito porque eu nunca visitei nem o Brasil nem Portugal, então eu gosto de ler e aprender 

sobre "o português das ruas" porque é parte da linguagem que eu nunca poderia aprender com um livro 

de texto, assim como disse Lily. Não posso esperar pela minha viagem neste verão quando posso ouvir 
o português das ruas. 

 

 

 

                                                             
42 http://lore.com/Writing-and-Speaking-Portuguese.3  [acesso restrito]  

http://lore.com/Nicole.Salvador
http://www.bbc.co.uk/portuguese/blogs/2014/02/140212_blog_para_ingles_ver_lily_girias.shtml
http://lore.com/Writing-and-Speaking-Portuguese.3
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Donovan Dennis 
Gostei muito deste artigo. Eu concordo que quando a gente estuda alguma língua no cenário escolar, 

pode sentir uma pouca "rígida" ou pedante (como eu mesma as vezes), especialmente ao contrário do, 

como Queen falou, "falado português brasileiro." =) 

 

 

Roy Chen 
Este artigo será muito útil para mim se eu morar com o meu colega de quarto brasileiro de novo. 
Sempre era divertido tentar compreender as suas ligações de Skype no ano passado. 

 

Daniel Wilhite 
Este artigo é muito interessante. No outono, eu quero estudar numa universidade no Rio. Depois de ler 

este artigo, eu percebo que durante meu tempo no Brazil, vou precisar de aprender as gírias que não 

tenho aprendido em minhas aulas na Brown. Estou muito curioso sobre as gírias distintas de diferentes 
regiões do Brasil. 

 

Michelle Mehrtens 
Eu gostei muito deste artigo. Ele mostra como a maioria das pessoas nem sempre falam formalmente e 

com a gramatica correta, especialmente em uma conversa casual. 

 

Tegan Henderson 
este artigo é muito interessante. Eu sempre quis saber como gírias são criadas em diferentes países. 

Estou muito animado para ser imerso na língua quando eu for ao Brasil, e ser capaz de aprender gírias 
e sotaques diferentes quando eu estou lá. 

 

Nikolaos Melachrinos 
Obrigado para compartilhar um pouco de seu experiencia. Me sinto que apprender nas girias mostra 

que alguem esta aprendendo bem a lingua. Eu so sei que as vezes os jovems se cumpirmentar com: 
"tranquilo" 

 

Ivy Sokol 
Muito interesante! Gosto de aprender as gírias de lugares diferentes. Sería legal se possa usar as gírias 

apropriadas em qualquer bairro que visito no Brasil. Me preocupo que o vocabulario que aprendo na 

aula é muito formal. 

 

 Constatamos, inicialmente, a linguagem coloquial empregada pelos 

estudantes, por tratar de um espaço para a interação informal entre os colegas de 

sala, os alunos produziram seus textos tanto na postagem quanto nos comentários 

como se estivessem conversando com outra pessoa. Do mesmo modo que é 

possível notarmos a diversidade das escolhas lexicais, coerência gramatical e 

coesão no discurso escrito, alguns desacertos também são notados. 

 Posteriormente, observamos o tema selecionado por N.S. para compartilhar 

com os seus colegas e os comentários postados. Importante ressaltar que o artigo 

foi originalmente publicado em um site de notícias britânico destinado ao Brasil, por 

isso todas as publicações são escritas em Português.  
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A gíria, considerada uma variante linguística, é uma linguagem de caráter 

popular, criada e usada por determinados grupos sociais. São elaboradas para 

substituir termos ou conceitos usados tradicionalmente. Em sua maioria são próprias 

de uma determinada época e, muitas vezes, ao longo do tempo caem em desuso o 

que uma característica básica do léxico, sua mutabilidade, já que ele está em 

constante evolução.  

A gíria é considerada por linguistas, como Nascentes (2003) e Bagno (2005), 

uma característica da cultura popular, conforme a aluna N.S. escreveu em sua 

postagem “Uma parte grande da uma cultura é as gírias dos lugares diferentes”. Da 

mesma forma que a autora do post mencionou, as gírias nem sempre atingem a 

todos os elementos de uma mesma comunidade linguística. As gírias utilizadas no 

interior de São Paulo podem ser diferentes daquelas utilizadas em Florianópolis, por 

exemplo, assim como uma gíria utilizada por um determinado grupo pode ser 

desconhecida para outro. 

Segundo a perspectiva sociocultural, a linguagem se desenvolve em relação à 

atuação do indivíduo dentro da atividade sociocultural em que ele interage, conceito 

este que podemos elencar ao conhecimento e uso das gírias. Em outras palavras, 

ao concebemos a língua como prática social, entendemos que o significado não está 

na gramática da língua, ou em seu vocabulário, ou na mente de uma pessoa, 

todavia está nas atividades sociais recorrentes que o indivíduo se envolve. Assim 

são as gírias, tornam-se socialmente aceitas como uma forma de estar no meio em 

que são compartilhadas entre os membros e grupos específicos de pessoas. Em 

vista disso, devemos compreender que os seus significados são dependentes do 

contexto de utilização em que estão sócio e culturalmente situadas.  

No âmbito de ensinar e aprender língua estrangeira, a perspectiva 

sociocultural considera que é essencial que os estudantes adquiram o conhecimento 

que a cultura proporciona às práticas sociais da língua.  

 A respeito dos comentários sequenciais à postagem notamos três enfoques 

particularmente interessantes para nossa pesquisa: 1- o conhecimento dos alunos 

sobre a característica do uso popular das gírias, “o português das ruas” Q.S, e sua 

diversidade de acordo com o local; 2- o entendimento que o emprego exato das 

regras gramaticais, a norma culta, não seja o suficiente, nem o mais necessário,  

para se comunicarem em outra língua 3- o desejo desses estudantes em aprender a 
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linguagem coloquial, pois aprender mais gírias é, também, aprender mais sobre 

determinada cultura. 

 

Postagem 2: 

Post:  

Anisa Holmes (April 3) 

Este artigo é sobre um projeto para treinar os jovens índios da Amazónia para os Jogos Olímpicos. 

Têm tido muita pratica com o arco e a flecha, os jovens são recrutados para a projeta de “Arqueria 

Indígena”. O artigo acentua os aspetos positivos dessa programa: que é uma maneira de incluir os 

índios na sociedade brasileira contemporânea e que a programa dá as indígenas uma oportunidade 

especial. Acho que é verdade, mas a ideia de recrutar é um pouco problemático. Para mim, eu acho 

que essa projeta não oferece uma solução a longo prazo para a inclusão desses jovens. 

www.publico.pt/desporto/noticia/jogos-olimpicos-na-mira-dos-indios-da-amazonia-1630474 

  

Comentários: 

Tegan Henderson 
wow, este é um artigo muito legal. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. Eu acho que essa é 

uma oportunidade fantástica para essas crianças. Deve ser muito assustador e intimidante para eles. A 

frase que saía mais para mim é: "Como pessoas podem descobrir que somos pessoas normais, como 
todo o mundo." É interessante e triste ao saber que esses índios se sentem como estranhos. 

 

 

Ivy Sokol 
Este é uma história louca! É muito interessante aprender a maneira de que deportes podem transformar 

a trajetória da vida desses pessoas. Estou com acorde com você, que parte da linguagem usada no 

artigo é problemática. Não gosto da ideia de "salvar" essas crianças, mas apoio as esforças de oferecer 
oportunidades económicas aos índios. 

 

 

Nina Perrotta 
Eu concordo. Embora pareça que este programa tem um impacto positivo nas vidas dum pequeno 

número de índios, acho que deve ser um esforço maior para incluir gente indígena de todas idades na 

sociedade brasileira. Mas é provável que poucos índios participem nos Jogos Olímpicos, e me parece 
legal que agora alguns jovens indígenas têm a oportunidade de competir. 

 

 

Queen Shabazz 
Isso também da luz para a tensão racial no Brasil. Me surpreende que o artigo pareça tão insensível ao 

povo indígena. O propósito principal do artigo é dizer que as jovens indígenas "Deixaram a aldeia e 

vivem em Manaus. Estão felizes e só o barulho os incomoda." Mas que declaração mundano. Não diz 

nada sobre as implicações sociais para o povo indígena, e que fazer a modernidade na cultura indígena 
não é a mesma coisa de fazer uma conexão ou construir uma ponte entre as duas sociedades. 

 

 

 

Roy Chen 
Talvez isso não ofereça muita ajuda para a maioria dos índios, mas mostra que o Brasil está ciente 

dalguns problemas do seu povo. Teremos que ver se o povo indígena tiver orgulho ou ressentimento 

http://lore.com/Anisa.Holmes
http://www.publico.pt/desporto/noticia/jogos-olimpicos-na-mira-dos-indios-da-amazonia-1630474
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desses jovens. Oxalá que isso abra a porta para mais oportunidades para o resto dos índios e outros 
grupos menos privilegiados no Brasil. 

 

 Esta postagem chamou a nossa atenção por abordar uma questão social real 

em nosso país, porém pouco discutida na nossa sociedade, bem como pudemos 

notar nos comentários o ponto de vista dos estudantes a respeito do tema. Quanto a 

questões do uso do léxico e demais estruturas linguísticas, observamos a coerência, 

a fluidez textual e a redução dos desacertos em comparação a primeira postagem 

analisada, haja vista que uma publicação foi feita no início do semestre e a outra 

alguns meses e muitas aulas depois. 

 A aluna A.H. compartilhou com seus colegas uma notícia, de um dos maiores 

veículos de notícias de Portugal, a respeito de um grupo de oito indígenas que 

treinam arco e flecha não para caçarem, mas para competirem na modalidade 

esportiva, com foco nos Jogos Olímpicos. Entretanto, é o enfoque social que recebe 

atenção pela estudante que publicou a postagem assim como nos comentários 

decorrentes.   

 Observamos que o tema sobre inclusão social é recorrente em todos os 

discursos escritos neste conjunto (postagem e comentários) e por meio dos seus 

textos os alunos mostram conhecimento sobre a questão indígena no Brasil, a 

exclusão por parte da sociedade e as dificuldades que esses povos enfrentam para 

serem aceitos. Da mesma maneira que apontam que a prática esportiva poderia ser 

um meio para promover a interação indígena na sociedade. 

 O conteúdo desta atividade corrobora com o conceito a respeito do ensino e 

aprendizagem de língua estrangeira elucidado por Liddicoat (2011). Para o autor e 

pesquisador a abordagem intercultural proporciona duas orientações sobre a 

conexão língua e cultura: a primeira, orientação cultural, implica o desenvolvimento 

de conhecimentos sobre a cultura que é externa para o estudante e não confronta 

ou interfere nas identidades existentes, práticas, valores e crenças dos alunos. A 

segunda, orientação intercultural, implica em um processo de transformação do 

aprendiz durante a aprendizagem. Isto é, o estudante é levado a descentralização 

de seus posicionamentos linguísticos e culturais e passa a desenvolver uma 

identidade intercultural, como resultado do contato com outra cultura e outro 

contexto social. 
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 As duas postagens aqui analisadas mostram que o ensino de língua a partir 

de uma abordagem intercultural possibilita o engajamento do estudante com a 

cultura e com a multiplicidade de aspectos que ela abrange, como história, política, 

sociedade, comportamento, ideologia e é esse envolvimento profundo entre língua e 

cultura como sistemas inter-relacionados que se deseja conquistar. 

