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RESUMO 
 
 
O presente estudo focaliza a tríade texto, cultura e os processos de ensino e 
aprendizagem de Português como Segunda Língua (PL2) em contexto 
brasileiro e de Português como Língua Estrangeira (PLE) em contexto 
internacional. Se entendermos texto como todo processo de comunicação 
dotado de sentido (GUIMARÃES, 2009) e se, em sala de aula de PL2 e/ou 
PLE, o processo de ensino e aprendizagem objetiva a produção de sentido, 
logo texto é a materialização da cultura-alvo. A atuação da pesquisadora 
enquanto professora da área evidenciou a carência de formação específica e 
de material didático sobre a cultura brasileira para cursos de Português para 
falantes de outras línguas. O cruzamento entre língua, cultura e texto, em 
especial quando se torna objeto de pesquisa, é analisado e avaliado quanto ao 
seu aspecto metodológico, e pouco ou nada se diz acerca de seu caráter 
estereotipado, isto é, invariável. Com o intuito de enfocar esse aspecto pouco 
abordado nos trabalhos desenvolvidos nessa área, nossa proposta é comparar 
textos sobre cultura brasileira produzidos por professor e aluno estrangeiro. 
Após a realização do levantamento do corpus e elaboração do quadro de 
temas para a categorização dos textos analisados, apuramos a representação 
do Brasil e dos brasileiros neles configuradas sob o olhar de aprendizes de 
nacionalidades diversas e do professor, com a finalidade de detectar 
convergências e divergências entre o ensino de segunda cultura e de cultura 
estrangeira. Concluímos que os textos de PL2 selecionados para compor o 
quadro de elementos identitários mostram a nossa sociedade de maneira mais 
realista, enquanto as representações declaradas pelos estudantes de PLE 
refletem um Brasil de forma estereotipada como o país do futebol, do carnaval, 
das belezas naturais e de pessoas cordiais. Os resultados também sugerem 
que a relevância de reflexões e pesquisas nessa área e, especificamente, 
sobre estereótipos e identidade cultural brasileira, advém da evidenciada 
necessidade de apreender esses materiais em sua complexidade e 
disponibilizar alguns dados que permitam uma melhor atuação dos 
profissionais envolvidos. O conhecimento daquilo que já existe publicado em 
termos de material permite abrir caminhos para a formação acadêmica que 
assegurem a melhoria e a qualidade do ensino de português para estrangeiros. 
 

 

Palavras-chave: texto, cultura, estereótipo e identidade. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 
 
This study focuses on the triad among text, culture and the teaching and 
learning processes of Portuguese as a second language in Brazil as well as 
Portuguese as a Foreign Language abroad. If we assume the concept of text as 
every communication process endowed of meaning (GUIMARÃES, 2009) and 
yet, if in a class of Portuguese to foreigners, the process of teaching and 
learning aims at producing meaning, so text is the target-culture embodiment 
itself. Working as a teacher in the area has revealed the lack of specific training 
and educational material about Brazilian culture to courses of Portuguese to 
speakers of other languages. The intersection among language, culture and 
text, especially as the object of study, is reviewed and evaluated for its 
methodological aspect mostly. Little or nothing is said about its stereotyping 
feature, i.e., its invariant characteristic. In order to focus on this aspect rarely 
addressed, our proposal is to compare texts about Brazilian culture produced by 
both foreign students and teacher. After collecting data and elaborating a theme 
framework for the analyzed texts categorization, a deeper understanding of the 
representations of Brazil and its people, set under the eyes of learners of 
different nationalities and the teacher, was sought in order to detect similarities 
and differences between teaching second and foreign cultures. We concluded 
that the PL2 texts selected as prompts to compose the framework of identifying 
elements show our society in a more realistic way, whereas the representation 
claimed by PLE students portrays Brazil, that is to say, as the stereotyped home 
for soccer, carnival, beautiful nature and friendly people. The results also 
suggest that the relevance of reflection and research in this area, specifically 
about stereotypes and Brazilian cultural identity, comes from the imminent need 
to understand this material in its complexity and to provide data that allow 
professional enhancement. The availability of published materials grants 
broadening horizons in continuing formation and in improvement to teaching 
Portuguese to foreigners. 
 