  

4.5 POBS 610 – Mapping Portuguese-Speaking Cultures: Brazil 

 

A disciplina POBS 610 – Mapping Portuguese-Speaking Cultures: Brazil 

ocorreu durante o semestre Fall 2013 (setembro – dezembro). Trata-se de um curso 

planejado para desenvolver uma compreensão mais profunda sobre a sociedade 

brasileira. Os estudantes que cursaram esta disciplina são os mesmos que 

estudaram o POBS 400 – Writing and Speaking Portuguese. O curso tem a duração 

um semestre e conta com 02 aulas semanais, totalizando 2 horas e 40 minutos de 

aula por semana.  

No semestre em que acompanhamos a disciplina, as aulas foram conduzidas 

por um assistente de professor, Teacher Assistant (T.A.) L.W., de nacionalidade 

norte-americana, sob supervisão da Professora Patricia Sobral, diretora da 

graduação do Department of Portuguese and Brazilian Studies. 

É relevante destacar que a cada semestre o país tema da disciplina é 

alterado, ora Portugal somente, ora Portugal e África Lusófona, ora Comunidades 

Lusófonas com a finalidade de contemplar a diversidade das sociedades e das 

culturas de língua portuguesa. 

Para o curso Mapping Portuguese-Speaking Cultures: Brazil, foi elaborada, 

pela Professora Patricia Sobral em conjunto com o T.A., uma apostila que abarca 

uma compilação de textos literários de diversos gêneros e épocas, com o intuito de 

descrever a sociedade e os aspectos culturais de cada época e região. A disciplina 

contava não apenas com a apostila, mas também com a indicação de obras 

literárias.  

Outras mídias, como filmes, documentários e músicas também fizeram parte 

comumente da disciplina. Os alunos tiveram a oportunidade de assistir aos longas-

metragens “Deus e o Diabo na Terra do Sol” de Glauber Rocha, de 1964; “Como Era 

Gostoso o Meu Francês” de Nelson Pereira dos Santos, de 1971, documentários 

sobre a vida de Machado de Assis e Manuel Bandeira, “Literatura e Resistência” de 
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Ferréz, de 2009, e músicas como “Asa Branca” de Luiz Gonzaga, “A Terceira 

Margem do Rio” de Caetano Veloso e Milton Nascimento, “Triunfo” do rapper 

Emicida, entre outras. 

O POBS 610 – Mapping Portuguese-Speaking Cultures: Brazil inicia-se com o 

ufanismo por meio das leituras da “Carta de Pero Vaz de Caminha” (1500) e 

“Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias (1846), inclui o “indianismo” de José de 

Alencar em “O Guarani”, de 1857, o realismo crítico em “O Triste Fim de Policarpo 

Quaresma”, de 1915. Atenção especial foi dada aos contos de Machado de Assis, 

ao Movimento Modernista, ao romance urbano de Lygia Fagundes Telles, aos 

contos de Clarice Lispector, literatura policial de Rubem Fonseca até a chamada 

Literatura Marginal de Ferréz.  

Os alunos foram orientados a lerem os textos da apostila e os livros com 

antecedência para que nas aulas ocorressem os debates, discussões, encenações, 

entre outras atividades que envolviam a habilidade do falar. O T.A. também 

incentivou que os estudantes postassem na plataforma digital LORE perguntas e 

dúvidas sobre a leitura para discutirem em sala. 

Entre as discussões em sala, destacamos uma em particular, que ocorreu 

após lerem “Capão Pecado” de Ferréz (2000) e assistirem ao documentário do 

escritor sobre o Capão Redondo, bairro da zona sul de São Paulo. Alguns 

estudantes compararam os jovens da periferia de São Paulo aos da periferia de Los 

Angeles e Nova Iorque.  A aluna I.S. apontou o fato dos nossos jovens “terem 

capacidade, potencial e talento, mas não tem a oportunidade de receberem uma 

educação de qualidade e assim poderem ter o necessário para um futuro melhor” 

[sic].  Para o estudante J.M “a distância é imensa entre o periférico e o ‘playboy’ de 

São Paulo” [sic]. 

As opiniões desses dois alunos se assemelham a dos demais e nos remete a 

realidade da cidade de São Paulo, importante informar que esses dois alunos 

citados acima, até aquele momento, nunca tinham estado no Brasil. O conhecimento 

deles foi construído pelas informações adquiridas por meio dos recursos 

proporcionados pela disciplina – livro e filme, acrescido pela curiosidade que os 

motivaram a pesquisarem mais sobre o tema e compartilharem com a sala, por 

exemplo, foi o aluno J.M. que apresentou aos seus colegas a música “Triunfo” do 

rapper Emicida, que trata da mesma temática abordada por Ferréz. A estudante I.S. 

compartilhou com a sala notícias publicadas na mídia brasileira que mostram que a 
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violência não é a única realidade da periferia, pois é possível encontrarmos nas 

comunidades carentes organizações não governamentais com trabalhos 

educacionais, esportivos e artísticos.  

Com apenas o breve relato da aula acima podemos constatar o princípio da 

perspectiva intercultural no ensino e aprendizagem de línguas, dado que ela 

contempla uma abordagem diferenciada, favorecendo o desenvolvimento da 

consciência social, criatividade, mente aberta para novos conhecimentos e uma 

nova forma de pensar e ver o mundo.  

Para este curso aos estudantes foram requeridas duas produções textuais, 

gênero resenha, intituladas de “Trabalhos Escritos”, baseadas nas leituras, como 

parte da avaliação, além do projeto “Arquitetando a Escrita”, no qual os alunos 

deveriam escolher uma crônica de algum escritor de língua portuguesa e elaborar 

uma arte visual a respeito, que apresentaremos nesta seção.  

 Após o POBS 610 – Mapping Portuguese-Speaking Cultures: Brazil os 

estudantes aprovados prosseguiram para o POBS 1090 – Potuguese-Speaking 

Cultures via Film no semestre Spring 2014 (janeiro – maio). 

 

4.5.1 Proposta 1: Trabalhos escritos 

 

 Conforme mencionado anteriormente, durante essa disciplina os estudantes 

receberam a proposta de escreverem duas resenhas baseadas nas leituras que 

realizaram ao longo do semestre. Eles poderiam escolher um dos textos ou uma das 

obras para produzirem o seu texto. 

 O primeiro “Trabalho escrito” (01/10/2013) compreendeu as leituras desde a 

“Carta de Pero Vaz de Caminha” (1500) ao considerado romance do açúcar, 

“Menino de Engenho”, de José Lins do Rego (1932). A segunda resenha 

(21/11/2013) abrangeu desde a leitura de “As Três Marias” de Rachel de Queiroz 

(1939) a “Um Crime Delicado” de Sérgio Sant’Anna (1997).  

 Por tratarem de textos extensos optamos por apresentar na análise excertos 

das duas resenhas selecionadas. Entretanto, as produções textuais escolhidas são 

apresentadas na íntegra nos Anexos deste estudo. 

 

Texto 1:  

Horror Vacui em “Morte e Vida Severina” 
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Composto por J.D.M. 

 

[...] Completando o enterro, Severino continua com sua viagem, seguindo o curso do rio 

Capibaribe para eventualmente chegar ao litoral. O narrador declara que ele havia 

memorizado, antes de sair do seu vilarejo, a seqüência das aldeias que ele encontrará no seu 

percurso: “sei que há vilas pequeninas,/ todas formando um rosário/...de que a estrada fosse a 

linha” (pg. 209). Em vez de compreender este ordem de vilas como uma variedade aleatória 

de lugares, Severino impõe-lhe uma forma religiosa de organização: ele descreve as aldeias 

como componentes de um rosário. A religião é fundamentalmente um sistema de crença que 

valoriza a transcendência e apresenta os fenômenos do mundo terreno com um significando 

muito importante para as pessoas da comunidade do sertão no Brasil. Portanto, abrangendo as 

vilas como contas de um objeto espiritual, o narrador lhes ortorga um sentido e uma estrutura 

que não possuíam previamente. [...] 

 

 Neste fragmento da produção textual de J.D.M., observamos que o aluno 

compreendeu a interrelação, ou, até mesmo, a interdependência, de dois temas: a 

religiosidade e a população do sertão brasileiro.  A fé da comunidade sertaneja é o 

recurso o qual eles se apegam para sobreviver à miséria e ao abandono. Portanto, é 

comum notarmos a presença da religiosidade em quaisquer situações do cotidiano 

dessa população, até mesmo para memorizar o caminho da sua peregrinação, como 

fez Severino.  

 O estudante demonstra em seu texto o que Byram (1997) classifica como 

“competência intercultural”. Para o autor, o ensino de língua estrangeira deve se 

preocupar com a comunicação, porém isso deve ser compreendido para além do 

intercâmbio de informações, pois essa troca dependerá da compreensão daquilo 

que se diz ou que se escreve, uma vez que será interpretado em outro contexto 

cultural, que por sua vez dependerá da capacidade de descentralização e envolverá 

a perspectiva do ouvinte ou o leitor.  

Nesse sentido, podemos notar no fragmento da resenha do auno J.D.M. a 

descentralização da sua própria cultura, do seu próprio contexto social e seu 

posicionamento a partir da perspectiva do outro, no caso o sertanejo, ao 

compreender que a religião é muito importante para as pessoas da comunidade do 

sertão do Brasil.  
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Texto 2: 

A Mulher Moderna em As Três Marias 

Composto por L.H. 

 

[...] À primeira vista, a personagem de Guta é uma representação perfeita da nova mulher 

brasileira, uma moça que não adere às restrições que governou as gerações de mulheres antes 

dela.  Em primeiro lugar, ela não vive com a família e não tem esposo; mora em vez sola e 

trabalha para apoiar-se. Este arranjo permite-se um grau de liberdade que não existiria se ela 

vivesse numa dessas dois situações “próprias.” Além disso,  Guta desafia a tradição, e sua própria 

educação, com a ausência da religião na sua vida. Essa falta e mais duma falha de motivação; ela 

admite que não vá à igreja, nem reza, porque não acredita nos ensinamentos da Bíblia. 

Finalmente, e mais escandaloso na aquela época, são as romances da Guta. A primeira é com 

Raul: não só é muito mais velho dela, também tem uma esposa, um facto que não parece 

incomodar muito Guta. O segundo relação é com o Dr. Isaac, a quem ela conhece no Rio. Embora 

Isaac não é casado, como Raul, essa relação pode ser considerada mais chocante em que Guta 

perde sua virgindade a Isaac sem ser casada, e ademais a perde no meio da praia. Essa ação 

representa uma recusa completa da ideia tradicional das relações sexuais, em que a virgindade é 

santa, a coisa mais preciosa que tem uma moça. Então, Guta definitivamente não cabe a molde 

duma moça tradicional com a sua independência e falta de respeito pelas instituições 

conservativas da época. [...] 

 No excerto do texto da aluna L.H. podemos observar o destaque que atribuiu 

ao comportamento da personagem Guta, contrastando suas atitudes com a época, 

década de 1930, retratada na obra “As Três Marias” de Rachel de Queiroz, de 1939.  

 Em sua resenha a estudante expõe o entendimento que morar sozinha, não 

seguir uma religião, se relacionar com um homem casado e ter sua primeira relação 

sexual antes do casamento não eram comportamentos bem vistos, ou considerados 

aceitáveis, pela sociedade brasileira dos anos 1930. 

Durante as três aulas em que a obra foi discutida com o grupo (10,15 e 

17/10/2013), essa mesma aluna fez um comentário que consta em seu texto “a 

virgindade é santa” e, em aula, questionou a conexão entre relação sexual e religião. 

Após a indagação, a própria aluna comentou que entendia que, no passado, no 

Brasil a religiosidade era usada pela sociedade mais conservadora para impor o que 

acreditavam ser bons comportamentos. Essa informação motivou a discussão sobre 

a imposição da religião à sociedade e muitos dos alunos se surpreenderam quando 



142 

 

o T.A. revelou que a maioria dos países de língua portuguesa tem predomínio da 

religião católica e que no passado a igreja tinha tanto ou mais poder que os 

governantes. Alguns recordaram o estudo da obra O Pagador de Promessas, por 

conta da postura inflexível e indiferente dos padres retratada na história de Dias 

Gomes.  

Outro tema presente na produção textual de L.H. e que também principiou 

muito debate em sala é o espanto da sociedade brasileira pelo fato da personagem 

Guta morar sozinha. Os alunos queriam entender o porquê dessa visão tão negativa 

sobre sair da casa dos pais e morar sozinha. Este questionamento é compreensível, 

dado que os jovens norte-americanos habitualmente deixam a casa dos pais no 

momento em que ingressam na universidade.  

Deste modo, notamos como a diversidade cultural interage na formação do 

conhecimento do estudante, fazendo com que o aprendiz reflita sobre a sua própria 

cultura e da mesma forma torna-se consciente das diferenças e das relações entre 

culturas. A abordagem intercultural, como observada nesta disciplina, possibilita ao 

aluno a condição de olhar para a cultura do outro e perceber as diferenças 

identitárias e culturais, de tal modo que se respeite, conheça e aceite a cultura do 

outro (FLEURI 2001, TEIXEIRA 2012). 

Em ambos textos, mesmo com a presença de alguns equívocos quanto ao 

léxico e estruturas linguísticas, notamos um todo coeso e a evolução da escrita dos 

estudantes. 

 

4.5.2 Proposta 2: Arquitetando a Escrita 

 

 A segunda proposta para a disciplina POBS 610 - Mapping Portuguese-

Speaking Cultures: Brazil consistia em os alunos, em duplas ou trios, pesquisarem e 

escolherem uma crônica de escritores brasileiros. Posteriormente, deveriam elaborar 

um projeto de arte visual a respeito do contexto da crônica selecionada, com o 

objetivo de comunicar a sua compreensão espacial da obra literária. Bem como, 

produzir um texto informando sua escolha.  

 Os estudantes receberam a proposta no dia 05/11/2013 e a entrega do 

trabalho ocorreu em 26/11/2013. Antes da aula em que transmitiria as orientações 

sobre a atividade ao grupo e com o propósito de auxiliar os alunos, o T.A. elaborou 

uma lista com sugestões de escritores e a pulicou na plataforma LORE. Entre os 



143 

 

autores sugeridos estão os Machado de Assis, Clarice Lispector, João do Rio, 

Manoel de Barros, entre outros. Por tratar-se de uma disciplina que, nesse semestre, 

contemplou o Brasil entre os países de língua portuguesa, as crônicas se 

restringiram a autores brasileiros. 

 Para a análise selecionamos um dos materiais elaborados para a proposta 

“Arquitetando a Escrita”. 

 O projeto abaixo foi produzido por três estudantes, I.Z. K.W. e M.G., eles 

optaram pela crônica “O Grande Assalto”, de Ferréz, de 2004. A seguir 

apresentamos o projeto de arte visual e dois fragmentos do texto dos alunos, um 

sobre o contexto da crônica e outro a respeito da escolha. A produção textual na 

íntegra consta nos Anexos deste estudo. 

 

 

 

                                                            (figura 11) 

 
Fragmento 1: 
 
[...] É claro que Ferréz queria explorar e quebrar os estereótipos na sociedade com o conto, 

particularmente os que têm a ver com a classe social e a violência.  Primeiro, todas as 

personagens no conto automaticamente suspeitam que o homem é um malandro; a única 

“evidência” que eles têm para achar isso é a maneira de se vestir dele, ou seja, a pobreza dele. No 

final do conto, eles tinham razão: o homem malvestido roubou algo. Mas ele roubou algo de 

muito pouco valor, e só para poder tomar uma cervejinha. O traficante, do outro lado, não é 

suspeito por ninguém porque ele é rico e é estudante. Mas ele é o que comete o crime, e ele nem 

precisa cometer crimes para ter uma vida normal. Com a inversão das expectativas das 

personagens e o resultado do conto, Ferréz combate os estereótipos. [...] 
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Fragmento 2: 
 
[...] o nosso projeto mostra a separação das classes sócias como uma consequência do 

preconceito. Com a cerca de arame no meio da cena, é claro que as classes são muito separadas. 

Ademais, a desigualdade da riqueza é óbvio: o povo rico tem prédios limpos e grandes, gramado, 

e uma lagoa, enquanto o povo da favela tem casas pequenas e uma pavimentação ruim. No 

entanto, a separação das classes sócias afeita mais do que a geografia. Existe uma separação 

mental que afeita o jeito de interagir entre os classes. Como a classe alta tem medo das pessoas 

pobres, nunca tem a oportunidade de realmente conhecer estas pessoas, e os estereótipos não 

mudam. [...] 

 Neste projeto os alunos expõem a questão dos estereótipos que de acordo 

com Byram (2002b) refere-se a rotular ou categorizar grupos específicos de 

pessoas, geralmente de uma forma negativa, de acordo com ideias preconcebidas 

ou generalizações amplas sobre eles e, em seguida, assumindo que todos os 

membros desse grupo pensam e se comportam de forma idêntica. Estereótipos 

podem minar o sentido de quem somos sugerindo que a nossa aparência ou a forma 

como falamos determina nossas ações. Exatamente o ponto abordado pelos 

estudantes a respeito do conto de Ferréz. Eles demonstram compreensão sobre a 

distância entre as classes sociais brasileiras. Entendem que há barreiras sociais 

construídas pelo imaginário das pessoas que impedem ou dificultam o contato entre 

grupos distintos por conta do rótulo atribuído às características das pessoas e dos 

grupos.  

 Não estamos alegando que o estereótipo é uma exclusividade da sociedade 

brasileira, apenas acreditamos ser relevante expor a compreensão dos estudantes 

sobre um aspecto sociocultural do nosso país. Destacamos o ponto de vista desse 

grupo no momento em que reconhecem que essa fragmentação entre as classes 

sociais afeta muito mais que a própria geografia. Não se trata apenas de 

construções de edifícios ou casas com segurança reforçada, trata-se do isolamento 

desses grupos e, sobretudo, o preconceito que é gerado a partir dessa divisão 

social.  

 No projeto de arte visual, os alunos expressam os estereótipos da sociedade 

quando no texto, além de escreverem sobre essa rotulação, os estudantes 

identificam as múltiplas identidades culturais que o ser humano assume e negocia 

de acordo com a sua interação nos vários grupos e comunidades a que pertencem. 
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 Essa produção artística e textual corrobora com o pensamento de Hall (2011) 

em que conceptualiza que conhecimento, habilidades, crenças e atitudes 

compreendem nossas várias identidades sociais, fazendo com que passemos a agir, 

pensar e sentir de modos particulares, o que Bourdieu (1977) classifica como nossos 

habitus. Isto é, nossos habitus se desenvolvem por meio do processo de 

categorização social no qual aprendemos a classificar o mundo e as pessoas dentro 

de grupos estabelecidos pelo dinamismo sociocultural. 

 No que diz respeito à esfera linguística, notamos alguns descuidos com a 

ortografia e escolha de vocabulário. Todavia, percebemos um progresso quanto à 

fluidez do discurso textual, o que é esperado, visto que este é o quarto semestre 

desses alunos em contato com a língua portuguesa. 

 Ao término do semestre Fall 2013 (setembro – dezembro) os alunos desta 

disciplina prosseguiram para o POBS1090 – Portuguese-Speaking Cultures via Film, 

durante o Spring 2014 (janeiro – maio). 

  

4.6 POBS 1090 – Portuguese-Speaking Cultures via Film 
  

A disciplina POBS 1090 – Portuguese-Speaking Cultures via Film ocorreu 

durante o semestre Spring 2014 (janeiro – maio). O intuito do curso é promover a 

compreensão da diversidade cultural dos países de língua portuguesa. O curso tem 

a duração um semestre e conta com 02 aulas semanais, totalizando 2 horas e 40 

minutos de aula por semana. Trata-se da quinta disciplina, em sucessão, para os 

alunos que iniciaram seus estudos em Português língua estrangeira no POBS 100 – 

Elementary Portuguese I. Portanto, é considerado um curso de nível avançado. 

No semestre que acompanhamos a disciplina as aulas foram conduzidas pela 

Professora Patricia Sobral, diretora da graduação do Department of Portuguese and 

Brazilian Studies. 

O conteúdo das aulas do POBS 1090 – Portuguese-Speaking Cultures via 

Film, incluem, conforme o título da disciplina, filmes produzidos no Brasil, Portugal, 

África Lusófona e outras regiões. Bem como uma apostila, elaborada pela 

professora, com uma compilação de textos relacionados aos filmes ou aos temas 

abordados nos longas-metragens. Esses escritos variam entre ficção e não-ficção 

com foco em imigração, gênero, raça, dinâmica familiar e desigualdade social. 
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Os filmes foram disponibilizados no site da universidade, na plataforma 

destinada à veiculação de vídeos para alunos e membros da universidade. 

Importante informar que nos foi concedido acesso integral a todos os filmes, com o 

propósito de acompanharmos sistematicamente o desenvolvimento do curso para a 

realização desta pesquisa. 

No primeiro dia de aula (23/01/2014), os alunos receberam da professora o 

Syllabus, um documento que contém o cronograma e o planejamento de cada aula 

ao longo do semestre. A programação do Syllabus apresentava qual filme deveria 

ser assistido previamente para cada aula e quais textos correspondentes teriam que 

ser lidos.  

Em todas as aulas, os estudantes eram envolvidos em uma dinâmica 

diferente a respeito do filme, como discussões, encenações, elaboração de diálogos, 

entre outros, porém os primeiros 15 minutos eram destinados para os alunos 

expressarem suas opiniões e dúvidas sobre o que assistiram e leram.   

Entre os filmes indicados pela a disciplina, citamos os brasileiros “Banana is 

my business” de Helena Solberg, de 1995; “Um Passaporte Hungaro” de Sandra 

Kogut, 2001; “Palavra (En)Cantada” também de Helena Solberg, de 2008; “Boleiros 

– Era uma Vez o Futebol” de Ugo Giorgetti , de 2008; “Lixo Extraordinário” de Lucy 

Walker e João Jardim, de 2010. As produções portuguesas “Fados” de Carlos do 

Carmos, de 2007 e “Nha Fala”, de Flora Gomes sobre Guiné-Bissau, de 2002; de 

Cabo-Verde “Fintar o Destino”, de Fernando Vendrel, de 1998; de Moçambique 

“Terra Sonâmbula” de Teresa Prata, de 2007, uma adaptação do livro homônimo de 

Mia Couto, e de Angola com co-produção portuguesa “O Herói” de Zezé Gamboa, 

de 2004, entre outros. Ao todos os estudantes tiveram a oportunidade de assistir a 

21 filmes produzidos em língua portuguesa. 