 

 

Palavras-chave: text, culture, stereotype and identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Texto, cultura e os processos de ensino e aprendizagem de língua estrangeira 

nos servem de tríade para analisarmos a formação de estereótipo cultural. É 

nessa perspectiva que inscrevemos a presente dissertação, tomando como 

base o cotejo entre dois estudos de casos: a experiência com aulas 

particulares em PL2 (Português como segunda língua) no Brasil e uma 

pesquisa de campo em PLE (Português como língua estrangeira) nos Estados 

Unidos da América entre 2009 e 2010.  

 

Para desenvolver o tema, adotamos o conceito de texto como todo processo de 

comunicação dotado de sentido (GUIMARÃES, 2009) e a aula como o local 

propício para a concretização do texto. Logo, nosso cenário de aula contém 

texto nas formas de ensino, de aprendizagem e de material autêntico. Por 

material autêntico, entendemos todo o material que não foi adaptado, 

simplificado ou criado para ser ministrado a alunos de línguas estrangeiras. 

Material autêntico é escrito (ou gravado) para um público comum e não 

especificamente para alunos, pois reflete um contexto situacional e cultural 

próprio (NUNAN, 2004). 

 

Ensino, aprendizagem e material autêntico aparecem configurados 

separadamente ao longo deste trabalho para propósitos organizacionais; 

porém, para melhor visualizarmos, propomos a imagem de uma via de mão 

dupla, com reciprocidade informativa constante entre professor e aluno. São 

pequenos mundos, culturas, opiniões e valores oriundos dos mais diversos e 

inusitados cantos do mundo interagindo e negociando informação por meio de 

uma língua estrangeira. Isto pode ser considerado texto em ação em que tal 

negociação propicia o hibridismo cultural, o que nos insere no contexto dos 

Estudos Culturais, pois o ensino de cultura estrangeira, juntamente com o 

ensino de língua estrangeira, faz parte de um processo educativo maior de 

identidade e coexistência. 
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Nosso objetivo foi constatar a presença de estereótipos culturais sobre o Brasil 

e sobre o brasileiro no professor nativo e no aluno estrangeiro de língua 

portuguesa e cultura do Brasil como segunda língua dentro do país (PL2) ou no 

aluno estrangeiro de língua portuguesa e cultura do Brasil no exterior (PLE). 

Acreditamos que, desta forma, traremos informações destinadas a professores 

e profissionais da Linguística Aplicada a fim de minimizar tais estereótipos que 

podem impedir uma comunicação intercultural. Se há maior procura e interesse 

pelo nosso idioma atualmente, mais profissionais qualificados serão 

contratados: professores preparados para propiciar a conversação e a 

negociação de sentido. Ainda, se o aluno estrangeiro associa o domínio da 

nossa língua a uma projeção profissional, então entendemos o porquê do 

crescimento da demanda de tais cursos e a consequente necessidade de 

pesquisa detalhada sobre o processo de ensino e aprendizagem de Português 

para estrangeiros.  

 

A língua portuguesa tem conquistado valorização internacional, especialmente 

no Cone Sul, nas relações políticas, econômicas, científicas, tecnológicas e 

culturais. Neste cenário, o fenômeno da globalização torna o ensino de 

Português para estrangeiros uma necessidade urgente. Nossa língua e cultura, 

por meio da literatura, música, cinema, exercem uma atração que faz do nosso 

País um destino turístico internacional importante. Todos esses fatores 

contribuem para aumentar o interesse por nosso idioma. Há, portanto, que se 

investir na formação de pessoal especializado bem como na pesquisa nesta 

área. 