A utilização de filmes ou documentários na aula de língua estrangeira pode 

favorecer o aprendizado de várias formas. Jeremy Harmer (2002) justifica o uso 

desses recursos para adicionar experiências de aprendizado enriquecedoras. Desta 

forma, o aprendizado pode ser dedicado à observação da língua em uso, ao poder 

de criação dos estudantes em comunicar-se na língua estrangeira, à motivação em 

aprender a língua- alvo e para desenvolver da competência intercultural. 

No convívio das aulas, pudemos presenciar diversas discussões e 

compartilhamento de opiniões a respeito dos filmes e dos temas sociais e culturais 

presentes nas histórias dos longas-metragens, como também nos textos da apostila.  
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Uma das discussões que chamou a nossa atenção ocorreu na aula a respeito 

do filme “Lixo Extraordinário” que apresenta o trabalho social do artista brasileiro Vik 

Muniz com catadores de material reciclável, em um aterro localizado no Jardim 

Gramacho, bairro periférico de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O filme mostra a 

produção de obras de arte com material coletado no aterro. Durante a produção 

dessas obras, de 2007 a 2009, transformações ocorrem na vida e nas visões de 

mundo dos sete catadores participantes do projeto.  

Podemos assegurar que este foi um dos filmes que mais impactou os 

estudantes, no início pela situação de vida desses catadores e depois pelo 

envolvimento deles com o projeto de Vik Muniz e, consequentemente, a 

transformação que a arte proporcionou na vida dos envolvidos. Entre as opiniões 

dos alunos destacamos a de M.G. “o lixão não é o lugar que todo mundo vai, mas o 

lixo de todo mundo vai para o mesmo lugar. No lixo não há diferença entre pobre e 

rico” [sic], para M.P. “os catadores são marginalizados, como se equivalessem ao 

lixo, ninguém quer saber que eles existem” [sic] e C.W. “há muito valor no lixão, para 

aquelas pessoas o lixão é a forma digna de sobrevivência, fazer arte com o lixo 

mostrou essas pessoas para sociedade” [sic]. 

Esta percepção e envolvimento dos estudantes com a realidade da 

comunidade exposta no filme e a evolução da competência linguística observada na 

maneira de se comunicarem e de posicionarem seu ponto de vista, relaciona-se com 

a afirmação de Byram (1997). O autor reitera que a abordagem intercultural pode ser 

determinante para o êxito da interação comunicativa, proporcionando a esses alunos 

manter a mente aberta para novas informações e comportamento consciente da 

realidade e dos contrastes sociais do falante da língua estrangeira estudada. 

 Como avaliação, os alunos deveriam se organizar em duplas ou trios, com o 

propósito de produzirem um micro documentário em língua portuguesa e que 

abordasse aspectos culturais de algum país lusófono. Para a produção desses 

vídeos os alunos receberam treinamento e suporte técnico do departamento 

Academic Multimedia Program43 da universidade. Entre os temas apresentados 

pelos alunos, estão a prática da Capoeira na costa leste dos EUA, a celebração do 

Carnaval no Brasil e em comunidades brasileiras nos EUA, imigração açoriana no 

estado de Rhode Island, o significado e o sentido da palavra “saudade”, entre outros. 

                                                             
43 Programa Acadêmico de Multimídia 
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 Para a produção textual desta disciplina os alunos receberam a orientação da 

professora para escolherem um filme com produção em países lusófonos, que não 

estivesse incluso nas indicações do programa do curso, e elaborarem uma resenha 

crítica sobre o filme e ou sobre a temática tratada no enredo.  

 

4.6.1 Proposta 1: Resenha Crítica  

 

 Conforme mencionado acima, os estudantes do POBS1090 – Portuguese-

Speaking Cultures via Film, receberam a orientação da professora para produzirem 

uma resenha crítica a respeito de um filme produzido em países lusófonos. A 

orientação ocorreu no início do semestre e a entrega da resenha em 20/03/2014, 

cerca de sete semanas após receberem a proposta. 

 Relevante informar que, em relação a esta disciplina. recebemos um único 

trabalho para análise. O estudante M.G. escolheu para produzir sua resenha o 

drama brasileiro “Carandiru” dirigido por Hector Babenco, de 2003. O filme é 

baseado no livro “Estação Carandiru” do médico Dráuzio Varella, de 1999, na obra o 

autor narra sua experiência como médico voluntário, a partir de 1989, na Casa de 

Detenção do Estado São Paulo, onde realizava atendimento na área da saúde, 

especialmente na prevenção da AIDS. 

A seguir apresentamos excertos do texto do aluno M.G., contudo a resenha 

na íntegra consta nos Anexos desse estudo. 

 

Fragmento 1: 

[...] Carandiru faz sucesso em humanizar uma população tão marginalizada e estereotipada 

como maus pecadores. Já que o filme inteiro se passa dentro da cadeia, ele transporta os 

espectadores ao mundo das personagens para que eles possam entendê-las e finalmente 

simpatizar com elas. Através desta compaixão, os espectadores realmente podem entender a 

crueldade e desumanidade das políticas do governo brasileiro em relação ao sistema penal. [...] 

Fragmento 2:  

[...] Apesar dessas condições horríveis que existem em Carandiru, se pode encontrar 

felicidade na cadeia. Os presidiários têm jogos enormes e emocionantes de futebol, dançam, 

cantam, e são cheios de vida em várias cenas. Sem dúvida, a história de felicidade mais cativante 

é a história de amor de Sem Chance e Lady Di, que acabam se casando na cadeia. Infelizmente, o 

estereotipo da cadeia como um lugar sem esperança e sem felicidade permite que o povo e os 
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políticos deixem ela para assolar sob o controle dos gangues e das guardas corruptas. Com as 

cenas de felicidade, Carandiru mostra que as cadeias têm a capacidade de ser espaços 

construtivos para os presidiários se reabilitarem e se prepararem para voltar à sociedade. 

Portanto, as políticas penais devem encorajar o desenvolvimento de cadeias produtivas assim.  

[...] 

Fragmento 3: 

[...]Embora é a verdade que Carandiru foi destruída, o sistema penal ainda vive e destrói vidas 

inumeráveis. [...] 

 

 As atividades com filmes, em uma perspectiva intercultural, possibilitam a 

discussão e a interação sobre os mais variados temas, conforme sugeridos por 

Byram (1997b), que podem incluir os direitos humanos, igualdade, dignidade, 

gênero, preconceito, estereótipo, racismo, minorias étnicas e grupos étnicos. De 

acordo com o autor, as discussões geradas e compartilhadas pelos estudantes 

precisam estar baseadas na compreensão do respeito pelo outro. Isto posto, 

podemos observar no trabalho acima e nas citações das discussões que o objetivo 

proposto por Byram foi alcançado. 

Após termos coletado 126 trabalhos e destes selecionarmos 17 para análise, 

ainda que nesta disciplina em particular recebêssemos um único projeto, nos parece 

que não poderíamos encerrar este capítulo com produção textual melhor que essa.  

 O texto como um todo é resultado dos cinco semestres que o aluno estudou 

Português língua estrangeira. Sua resenha apresenta não apenas desenvolvimento 

e domínio linguístico, como também consciência, respeito e interação com o 

contexto social e cultural do país de língua portuguesa que o filme retrata.  

 Podemos, então, correlacionar esse resultado real e profícuo dos trabalhos 

aqui analisados, haja vista que apresentamos a sequência do desenvolvimento das 

disciplinas e respectivamente dos alunos, com o que a abordagem intercultural pode 

oferecer de mais valioso para o ensino de língua estrangeira – a transformação 

desses estudantes em “falantes interculturais” (BYRAM e ZARATE, 1994). 
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Considerações Finais 
 

 A motivação para esta pesquisa ocorreu após a conclusão da nossa 

dissertação de Mestrado (2010-2012), “Ensino de Língua e Estudo da Cultura: Um 

Desafio aos Cursos de Letras na Formação de Professores” (DA SILVA, 2012) que 

investigou a integração do ensino de língua e cultura para a formação do professor 

de língua inglesa como língua estrangeira, pelos cursos de Letras de duas 

renomadas universidades do Estado de São Paulo, Brasil.  

 Ao término desse estudo constatamos um resultado desalentador justificado 

pela carência de elementos culturais para o desenvolvimento linguístico. Nossa 

investigação apontou que os cursos de Letras restringem o ensino de língua 

estrangeira somente a objetivos instrumentais (ouvir, falar, ler e escrever), seja por 

falta de preparo ou resistência E desta forma, hesitam direcionar o seu foco a 

objetivos educativos, que contemplam o uso da linguagem como prática sócio-

histórico-cultural e promovem novas reflexões e a possibilidade de um aprendizado 

mais significativo aos docentes em formação.  

 Após a conclusão do Mestrado, começamos a questionar vários aspectos a 

respeito do ensino de língua estrangeira nos centros universitários, tais como: 

 

- a conexão entre língua e cultura, é uma realidade possível de ser 

alcançada?  

- se sim, qual abordagem pode prover bons resultados? 

- com quais recursos essa abordagem poderá contribuir para o aprendizado e 

desenvolvimento do aluno? 

- e quando a língua estrangeira é a Língua Portuguesa, como o vínculo entre 

língua e cultura pode ocorrer para uma aprendizagem significativa? 

 

Com esses questionamentos em mente direcionamos o foco dos nossos 

estudos para a perspectiva intercultural, uma vez que contempla uma abordagem 

diferenciada para o ensino e aprendizado de línguas estrangeiras, da mesma forma 

que pode contribuir com o desenvolvimento da consciência social, estimular a 

criatividade e proporcionar novos conhecimentos e uma nova forma de ver o outro e 

o mundo. 
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Encontramos em renomados pesquisadores e autores, como Michael Byram 

(1994, 1997,1998, 2001,2003, 2007, 2008), John Cobertt (2003), Elise Trumbull e 

Maria Pacheco (2005), Claire Kramsch (1993, 1998, 2004, 2006, 2009), Karen 

Risarger (2007), Liddicoat (2011), entre outros, o suporte teórico necessário para 

compreendermos os princípios da interculturalidade. No âmbito de ensinar e 

aprender língua estrangeira a abordagem intercultural considera o ensino de língua 

e cultura como indivisível e valoriza, não somente, a competência comunicativa 

como o compartilhamento e a discussão de informações para que o estudante 

apreenda as diferenças do contexto social, cultural e histórico no uso de qualquer 

linguagem. 

Concomitantemente à pesquisa a respeito da perspectiva intercultural, 

iniciamos uma investigação sobre o ensino de Português língua estrangeira em 

universidades nos Estados Unidos, haja vista que o ensino da língua portuguesa 

cresceu 10,1% naquele país. É considerado o idioma que mais despertou interesse, 

ou seja, mais alunos matriculados com o intuito de aprender Português nos 

departamentos de língua estrangeira em centros universitários norte-americanos, 

nos últimos cinco anos. 

 Entre as 238 universidades dos EUA que ensinam Português língua 

estrangeira, uma instituição e um departamento em especial chamaram a nossa 

atenção. Trata-se da Brown University e o Department of Portuguese and Brazilian 

Studies (POBS), na cidade de Providence, capital do estado de Rhode Island.  

 O POBS é um departamento que compreende que o ensino de língua poderá 

ser incompleto se elencado a ele não existir o ensino da cultura. O estudo da cultura, 

de acordo com o departamento, é a chave para o estudo mais aprofundado do 

mundo de Língua Portuguesa e o alicerce da graduação está centrado na 

abordagem do ensino intercultural. 

 Portanto, unimos o nosso estudo sobre a perspectiva intercultural ao 

conhecimento prévio que obtivemos sobre a universidade e após contatos, 

planejamento e aprovação de projeto de pesquisa, partimos para um estudo 

etnográfico com duração de dois semestres (2013-2014) no Department of 

Portuguese and Brazilian Studies, na Brown University. 

 Este estudo teve como objetivo principal investigar, sob o prisma da 

perspectiva intercultural, como o ensino da cultura pode integrar o ensino de 
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Português língua estrangeira e sua contribuição para o aprendizado e 

desenvolvimento do estudante.  

 Os dois semestres de pesquisa no POBS envolveram 258 aulas observadas, 

com acompanhamento de 118 estudantes e coleta de 126 trabalhos, entre 

produções textuais e artísticas. Conforme apresentamos ao longo desse estudo. 

 Congregando a fundamentação teórica que sustenta esta investigação ao 

corpus da nossa pesquisa, as disciplinas observadas no POBS, apresentamos 

nossas considerações. 

 Observamos no contato direto e diário com os estudantes de Português 

língua estrangeira, que a abordagem intercultural pode ser um valioso contributo 

para o desenvolvimento da competência linguística e conjuntamente propiciar amplo 

conhecimento cultural. Essa integração resulta em alunos motivados a aprenderem 

cada vez mais, curiosos sobre a história e os hábitos do falante da língua-alvo, e 

principalmente, conscientes das diferenças dos contextos sociais e culturais entre 

eles e o outro.  

Importante destacar que a consciência da heterogeneidade sobre a realidade 

de cada sociedade resulta no distanciamento de preconceitos e estereótipos, dando 

lugar ao respeito pelo outro.  

 Pudemos acompanhar engajamento e a transformação dos alunos durante a 

aprendizagem. A cada contato com os aspectos culturais dos países lusófonos as 

fronteiras entre o eu e o outro eram exploradas e redesenhadas. Conforme os 

aprendizes, ora por meio das atividades em sala de aula, ora por conta das 

propostas de trabalhos, se envolviam com a língua e com a cultura eles tornavam-se 

o que Byram (1994, 1997, 2002) chama de intercultural speaker – falante 

intercultural. Pois esses estudantes desenvolviam as quatro habilidades que Byram 

acredita serem necessárias para conceber a competência intercultural, são elas: 

saber compreender, saber aprender, saber fazer e saber se engajar.   

Segundo Byram, a competência intercultural é a capacidade de entender, 

usando todos os recursos disponíveis, a diversidade do outro, e sendo capaz de 

dominar seus sentimentos pessoais, de neutralizar suas crenças e de pensar de 

forma a poder se colocar no lugar do outro. Espera-se que o aluno ao adquirir tal 

competência entenda que a diversidade cultural compreende não somente a 

tolerância sobre as diferenças, mas a compreensão do que está por trás dessas 

diferenças e desta forma desenvolva o pensamento crítico.  Isto é, a 



153 

 

interculturalidade não está restrita a uma manifestação da consciência e do saber, 

ela também requer ação do seu aprendiz, pois ele é participante dessa interação 

entre língua e cultura. 

Não podemos deixar de ressaltar a importância da integração das Artes ao 

ensino de língua e cultura. As atividades artísticas transitam o ensino de Português 

língua estrangeira de forma a envolver e motivar os estudantes a aprenderem e 

desenvolverem conhecimento linguístico e cultural de maneira natural.  

A escolha dos produtos culturais que compõem as disciplinas do POBS como 

música, cinema, teatro, literatura, produtos da mídia escrita e falada, proporcionaram 

ao ensino e aos alunos um repertório infinito para o aprendizado intercultural. O uso 

de desses recursos, desde o início do aprendizado, fizeram com que os estudantes 

recebessem a informação em linguagem autêntica em contextos do mundo real. 

Essa interação tornou mais expressivo o desenvolvimento das quatro habilidades – 

ouvir, falar, ler e escrever. Conforme elucidamos em nossa análise. 

Embora os textos analisados tenham apresentado coerência gramatical de 

acordo com o nível da disciplina, coesão no discurso escrito, escolhas lexicais 

apropriadas e harmonia com o tema proposto, observamos diferenças na estrutura 

da linguagem entre algumas propostas.  

Essas diferenças podem ser observadas entre as produções textuais como “O 

Melhor de Mim”, “Crônicas” e as postagens feitas na plataforma digital LORE. Nas 

primeiras atividades mencionadas os alunos puderam frequentar o Clube da Escrita 

e submeteram seus textos a correção antes de apresentá-los, no entanto para as 

postagens feitas no LORE, o texto não passava por prévia verificação para 

posteriormente ser compartilhado.  Mesmo que o fator comunicativo tenha sido 

alcançado em todos as produções, notamos que os textos que passaram pelo Clube 

da Escrita apresentam uma linguagem mais apurada em contraste com a 

espontaneidade da linguagem nas postagens.  

Comumente a qualquer método educacional, o sistema de ensino do POBS é 

passível de desacertos. Uma hora ou outra, ainda que bem espaçados, algum 

deslize saltava aos nossos olhos.  

Um dos descuidos que chamou nossa atenção foi a constante ausência das 

fontes nos textos e imagens compartilhadas com os alunos, principalmente quando 

esses materiais eram providos pelos assistentes de professores, raramente havia 

identificação do autor, data ou local do qual o texto foi extraído.  
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Outro equivoco um tanto curioso, e que precisou da nossa interferência a fim 

de evitar um mal entendido, ocorreu durante uma aula (11/09/2013) em que o tema 

da atividade era a “Tuma da Mônica”, de Maurício de Souza. O objetivo era mostrar 

aos alunos os personagens dos quadrinhos brasileiros, contudo, ao olharmos para a 

tela multimídia vimos a personagem argentina Mafalda e seus amigos, do cartunista 

Quino. No primeiro momento pensamos que seria feita uma comparação, mas não, 

o assistente de professor (T.A.) estava certo de que Mafalda era a Mônica. 

Discretamente nos aproximamos do T.A., informamos sobre o deslize e 

providenciamos a imagem da real “Turma da Mônica”, nossa identidade de 

professora falou mais alto e não nos sentiríamos bem em deixar que os alunos 

saíssem da aula com uma informação incorreta como essa. De forma parecida 

aconteceu (09/10/2013) quando outro T.A. revelou que o time de futebol 

popularmente conhecido por “Benfica”44 tratava-se de um popular time da cidade de 

São Paulo, Brasil, mas nessa ocasião a correção ficou por conta de um aluno, S.P..   

Observamos nesses episódios a ausência de pesquisa ou, até mesmo, 

pesquisas equivocadas, o que pode comprometer as informações que os alunos 

recebem e interferir na compreensão dos aspectos culturais.  

Essas intercorrências tornam-se pequenas diante do êxito no resultado que o 

POBS alcança com os seus alunos ao adotar a abordagem intercultural como 

princípio condutor para o ensino de Português língua estrangeira.  

Como tivemos a oportunidade de assistir, de forma intensa e direta, desde as 

disciplinas iniciais (POBS 100 – Elementary Portuguese I, II e POBS – 110 Intensive 

Portuguese) até a mais avançada para os alunos da graduação (POBS 1090 – 

Portuguese - Speaking Cultures via Film) pudemos observar e acompanhar o 

desenvolvimento de cada estudante e perceber que a boa comunicação em língua 

estrangeira não ocorreu somente por meio da competência linguística, mas em 

conjunto com construção do olhar multifacetado que o aprendiz adquiriu na 

integração entre língua e a multiplicidade cultural. 

Ao fim do período de pesquisa de doutoramento que realizamos na Brown 

University notamos que conseguimos responder os questionamentos ocorridos com 

o término do Mestrado (2012), bem como alcançamos os nossos objetivos.  

Entretanto, novas indagações surgem com este estudo, tais como: 

                                                             
44 Nome completo do time de futebol: Sport Lisboa e Benfica,  da capital Lisboa, Portugal. 
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 - qual o impacto desta pesquisa feita em uma universidade norte-americana 

para o ensino de línguas nas universidades brasileiras? 

 - como este trabalho e toda a observação feita podem ser transformados em 

realidade no ensino de línguas nos nossos cursos de Letras? 

 

 Pode parecer difícil responder a esses novos questionamentos, mas não é. 

Enquanto estivemos na Brown University percebemos que integrar cultura ao ensino 

de língua estrangeira é mais simples do que parece. Os recursos são de fácil 

acesso, filmes, documentários, músicas, artigos da mídia escrita podem ser 

encontrados diretamente de sua produção original ou em seus mais variados 

registros, a Internet é uma ferramenta de pesquisa infinita. Da mesma forma que os 

materiais adotados para o ensino não precisam contar com alta tecnologia, as 

apostilas elaboradas pelo POBS são uma coletânea de fotocópias de materiais 

autênticos. Alguns dos assistentes de professor não usavam constantemente os 

equipamentos de multimídia instalados nas salas de aula e mesmo assim 

compartilharam com seus alunos conhecimentos culturais riquíssimos enquanto 

ensinavam a língua. 

 A dificuldade em transformar este estudo em uma realidade em nossos 

centros acadêmicos não está na escassez de materiais didáticos no mercado 

pedagógico, nem na falta de orientação metodológica, até porque a abordagem 

intercultural não é uma metodologia, conforme explicamos no Capítulo I. A 

dificuldade está na falta de entendimento sobre a necessidade de se desenvolver o 

ensino intercultural e seus benefícios, até mesmo, na resistência que os nossos 

cursos de Letras têm em se abrirem para o novo e para o simples, pois de que 

adianta universidades investirem em recursos tecnológicos caríssimos se, muitas 

vezes, o ensino de línguas não consegue ser transformador. 

 A elaboração de atividades que evidenciem aspectos culturais não é 

impossível, apesar de demandar tempo para pesquisa e elaboração. Não é, em 

absoluto, necessário que o professor seja nativo ou um expert na cultura da língua-

alvo para poder contribuir com os seus alunos na interrelação com outras culturas, 

haja vista que o POBS conta com professores e assistentes de professor norte-

americanos. Aliás, um desses T.A. norte-americanos elaborava sistematicamente 

suas aulas sob a orientação da interculturalidade, ao ponto de algumas vezes 

sentirmos certo constrangimento em relação ao nosso sistema de ensino, ao 
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percebermos que com uma simples fotocópia de uma notícia de jornal ou uma letra 

de música, ele proporcionava aos seus estudantes ampla integração sociocultural, 

sem deixar de lado o desenvolvimento da competência linguística. 

O papel do professor está no planejamento e na condução de atividades que 

possibilitam aos alunos discussões e atividades interativas na sala de aula com o 

intuito de construir a consciência intercultural e crítica. É esperado que os aspectos 

culturais abordados nas aulas não estejam desvinculados dos linguísticos, ou seja, o 

ensino de língua e cultura não precisa ser fragmentado. As duas esferas podem ser 

exploradas conjuntamente, integradas nos mesmos planos de aula. Fotos, 

ilustrações, elaboração e apresentação de diálogos e debates, produções textuais e 

atividades artísticas podem constituir pontos de conhecimento, percepção e reflexão. 