 

Com o propósito de justificar a escolha do tema, ressaltamos, também, o 

constante crescimento de alunos estrangeiros em universidades brasileiras. 

Outras justificativas são a popularização política, a projeção do país mundo 

afora e o crescimento econômico reconhecido mundialmente. Tais  fatores 

podem comprovar a importância da busca pela excelência de tal atividade 

educacional. Podemos afirmar que o tão almejado "Brasil, país do futuro" 

chegou. E, ainda para justificar a relevância deste estudo, sediaremos dois 

grandes eventos esportivos em 2014 e em 2016: a Copa do Mundo e as 

Olimpíadas, respectivamente. Território nacional com destino promissor. Novos 
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empregos serão gerados. Profissional mais bem preparado para receber o 

turista internacional e também a propagação da cultura brasileira serão duas 

necessidades. Nosso país atingirá novos horizontes e essa imagem de 

crescimento é veiculada constantemente com publicidade relatando nosso 

melhor momento econômico. A propaganda da máquina pública atingiu seu 

maior orçamento, segundo o jornal O Globo, de abril de 2010. 

 

A problemática persiste em como otimizar um material real para auxiliarmos o 

aluno na sua compreensão e produção, uma vez que, inserido em um processo 

de aprendizagem que requer tempo, ele não domina o código 

instantaneamente. Assim, perguntamos-nos quais são os estereótipos da 

cultura brasileira  presentes na aula de PL2 ou PLE1? Essa questão nos 

sugeriu o título deste trabalho como Identidade Brasileira Tipo Exportação, 

justamente porque vamos abordar a alteridade: a imagem que o aluno 

estrangeiro faz de nossa cultura; sua interpretação sobre a manifestação 

cultural da língua-alvo. 

 

Sabemos que, apesar de professor e aluno contarem com todo tipo de mídia na  

aula, cada pessoa tem a sua percepção de mundo; o seu implícito cultural; e, 

se essa mídia não for trabalhada devidamente, ela pode exarcebar ou até 

perpetuar estereótipos culturais. Em outras palavras, a troca de informação 

eficaz não está garantida pelo simples uso de virtual realia, isto é, termo 

utilizado na educação para designar objetos da vida real utilizados pelos 

educadores para melhorar a compreensão dos alunos sobre outras culturas e 

situações da vida real. O desconhecimento da forma de vida do novo país pode 

gerar uma relação superficial com a cultura-alvo, mesmo que o aprendiz seja 

exposto ao que acreditamos ser o mais eficiente material autêntico.  

 

Acreditamos que ambos o professor e o aprendiz têm a seguinte composição: 

   

indivíduo = apreciação avaliativa + determinismo geográfico, cultural e histórico 

                                                 
1
  Doravante, para garantir melhor fluidez na leitura, adotaremos as seguintes siglas PL2 e PLE para 

português como segunda língua e português como língua estrangeira respectivamente. 
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Assim, o indivíduo é uma combinação de sua opinião sobre o mundo 

(apreciação avaliativa) com a sua formação (determinismo geográfico cultural e 

histórico). Portanto, integrar conteúdos interculturais na aula de língua 

estrangeira (LE) é uma necessidade iminente, tanto para que se estreitem as 

fronteiras imaginárias quanto para que se apreciem as diferenças. Os conceitos 

de ideologia, sociedade, religião presentes na textualidade, mesmo que 

limitada por falta de domínio do código linguístico, devem compor a orquestra 

da aula como instrumentos em sintonia. 

 

Durante este projeto de Mestrado, achamos que seria imprescindível que nos 

colocássemos no papel de aluno estrangeiro para que nos aproximássemos 

ainda mais dos anseios de um aprendiz. Escolhemos um curso de francês 

como língua estrangeira em Nantes, França. Foram 30 dias dedicados, única e 

exclusivamente, ao estudo da língua e observação de aulas, como alunos, para 

posterior confronto entre as ideias. Na verdade, uma adaptação mais fácil 

parecia o mais provável. Esperávamos encontrar mais pontos em comum entre 

os dois países do que dificuldades devido à limitação linguística e ao choque 

cultural. A adaptação, provavelmente, teria a ver com cada indivíduo, seu 

repertório de vida e sua propensão à ambiguidade. No entanto, quiçá a 

exposição a novas culturas possa e deva ser trabalhada amplamente em sala 

de aula, associando a informação à percepção de mundo e apreciação 

avaliativa que um indivíduo traz em sua variação cognitiva, ou seja, em sua 

aquisição de conhecimento.  

 

A preciosidade desta experiência foi justamente poder reavaliar, na posição de 

aprendiz, diversas técnicas de ensino aplicadas como professor de língua 

estrangeira. O que valia de importância foi, provavelmente, apreendido mais 

eficientemente. As aulas se estendiam para além do espaço físico dedicado 

para tal fim. Com carga horária intensa de informação cultural ao interagir na 

sociedade, a absorção do autêntico e útil – aquilo que transpõe da teoria para a 

prática – comprovou a necessidade de expor os alunos à situações reais. 

 

Apontamos as diferenças entre as culturas, porém privilegiando seus aspectos 

em comum; parte do ensino de língua é incentivar o respeito, a tolerância e a 
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vivência em espaços híbridos. Assim como os teóricos diasporizados, os 

professores devem pregar uma visão otimista deste cruzamento de fronteiras. 

Ora exaltando, ora temendo, ainda assim, a pluralidade, hoje muito mais 

próxima, é tão legítima quanto a coletividade e está presente em todo processo 

de crescimento pessoal, educacional e profissional. 

 

Assim, pautando-nos nesse contexto, esta dissertação compõe-se de cinco 

capítulos. No capítulo 1, intitulado Linguística Aplicada como Referência,  

trazemos um panorama descritivo da Linguística Aplicada e suas mudanças na 

forma de entender a linguagem em contexto social nos últimos anos.  

Investigamos questões referentes ao espaço conquistado pela Língua 

Portuguesa como língua estrangeira no contexto mundial através da Política de 

Línguas e chegamos à descrição do perfil do indivíduo estrangeiro interessado 

em estudar a nossa língua.  Não fosse o espaço conquistado por nossa língua, 

não teríamos PL2 e/ ou PLE como objeto deste estudo e nem a possibilidade 

de verificar estereótipos da nossa cultura sob olhar do estrangeiro aprendiz. 

Não obstante, através da subárea da Linguística, a Linguística Aplicada, 

podemos levantar, analisar e avaliar as práticas didáticas que mais fomentam a 

comunicação e a interatividade social.  

 

No capítulo 2, intitulado Métodos e Abordagens em Ensino de Língua 

Estrangeira, estabelecemos a distinção entre método e abordagem fazendo um 

levantamento histórico sucinto das linhas de ensino de Língua Portuguesa a 

estrangeiros. Com o início marcado pela catequização dos índios, a fixação da 

língua portuguesa como língua do Brasil se deu em quatro períodos de 

gramatização descritos nesse capítulo. Defendemos, neste momento, a 

hipótese de que há um gesto político do Estado Brasileiro em relação à 

inclusão do Português do Brasil em um espaço geopolítico transnacional, que 

se reverbera em diferentes iniciativas da sociedade civil. Constitui-se, assim, 

uma posição de autoria para o Estado / cidadão brasileiro, que parece definir 

um quinto período no processo de gramatização brasileira do português 

(ZOPPI-FONTANA, 2011) e que nos levam a uma conjectura central de nosso 

trabalho: a de que este novo período se dá em novas condições de produção, 

marcadas pelo crescimento do poder do mercado (PAYER, 2005). 
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Apresentaremos ainda o processo de aquisição e aprendizagem de língua 

estrangeira a fim de, posteriormente, explorar as novas dimensões de inserção 

da cultura brasileira em ambiente instrutivo por uma abordagem comunicativa.  