Nesse sentido, esperamos que nossa pesquisa possa expandir o horizonte do 

ensino de língua estrangeira em nossos centros universitários, sobretudo nos cursos 

de Letras. Que por meio deste estudo possamos promover a reflexão e o 

conhecimento sobre os resultados profícuos que perspectiva intercultural pode 

oferecer. 

Conhecer, entender, aceitar e desenvolver a abordagem intercultural são 

processos desafiadores, mas o que é o ensino se não um constante desafio. 
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Anexo 1 

 

Courses Description 

POBS 100 – Elementary Portuguese I 
 

Designed for students with little or no preparation in the 
language. Stresses the fundamental language skills of 
understanding, speaking, reading and writing. Aspects 
of Portuguese and Brazilian culture are also presented. 
Uses a situational/natural approach that emphasizes 
communication in Portuguese from the very first class. 
A year course; only in exceptional circumstances is 
credit given for one semester alone. Prerequisite: 
POBS 0100 

POBS 200 – Elementary Portuguese II 
 

Sequential course to POBS 100 – Elementary 
Portuguese I. One semester. 
 

POBS 110 – Intensive Portuguese 
 

A highly intensive course for students with little or no 
preparation in the language. Stresses the fundamental 
language skills of understanding, speaking, reading, 
and writing. Aspects of Portuguese and Brazilian 
culture are also presented. Uses a situational/natural 
approach that emphasizes communication in 
Portuguese from the very first class. A two-semester 
sequence in one semester with ten contact hours each 
week. Carries double credit and covers the equivalent 
of two semesters. 
 

POBS 400 – Writing and Speaking 
Portuguese 
 

Designed to improve the students' ability in 
contemporary spoken and written Portuguese. Using 
such cultural items as short stories, plays, films, videos, 
newspaper and magazine articles, and popular music, 
students discuss a variety of topics with the aim of 
developing good communication skills. Attention also 
given to developing writing ability. A systematic review 
of Portuguese grammar is included. Prerequisite: 
POBS 0200, or POBS 0110, or placement. 
 

POBS 610 – Mapping Portuguese and 
Speaking Cultures: Brazil  
 

Selected literary and cultural texts that serve as 
vehicles for a deeper understanding of Brazilian 
society. Literary materials will be taken from several 
genres and periods with special attention to 
contemporary writings. Other media such as film and 
music will also be included. Considerable emphasis on 
strengthening speaking and writing skills. Prerequisite: 
POBS 400 
 

POBS 1090 – Portuguese-Speaking 
Cultures via Film  
 

We will view and discuss films from Brazil, Lusophone 
Africa, Portugal and other regions as vehicles to 
understand the cultural diversity of Portuguese-
speaking countries. Readings will include related fiction 
and non-fiction focusing on immigration, gender, race, 
family dynamics and social inequality. Students will 
write a series of short papers and develop a final 
project in consultation with the instructor. Particular 
attention will be paid to contemporary Brazilian cinema. 
Prerequisite: POBS 0610 
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Anexo 2 

 

Juan-Diego Mariategui 

10-01-13 

POBS0610 

Horror Vacui em Morte e Vida Severina 

                      A Insuficiência e a Comunidade: Horror Vacui em “Morte e Vida Severina” 

 No seu poema “Morte e Vida Severina,” João Cabral de Melo Neto relata a viagem de 

Severino, um camponês que, em busca de trabalho e melhores condições de vida, percorre o 

interior do Brasil para alcançar o litoral. No curso do seu romaria, a narrativa descreve o 

paisagem do sertão como estéril e desolada, um lugar representativo da morte. Esta ausência 

de vida é comentada frequentemente pelos personagens, que experimentam frustração e 

sofrimento por causa disso. O horror vacui, um termo latino que se refere ao terror 

experimentado pelo Sujeito quando confrontado por um vácuo, é combatido em várias 

maneiras por Severino e os outros indivíduos; os personagens utilizam a língua e as ações 

repetitivas e performativas para construir uma comunidade de pessoas ligadas por desejos e 

dificuldades comuns. A comunidade, sugere a narrativa, otorga aos personagens um estado 

existencial mais seguro, no qual eles são fortificados e unidos por suas experiências comuns. 

 O poema começa com o narrador, Severino, afirmando que no espaço árido e 

monótono que é o sertão, a individualidade não existe, mas que no entanto sim é possível 

tornar-se um ser distinto. Severino afirma que “Somos muitos Severinos/iguias em tudo e na 

sina...e melhor possam seguir/ a história de minha vida,/ passo a ser o Severino/ que em vossa 

presença emigra” (pg. 204). Esta declaração estabelece múltiplos temas que serão 

desenvolvidos na obra, principalmente a relação entre a língua, a jornada e a existencia. 

Segundo as palavras de Severino, a maneira em que ele começa a obter uma personalidade 

distinta é através da viagem, mas isto só ocorre porque ele está narrando a sua excursão; 
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portanto, é a expressão das experiências que concede a alguém um caráter único. Além disso, 

é o compartilhamento dos eventos com um público, uma comunidade, que conclui o processo 

de tornar-se um indivído. No poema, o narrador estipula que ele é o Severino que emigra 

precisamente quando ele se dirige aos leitores. O desenvolvimento do resto do poema 

demostra as tentavivas de Severino em criar uma afinidade com outros para que a sua história 

se expresse e para evadir o horror do vazio.    

 A primeira secção do poema apresenta o impulso de preencher o vazio da paisagem 

com elementos que normalmente aludem à vida e à fartura. Severino encontra-se com dois 

homens carregando o cadáver de um lavrador morto por uma bala perdida. Enquanto 

conversam, Severino pergunta “quem contra ele soltou/essa ave-bala?” (pg.206). Esta 

formulação estebelece uma união entre a bala, que funciona como um símbolo da morte e, 

portanto, da ausência, com a ave, que representa a natureza e por consiguinte a abundância. 

Outro exemplo da mesma torna é os interlocutores de Severino respondendo à altura, 

caracterizando as balas como proles: “Mais campo tem para soltar,/...tem mais onde fazer 

voar/as filhas-bala” (pg. 207). A ideia de retratar uma arma como um descendente contribui 

para o empenho de converter a morte e a falta no renascimento e na presença. O texto e a 

conversação sobre a vida do defunto insinua que porque a morte e o vazio que ela cria são 

enchidas por a vida, o homem é, pelo menos temporariamente, reanimado por Severino e os 

carregadores.    

 Completando o enterro, Severino continua com sua viagem, seguindo o curso do rio 

Capibaribe para eventualmente chegar ao litoral. O narrador declara que ele havia 

memorizado, antes de sair do seu vilarejo, a seqüência das aldeias que ele encontrará no seu 

percurso: “sei que há vilas pequeninas,/ todas formando um rosário/...de que a estrada fosse a 

linha” (pg. 209). Em vez de compreender este ordem de vilas como uma variedade aleatória 

de lugares, Severino impõe-lhe uma forma religiosa de organização: ele descreve as aldeias 
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como componentes de um rosário. A religião é fundamentalmente um sistema de crença que 

valoriza a transcendência e apresenta os fenômenos do mundo terreno com um significando 

muito importante para as pessoas da comunidade do sertão no Brasil. Portanto, abrangendo as 

vilas como contas de um objeto espiritual, o narrador lhes ortorga um sentido e uma estrutura 

que não possuíam previamente. Esta vontade de encher o ambiente com substância e 

significado reflete a intenção de ressucitar o defunto através da língua e da fraternidade.  

Entretanto, Severino descobre que a sua esperança de ser conduzido pelo rio 

Capibaribe não pode ser realizada completamente. Depois de um tempo, o narrador afirma 

“Vejo que o Capibaribe,/como os rios lá de cima,/ é tão pobre que nem sempre/ pode cumprir 

sua sina” (pg. 209). O rio e a água, que geralmente funcionam como sinais de vida e 

abundância, resultam ser insuficientes para dirigir Severino ao seu objetivo. Esta impotência 

deriva da solidão que carateriza este momento na viagem do narrador. O papel do público é 

avaliar críticamente, descobrir e então afirmar as conotações dos objetos que confrontam. A 

sociedade é mais capaz de fazer isto do que uma pessoa solitária porque, dada a 

multiplicidade de interpretações que pode emergir entre os seus membros, uma comparação 

dessas percepções pode ser feita. Portanto, é mais possível que uma verdade mais matizada e 

exata surja adiante.  

Sem a concordância entre a comunidade, Severino não pode total ou efetivamente 

compreender o seu entorno, porque os seus significados dos fenômenos e os objetos carecem 

de qualquer determinação conclusiva. Porque Severino está sozinho, ele não pode formar uma 

comunidade com a qual confirmar as conotações dos objectos, e a água é incapaz de conter o 

seu significado comum. A inabilidade do narrador de ser guiado pela água implica que, apesar 

de que o indivíduo tem agência pessoal, isto é muito limitado em comparação com o 

oferecido por uma irmandade. Seguindo a lógica da obra, se Severino estava em meio de uma 
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sociedade, a água poderia manter as suas conotações gerais e seria capaz de levá-lo até seu 

destino.    

O meio mais utilizado para construir uma relação com uma pessoa alheia na obra é a 

língua, que em certos casos se torna em um gesto performativo. O ato contínuo de falar, e a 

regressão às mesmas estruturas gramaticais, é elevado ao status de um ritual. A cena que 

demostra isto claramente é a aquela na qual Severino interroga e é interrogado por uma 

mulher. A sua interação é caracterizada por um fluxo constante de perguntas e respostas, e 

ambos costumam manter a estrutura gramatical de suas perguntas a mesma; este carácter 

limitado de expressão reflete a esterilidade da paisagem que Severino e a mulher descrevem. 

Em contraste, as mudanças em suas respostas representa o intento de enriquecer e melhorar 

seu mundo através do fornecimento de informação.  

Embora a possibilidade de Severino de obter trabalho na região é bastante restrita, ele 

é capaz de superar esta situação mantendo uma conversação com a mulher. O fato que esta 

secção do poema é composta completamente pela conversação entre Severino e a mulher 

implica que a língua suplantou o interesse do Severina na possibilidade de trabalho. A língua 

é suficiente remuneração porque, dado que funciona como um reflexo da imaginação e as 

intenções do Sujeito, ela é entendida como uma forma de abundância, já que a sua essência é 

possibilidade; o Sujeito pode expressar tudo que ele julga adequado através da sua escolha de 

dicção. Assim, a narrativa sugere que as condições existenciais dos personagens, apesar de 

sua natureza infeliz, são em alguma medida controladas por eles por intermédio da língua e 

dos laços comuns que ela pode inspirar.    

 Em um esforço concertado para negar a possibilidade do vazio, a mulher defina sua 

relação com a morte em termos económicos. Reveladoramente, a mulher expressa seu dever 

aos defuntos em termos agrícolas: “Só os roçados da morte/compensam aqui 

cultivar/...simples questão de plantar;/... nem é preciso esperar/pela colheita: recebe-se/ na 
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hora mesma de semear” (pg. 216-217). Com esta forma particular de interpretação, a mulher 

inverte a morte e a desolação em marcas de abundância e de existência. Além disso, o 

falecimento é convertido em um fenômeno que lhe fornece lucro; portanto, a morte é 

associada a um sistema orgânico e económico em que tudo é equilibrado.  