 

No capítulo 3, Perspectiva Intercultural em ELE (Ensino de Língua Estrangeira) 

ressaltamos o caráter interdisciplinar desta dissertação, entre Linguística 

Aplicada e Estudos Culturais. Com o objetivo de encontrar recursos para 

estreitar a estranheza entre cultura materna e cultura-alvo, procuramos ainda 

investigar teorias referentes à esfera emocional. O processo de aquisição de 

língua é constantemente filtrado por fatores paradidáticos, tais como tolerância 

à diversidade cultural, ansiedade, ego linguístico e outros. Se a cultura 

brasileira integra o ensino de Português a falantes de outras línguas, o estudo 

sobre o domínio afetivo pode contribuir satisfatoriamente na busca da 

proficiência linguística desde que profissionalmente bem aproveitado, isto é, 

pesquisado, preparado e aplicado com características diagnósticas e 

prognósticas e técnicas e estratégias comunicativas sugeridas por Almeida 

Filho (2008). A seguir, seguindo a unanimidade dos teóricos em relação à 

importância do papel da cultura no ensino de língua estrangeira, são discutidas 

questões relacionadas à identidade cultural, estereótipo e generalização. São 

explicitados os conceitos de interculturalidade e distância social percebida e é 

encerrada a fundamentação teórica de nossa pesquisa. 

 

Não pretendemos esgotar o tema, nem tampouco lançar cartilha massificando 

o ensino de língua. No capítulo 4, Metodologia: Parâmetros, relatamos 

atividades didáticas e práticas de sucesso ligadas à cultura como determina 

Kramsch (1991) em sala de aula, avaliadas pelo desempenho de ambos, aluno 

e professor, já que esses são os principais parâmetros de comunicabilidade no 

ensino de língua. Finalmente é explicitada a metodologia de pesquisa, são 

equacionadas as hipóteses formuladas e elucidados os procedimentos 

adotados para a consecução dos objetivos definidos. Para tal, os corpora são 

delimitados com base na experiência de aulas particulares individuais e em 

grupo de PL2 para alunos italianos, norte-americanos, coreanos e espanhóis 

entre 2009 e 2010 em São Paulo e pesquisa de campo e observação de aulas 

do estudo de caso em PLE da Universidade de Mississippi, nos EUA em 



22 
 

novembro de 2010. Situando o contexto de sua realização, os dois cenários de 

aula são apresentados separadamente porque o ritmo de insumo cultural novo 

é completamente diverso dependendo da localização geográfica, ou seja, o 

processo de ensino e aprendizagem de segunda língua e cultura funciona 

como um curso de imersão à cultura local, enquanto de o processo de ensino e 

aprendizagem de língua e cultura estrangeiras dificilmente extrapola o material 

didático adotado. 

 

No capítulo 5, apresentamos as nossas considerações finais e, a seguir, 

elencadas as referências bibliográficas que sustentaram teoricamente o 

presente trabalho. 
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1 A LINGUÍSTICA APLICADA COMO REFERÊNCIA 

 

 

Este capítulo visa apresentar um breve histórico da Linguística e da Linguística 

Aplicada. Com o intuito de fornecer subsídios para desenvolvermos nossa 

argumentação, utilizamos tais postulações como um panorama informativo 

sobre o processo de ensino e aprendizagem de Português como língua 

estrangeira.  

 

Dentre as diversas definições em publicações especializadas, adotamos a 

Linguística como a ciência de conhecimento sistemático sobre os processos 

complexos (ALMEIDA FILHO, 2009, p.12)2 de ensinar e aprender línguas e a 

Linguística Aplicada - uma de suas subáreas -  como o estudo interdisciplinar 

que identifica, investiga e oferece soluções para problemas relacionados com a 

linguagem da vida real.  

 

A pesquisa, o desenvolvimento e a sistematização desses processos de 

ensinar e aprender línguas permitiu aos linguistas buscar novas ideias e 

recursos em várias outras ciências de contato, dentre elas, a Linguística, a 

Educação, a Psicologia, a Antropologia e a Sociologia. Durante a II Guerra 

Mundial, a necessidade iminente dos soldados de se comunicarem com os 

aliados e inimigos falantes de outras línguas abriu espaço para que a LA se 

consagrasse como um conhecimento explícito, objetivo e sistemático. O 

progresso na aplicação dos princípios de ensino de língua foi se fortalecendo e 

ganhando visibilidade após o término da guerra, em 1945. Não tardou a 

diversificação dos interesses pelas questões de uso da língua materna (relação 

de ordem, dicionários), de ensino de uma segunda língua (populações 

minoritárias dentro de outra comunidade linguística mais poderosa) ou de 

línguas em contato (bilinguismo, planejamento linguístico em países com 

muitas línguas, tradução). 

 

                                                 
2
   JOSÉ CARLOS PAES DE ALMEIDA FILHO é professor de LA, teoria do ensino e de PLE, além de 

coordenador do programa de Pós-Graduação em LA da Universidade de Brasília (UnB). Um dos 

teóricos pioneiros na área, hoje produz e contribui para a formação de pesquisa e de profissionais 

nessa área. 
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Os resultados da pesquisa científica da Linguística Geral nos anos 50 e 60 

foram valorizados justamente por tratarem de ensino e aprendizagem de 

línguas. E assim se ramificaram os cursos de LA com o escopo de estudos dos 

problemas de ensino de LE: uma ramificação da Linguística, oriunda do tronco 

maior das Ciências Sociais. Foi com esse sentido de aplicação de teoria 

linguística que surgiu o termo LA no Brasil nos anos 60 (GOMES DE MATOS, 

1975). Apesar da forte influência da Psicologia Behaviorista – voltada para a 

aprendizagem inconsciente de hábitos linguísticos – desde os anos 40, os 

programas de preparação de ensino de línguas nunca se estabeleceram nos 

Departamentos de Psicologia. Por isso, por décadas, a LA era sinônimo de 

ensino de língua estrangeira. 

 

Tanto o Programa de Mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC – SP) quanto o Centro 

de Linguística Aplicada do Instituto de Idiomas Yázigi fortaleceram a acepção 

aplicadora do termo LA no final dos anos 60, como percebemos na citação 

abaixo:  

 

A própria expressão “Linguística Aplicada a” muito frequente na 
época e ainda tardiamente vigente hoje em casos isolados já 
denota o espírito de aplicação que se estabeleceu nos 
primórdios dessa área científica de pesquisa aplicada. 
(ALMEIDA FILHO, 2009, p. 13, grifo do autor) 

 

 

A prática controlada e em ordem progressiva das estruturas linguísticas típicas 

do Método Áudio-Lingual abriu espaço para a Linguística Aplicada no Ensino 

de Português como Língua Estrangeira (LAEPLE) nos anos 60 no Brasil, de 

acordo com Francisco Cardoso Gomes de Matos (1989), um dos pioneiros 

nessa área. A importância das inúmeras contribuições do autor para a história 

da LA no Brasil está presente em sua trajetória no ensino de línguas. 