A cena na qual a língua atinge o seu zénite como uma acção performativa situa-se 

próximo à conclusão do poema. O filho do José, um membro de uma aldeia que existe perto 

de um mucambo no rio, nasce. Os seus vizinhos e outros moradores trazem presentes para o 

recém-nascido, e é aqui que um ritual elaborado e complexo começa. Cada pessoa apresenta o 

seu brinde, mas iniciam declarando abertamente sua natureza humilde e insuficiente que é 

produto da sua pobreza: “Minha pobreza tal é/ que coisa não posso ofertar/...Minha pobreza 

tal é/ que não tenho presente caro” (pg. 235). Esta afirmação, que a pessoa faz sobre o 

presente, é seguida pelo reconhecimento da mendicância e o ato de presentar, que 

simultaneamente rejeitam o vazio e funcionam como uma purificação. Os vizinhos primeiro 

apresentam sua miséria para depois solapá-la com o brinde, e o fato que isto sucede na 

companhia de outros pobres significa que a vergonha e a humiliação geralmente associada 

com a pobreza é negada.     

Ao mesmo tempo, a abundância, simbolizada por os caranguejos e os bonecos de 

barro oferecidos, depõe a insuficiência. A dicção dos oradores contém paralelos com a da 

mulher: eles descrevem o seu dom como uma acção mediadas através da natureza: “trago para 

a mãe caranguejos/pescados por esses mangues;/ mamando leite de láma/ conservará nosso 

sangue” (pg. 235). O ritual é compreendido como um investimento no futuro da comunidade, 

que eventualmente beneficiará porque o recém-nascido será parte de e uma expressão da sua 

sociedade. Significativamente, esta cerimônia acontece em uma forma que é sancionada pela 

congregação, e portanto possui uma base existencial muita mais sólida. Como prova, a cena 

também retrata a comunidade como um sistema auto-suficiente, capaz de produzir uma 
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entidade que, em em vez de uma capacidade egocêntrica, servirá uma função altruísta: a 

continuação da sociedade, e, portanto, a rejeição do vazio.  

O nascimento do filho e a ceremonia já havendo concluido, o carpina responde à 

pergunta de Severina feita em uma cena anterior. Segundo ele: “é difícil defender,/ só com 

palavras, a vida...mas se responder não pude,/...ela, a vida, a respondeu/ com sua presença 

viva” (pg. 241). Enfim, é possível descobrir um propósito na vida com qual justificar a sua 

própria existência, mas significativamente esta afirmação é declarada por meio da língua e em 

um contexto social. Logo, a vida, a narrativa implica, só se torna um mundo de abundância e 

esperança quando o indivíduo interliga a sua noção do “eu” com uma da irmandade.  

Através das aventuras de Severino, o poema “Morte e Vida Severina” demostra um 

modo filosófico com que se pode confirmar o valor da vida. Com a língua e a vontade de 

participar em algumas acções performativas, o indivíduo é capaz de se integrar em uma 

comunidade, que lhe fornecerá a aptidão de conclusivamente determinar as conotações dos 

fenômenos no mundo terreno. Assim, o receio de vazio e a ambiguidade epistemológica 

podem ser continuamente contornadas.      
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Anexo 3 
 

Lily Harrington 

11.21.13 

A Mulher Moderna em As Três Marias 

No romance As Três Marias, a personagem principal, Guta, representa uma 

mulher moderna, mais o leitor vê que seus valores e objetivos são tradicionais por causa 

duma combinação de fatores sociais e pessoais. Ela é uma personagem muito 

contraditória em que possui muitas das características duma mulher moderna, mas no 

nível mais básico, ela quer as mesmas coisas da mulher do passado. Para entender como 

estes dois lados coexistiram na mesma pessoa, este ensaio vai primeiramente examinar 

as características modernas da vida de Guta e depois os desejos internais que minam 

esta fachada.  

À primeira vista, a personagem de Guta é uma representação perfeita da nova 

mulher brasileira, uma moça que não adere às restrições que governou as gerações de 

mulheres antes dela.  Em primeiro lugar, ela não vive com a família e não tem esposo; 

mora em vez sola e trabalha para apoiar-se. Este arranjo permite-se um grau de 

liberdade que não existiria se ela vivesse numa dessas dois situações “próprias.” Além 

disso,  Guta desafia a tradição, e sua própria educação, com a ausência da religião na sua 

vida. Essa falta e mais duma falha de motivação; ela admite que não vá à igreja, nem 

reza, porque não acredita nos ensinamentos da Bíblia. Finalmente, e mais escandaloso 

na aquela época, são as romances da Guta. A primeira é com Raul: não só é muito mais 

velho dela, também tem uma esposa, um facto que não parece incomodar muito Guta. O 

segundo relação é com o Dr. Isaac, a quem ela conhece no Rio. Embora Isaac não é 

casado, como Raul, essa relação pode ser considerada mais chocante em que Guta perde 
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sua virgindade a Isaac sem ser casada, e ademais a perde no meio da praia. Essa ação 

representa uma recusa completa da ideia tradicional das relações sexuais, em que a 

virgindade é santa, a coisa mais preciosa que tem uma moça. Então, Guta 

definitivamente não cabe a molde duma moça tradicional com a sua independência e 

falta de respeito pelas instituições conservativas da época.  

 Não obstante, quando o leitor se aprofunda na personagem de Guta, 

descobri que no nível mais básico, ela não é tão diferente da moça tradicional, porque 

quer as mesmas coisas que as mulheres tem tido para sempre. Por exemplo, ela, mais 

que nada, quer ter um amor e uma família, coisas que formam a esfera da mulher na 

sociedade antiga. Parte desse desejo parece vir da situação familiar de Guta, em que tudo 

desmoronou depois da morte  da sua mãe, deixando-a distante do pai e nada mais de 

civil com a madrasta. A presença da família na sua vida é tão fraco que ela diz, “A 

verdade é que mal me lembro de que tenho uma família, pai, irmãos, madrasta.” Então, 

por um lado, a procura dela para o elemento familiar na vida sucede logicamente das 

experiências da sua infância. Todavia, a saudade pelo amor também vem da sociedade 

em que mora. Deste então Guta e suas colegas podem ler, elas são obcecadas pela 

fantasia de amor, que é presentada como o fim definitivo da vida da mulher. Então, não é 

surpreendente que ela é frustrada com as relações reais que tem com Raul e Isaac, 

porque não comparam com a sua imaginação. Vemos também, especialmente no fim, que 

nela cresce um desejo similar para crianças, na medida em que ela é contenta com a 

ideia de ter o filho de Isaac, apesar de não ter nem dinheiro, nem experiência, nem apoio. 

Essa loucura pode ser interpretada como parte duma nova tradição de mães sozinhas, 

mais no caso de Guta parece ser mais uma oportunidade para conseguir a ideal da 

família que nunca teve. Mesmo depois de perder o infante, ela é fascinada pelas crianças 

de suas amigas, vendo nelas a  sua nova deseja. Sua idealização subconsciente da mulher 
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tradicional deixa ela mais deprimida ao fim do conto do que antes; ela admite, assistindo 

uma família no trem, “Sinto-me cada vez mais triste, doente, e só.” Esta tristeza resulta 

do seu fracasso em encontrar a coisa que forma o núcleo da vida feminina: a família. O 

desapontamento é mais saliente nessa parte do que os outros porque tentara conseguir 

o amor e a criança, teve uma prova dessas coisas, mas não atingira qualquer um. Então, 

embora mantem sua posição como mulher moderna, com trabalho e liberdade, ela não é 

satisfeita com a vida.  

Se Guta é ima mulher conflita mais moderna, as outras dois Marias representam 

as avenidas que a mulher tem por uma vida tradicional. A vida da Gloria e a boa versão; 

tem uma vida cheia e cômoda com seu esposo e filho. Com ela Raquel de Queiroz admite 

que as restrições da tradição pode resultar em alegria; Gloria, a órfã eternal, finalmente 

é contenta com a atingida duma família. Ao outro lado, Maria José representa o que 

acontece quando uma mulher segue a rua tradicional mais nunca encontra um homem. 

Ela é a figura da mulher solteira e piedosa, mais solitário do que Maria Augusta porque 

não ousa romper as regras de propriedade e ter aventuras impróprias. Maria Jose 

mostra a injustiça da sistema tradicional: embora tem a educação, tem piedade, e é uma 

pessoa boa, não pode sair da casa da sua mãe porque não tem noivo. Maria Jose é uma 

mulher que faz todo que deve, mais por razão de não ter marido, se considera menos 

exitosa do que Gloria. Então, em o desenvolvimento das dois outras Marias, Raquel de 

Queiroz retrata as possibilidades boas e malas para uma mulher que segue a convenção.  

A personagem de Guta sugere que a figura da mulher moderna é mais complexa e 

menos diferente, no fundo, da mulher tradicional, porque valore muitas das mesmas 

coisas que suas amigas menos modernas . O que podemos dizer da Guta definitivamente 

é que tem mais oportunidades do que as mulheres tendera no passado, mais ela, como 

muitas mulheres do século vinte, não pode reconciliar essas oportunidades com as 
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coisas que tem aprendido querer. Então, em vez de tirar proveito das oportunidades de 

independência e trabalho, a protagonista fica-se num purgatório entre dois versões da 

vida ideal. Em muitos sentidos Guta é emblemática da dilema universal de mulher, em 

que a expansão de opções cria a necessidade de priorizar quais são as mais importantes. 

A problema de Guta é que nunca  tem a coragem de verdadeiramente comprometer-se 

com nenhuma coisa especifica, e fica sentindo como não tem a posição solida no mundo. 

Então, Raquel de Queiroz pinta um retrato realística da mulher moderna com a 

personagem de Guta, porque reconhece que as oportunidades do futuro não apaga as 

valores do passado. A coisa interessante é que a autor deixa aberta o destino de Guta, 

sugerindo que o romance serve para colocar a questão do destino de mulher moderna, 

mais não necessariamente responde-la.   

Em conclusão, Raquel de Queiroz é exitosa em retratar a situação da mulher 

moderna na século vinte usando a personagem de Guta. O que é notável dessa 

representação é que a autora não presente a mulher moderna como afastada da 

tradição, mas em vez uma mulher que tem a tarefa de incorporar os elementos 

tradicionais de família e amor na vida em seus próprios termos. Ao fim do romance, 

nossa mulher moderna todavia não resolvera a dilema, mas a solução não é o foco desta 

obra literária. A contribuição mais importante de As Três Marias e a articulação precisa 

da dilema mesma da mulher moderna, a mulher que deve integrar a feminidade e 

respeito pelo passado com a independência que era nova no momento da publicação 

deste livro. Além de mais, embora a situação particular tem a ver com o gênero, a 

personagem de Guta pode também representar a luta universal de reconciliar o novo 

com o antigo, um paradoxo que transcende estes limites.  
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Anexo 4 
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Uma representação visual de “O grande assalto” de Ferréz 
 

Analise 
 
 O conto “O grande assalto”, escrito por Ferréz, conta uma história que acontece 

numa parada de ônibus durante uma tarde normal. Perto da parada há um homem 

malvestido e descalço, e todo mundo anda desconfiando nele. Uma mulher comenta a 

uma outra que tem um “mendigo” perto delas, e um homem “segura a carteira e começa 

a andar apressado” quando ele passa ao lado do homem pobre. Entretanto, há um cara 

jovem e ostensivamente rico que passa pela parada de ônibus com um carro cheio de 

drogas. Enquanto todo mundo fica cauteloso por causa do homem pobre, o traficante 

passa despercebido. O homem pobre rouba duas bolas de promoção—algo que deve 

custar vinte centavos—e a mulher chama a polícia para prender ele. Enquanto isso, o 

traficante rico consegue fugir da cena.  

 É claro que Ferréz queria explorar e quebrar os estereótipos na sociedade com o 

conto, particularmente os que têm a ver com a classe social e a violência.  Primeiro, 

todas as personagens no conto automaticamente suspeitam que o homem é um 

malandro; a única “evidência” que eles têm para achar isso é a maneira de se vestir dele, 

ou seja, a pobreza dele. No final do conto, eles tinham razão: o homem malvestido 

roubou algo. Mas ele roubou algo de muito pouco valor, e só para poder tomar uma 

cervejinha. O traficante, do outro lado, não é suspeito por ninguém porque ele é rico e é 

estudante. Mas ele é o que comete o crime, e ele nem precisa cometer crimes para ter 

uma vida normal. Com a inversão das expectativas das personagens e o resultado do 

conto, Ferréz combate os estereótipos. 
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 Além de combater os estereótipos, o autor revela os danos sócias destas noções 

preconceituosas. Um dano óbvio é que o trabalho da polícia muitas vezes é baseado nos 

estereótipos, e por causa disso as pessoas inocentes são punidas e as pessoas culposas, 

como o traficante do conto, conseguem cometer os crimes sem consequência. O conto 

mostra esta realidade na última cena, quando os policias dão chutes e socos  no homem 

malvestido enquanto o jovem sai com o carro cheio de drogas. Ademais, o autor não usa 

nomes e só chama as personagens como “a mulher, o homem, a moça, o jovem”, etc. Com 

isso, Ferréz relaciona o conto com a sociedade inteiro. 

 
O projeto 
 

O nosso projeto expressa o tema principal do conto: a criminalização da pobreza 

na sociedade brasileira.  A representação tem duas partes, uma favela e um condomínio, 

que são separadas por uma cerca de arame enorme e perigosa. No outro lado da cerca, 

colocamos três policias militares, guardando o condomínio do crime que supostamente 

existe fora dele.  

 É irônico, portanto, que o crime na cena somente existe dentro do condomínio 

mesmo. Como no conto, dentro do parte rico, que tem uma faculdade, há muitas drogas. 

Em vez de entrar no condomínio e prender os traficantes que moram lá, os policias 

militares os guardem. A gente também relacionou o conto ao conto “Cidade de deus” de 

Rubem Fonseca, com as drogas e uma arma dentro de um carro muito caro. Naquele 

conto, o traficante rico mora num condomínio na Barra de Tijuca, então a gente 

imaginou que o traficante de “O grande assalto” podia morar num lugar assim.  

 Ao contrário, a favela tem uma presença policial enorme. A favela mesma tem 

uma estação da polícia militar e tem vários policias com armas dentro da favela. Em 

contraste com o condomínio, onde os policias estão olhando fora do povo rico, os 



178 

 

policiais na favela estão olhando em direção ao povo pobre mesmo. Fizemos isto para 

expressar que a polícia nem suspeita os ricos de cometer crimes, mas os pobres são 

sempre suspeitos de ser malandros. Ademais, na favela fizemos um pequeno cemitério 

para representar a morte dos pobres inocentes por causa da violência policial. É um fato 

que os policias já mataram montes de pessoas inocentes nos últimos tempos, e a grande 

maioria destas pessoas são pobres. As rosas vermelhas representam a sangue inocente 

destas pessoas e a mágoa imensurável das famílias e comunidades dos falecidos. 

 Finalmente, o nosso projeto mostra a separação das classes sócias como uma 

consequência do preconceito. Com a cerca de arame no meio da cena, é claro que as 

classes são muito separadas. Ademais, a desigualdade da riqueza é óbvio: o povo rico 

tem prédios limpos e grandes, gramado, e uma lagoa, enquanto o povo da favela tem 

casas pequenas e uma pavimentação ruim. No entanto, a separação das classes sócias 

afeita mais do que a geografia. Existe uma separação mental que afeita o jeito de 

interagir entre os classes. Como a classe alta tem medo das pessoas pobres, nunca tem a 

oportunidade de realmente conhecer estas pessoas, e os estereótipos não mudam.  
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Anexo 5 

 

Michael Gale 

Professora Sobral 

20/03/14 

Carandiru: uma critica indispensável 

 Baseado no livro Estação Carandiru do médico Drauzio Varella, o filme Carandiru é uma 

critica provocadora do sistema penal no Brasil.  Montado em Carandiru, a maior cadeia do país, o 

filme explora as vidas duras e injustas dos presidiários. Com várias personagens complexas e 

dinâmicas, Carandiru faz sucesso em humanizar uma população tão marginalizada e estereotipada 

como maus pecadores. Já que o filme inteiro se passa dentro da cadeia, ele transporta os 

espectadores ao mundo das personagens para que eles possam entendê-las e finalmente simpatizar 

com elas. Através desta compaixão, os espectadores realmente podem entender a crueldade e 

desumanidade das políticas do governo brasileiro em relação ao sistema penal. 

 Baseado numa história verdadeira, o filme é narrado pelo médico Drauzio Varella, que vem à 

cadeia com o objetivo de realizar um trabalho de prevenção à AIDS na Casa de Detenção. Quando 

começa seu trabalho, Varella tem vários preconceitos errados sobre os presidiários. Contudo, depois 

de conhecê-los e suas histórias, ele simpatiza com seus sujeitos. Além do mais, ele acaba advogando 

pelos presidiários quando a Polícia Militar invade a cadeia, os protegendo do governo. Como o 

médico, os espectadores são forasteiros que chegam à cadeia com seus próprios preconceitos contra 

os prisioneiros. Porém, depois de ficar um tempo os conhecendo, os espectadores conseguem ver os 

prisioneiros como os seres humanos que são. Nesse sentido, a personagem de Varella cumpre o que 

o filme tenta convencer os espectadores a fazerem: mudar o mau trato dos presidiários no Brasil. 

Outra ferramenta que o filme usa para humanizar os prisioneiros é a diversidade dentro da 

cadeia. Ou seja, o filme não mostra uma população homogênea. Ao invés disso, há prisioneiros gays, 
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travestis, jovens, idosos; alguns gostam de fazer esportes com os amigos, enquanto outros preferem 

ficar sozinhos. Ademais, há uma hierarquia entre os prisioneiros, baseada em vários fatores como a 

duração que uma pessoa já morou na cadeia e o tamanho e a atitude dela. Essa complexidade e 

diversidade contribui ainda mais para mostrar aos espectadores o lado humano das personagens.  

As histórias das personagens são ainda mais diversas do que elas mesmas. Dito isso, todos os 

prisioneiros têm uma coisa em comum: todo mundo afirma ser inocente.  Com essa reivindicação, os 

presidiários explicam como pode ser que tenham cometido crimes sem se considerarem 

delinquentes. Depois que as personagens fornecem o contexto para seus crimes, os espectadores 

conseguem ver que os próprios crimes são resultados de um sistema inadequado e repressivo. Por 

exemplo, quando a irmã de Deusdete foi estuprada, ao início ele queria reportar o crime à polícia. 

Contudo, sues amigos, afirmando que a polícia não faria nada, convencem ele mesmo a castigar o 

estuprador. Embora ele nunca tivesse cometido um crime antes, Deusdete, apenas um adolescente, 

aceita que a coisa certa a fazer é matar o estuprador. Esse exemplo tem uma implicação óbvia: se a 

polícia brasileira fosse adequada, esses tipos de crimes vingativos não existiriam com tanta 

frequência.   

As histórias dos presidiários também revelam outro elemento comum, que a grande maioria 

deles são pobres. Embora muitos deles eles nunca digam que eram pobres antes de chegar à cadeia, 

os espectadores podem ver nos flashbacks que cresciam e viviam em bairros pobres.  Com essa 

realidade, o filme mostra que a pobreza gera situações que dirigem as pessoas ao crime. Novamente, 

vemos que os problemas sistemáticos colocarem muitos dessas personagens nesta situação horrível.  

Outro elemento do sistema que prejudica os presidiários é a presença de drogas dentro da 

cadeia. As drogas controlam as vidas de muitos prisioneiros, e alguns deles fazem coisas 

inacreditáveis por causa das drogas. Um exemplo disso é a história dos dois amigos de infância, cujo 

relação acaba quando um assassina o outro devido às alucinações horríveis que as drogas pesadas 
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causam. A falta de esperança dirige várias personagens a usar drogas, e essa demanda gera uma 

economia de drogas na cadeia.  

Como uma porção enorme dos presidiários são viciados nessas drogas, os que controlam e 

vendam as drogas controlam a cadeia mesma. Essa cultura de gangue dentro da cadeia não é bem 

controlada pelas guardas da prisão, e até alguns deles participam nela para ganhar mais dinheiro. 

Sob controle dos gangues, vários presidiários são obrigados a matar outros ou cometer outros crimes 

graves. Portanto, a existência dos drogas e a falta de segurança adequada na cadeia gera ainda mais 

crimes dentro dela. Além de ser fisicamente prejudicado por esses crimes, os prisioneiros têm que 

viver com um medo constante de ou ser danificados ou ser obrigados a danificar outra pessoa e 

estender sua sentença. 

Apesar dessas condições horríveis que existem em Carandiru, se pode encontrar felicidade 

na cadeia. Os presidiários têm jogos enormes e emocionantes de futebol, dançam, cantam, e são 

cheios de vida em várias cenas. Sem dúvida, a história de felicidade mais cativante é a história de 

amor de Sem Chance e Lady Di, que acabam se casando na cadeia. Infelizmente, o estereotipo da 

cadeia como um lugar sem esperança e sem felicidade permite que o povo e os políticos deixem ela 

para assolar sob o controle dos gangues e das guardas corruptas. Com as cenas de felicidade, 

Carandiru mostra que as cadeias têm a capacidade de ser espaços construtivos para os presidiários 

se reabilitarem e se prepararem para voltar à sociedade. Portanto, as políticas penais devem 

encorajar o desenvolvimento de cadeias produtivas assim. 

Depois de conhecer todos esses presidiários como seres humanos, os espectadores 

testemunham a Polícia Militar, agentes do governo, mantando cento e dois deles. Essa cena é 

bastante poderosa e realmente revela o problema com o poder incontrolado da PM. Depois que os 

presidiários entregam suas armas paliativas, a polícia segue com o massacre, e parece que eles 

matam os presidiários sem proposito nenhum. Como consequência, os espectadores são obrigados a 
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considerar uma pergunta desconfortável: quem são os monstros inumanos, os “delinquentes” ou o 

governo e seus agentes? 

O final do filme mostra imagens verdadeiras da Carandiru, que lembra os espectadores que 

essa história realmente aconteceu e que essas personagens queridas eram seres humanos que 

realmente morreram assim. Portanto, o final do filme é a última e a mais poderosa humanização dos 

presidiários. Porém, com a destruição da cadeia, o filme fornece uma noção falsa de justiça. Embora 

é a verdade que Carandiru foi destruída, o sistema penal ainda vive e destrói vidas inumeráveis.  