 

Como teoria de ensino de línguas, a LA estabeleceu tradições importantes na 

investigação científica do processo de ensino e aprendizagem de idiomas. 
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Quiçá, a análise contrastiva3 das partes equivalentes de duas línguas (a língua 

materna e a língua-alvo de um aprendiz) tenha sido a mais conhecida. Entre 

1945 e 1975, o estudo de duas línguas por contraste, com raízes nas 

abordagens comportamental e estruturalista, buscava prever problemas e 

auxiliar o aprendiz no processo de aprendizagem. Em seguida, vieram os 

procedimentos de análise de erros como maneiras de conhecer os processos 

interiores de aprendizagem de línguas e que, posteriormente, apontaram para 

uma evolução através do conceito de interlíngua e análise do desempenho 

comunicativo global. Uma sólida tradição de LA, nos dois sentidos iniciais, se 

estabeleceu nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil “(...) aqui 

evidenciada por eventos, publicações, cursos de pós-graduação e por um 

apreciável número de dissertações de mestrados e teses de doutorado desde 

então.”  (ALMEIDA FILHO, 2009, p. 14) 

 

Após a metade dos anos 80, a LA passou a abranger muito mais do que o 

esforço sistemático de aplicação da teoria linguística à pratica de ensino de 

línguas, pois sua característica interdisciplinar conta com a confluência de 

diversas interdisciplinas para a solução de um problema de uso de linguagem. 

Delineava-se um problema e, dependendo dos seus contornos, determinavam-

se ciências de contato apropriadas à proposição de soluções. Desse modo, a 

LA foi se solidificando como uma área científica com metodologia e objeto de 

estudos próprios e, ao final da década de 90, deixou de ser uma ciência 

beneficiária, inter ou transdisciplinar dependente da Linguística ou de ciências 

de contato, para se tornar a base teórica da LA contemporânea, conforme nos 

demonstra Almeida Filho em sua citação: 

 

Assim, a LA foi retendo a sua denominação, mas não a 
significação primeira de linguística aplicada a alguma questão ou 
atividade prática de ensino de línguas. Dessa perspectiva, não 
mais se justificaria a expressão linguística aplicada a alguma 
coisa, mas sim pura e simplesmente o encadeamento 
(prosódico) dos dois termos (“linguística” e “aplicada”) como se 
alguém dissesse medicina ou engenharia. (ALMEIDA FILHO, 
2009, p. 16, grifo e itálico do autor) 

 

 

                                                 
3
  Cf. FRIES & LADO, 1957. 
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A amostra de língua em uma sala de aula pode ser limitada e minúscula se 

comparada ao caráter global que uma língua tem. E a LA nos tem nos 

demonstrado que isso pode ser uma contingência do tempo dedicado ao 

estudo. Em uma visão confrontadora de língua, Bakhtin (1997, p. 121) vê a 

língua imersa em um contexto social e cultural com a principal função de servir 

como meio de comunicação.  

 

A LA nos proporciona boas ferramentas de vivência da língua. Por exemplo, 

para Moura Neves (2006, p.100), a escola deve levar o aluno a atingir o 

desenvolvimento linguístico. Se o ensino é fragmentado em tarefas, perde-se a 

interação. A segmentação não permite que alunos reflitam e operem sobre a 

linguagem. Segundo a autora, um ensino gramatical, com sentido e eficácia, 

deve se basear nos conteúdos apresentados por textos dos próprios alunos e 

de outros autores. Trata-se de ensino de língua e não só de gramática. Assim, 

o papel dos professores de língua portuguesa não é fazer com que os alunos 

adquiram somente uma variante da língua, mas levá-los a ampliar os seus 

conhecimentos com variantes regionais e outros níveis de formalidade de uso 

dessa língua. As postulações da pesquisadora nos são oportunas e viáveis 

também na aplicação deste recorte, pois, se considerarmos a língua em seu 

aspecto global, a interação tem importância vital para garantir experiências em 

cultura estrangeira.  

 

Para a grande maioria de alunos de língua estrangeira, principalmente para 

alunos de PLE, a sala de aula é o único ambiente garantido de prática da 

língua-alvo. Para alunos de uma segunda língua, o cenário se encarrega de 

inseri-lo no contexto histórico e geográfico da língua-alvo, como observamos 

também para alunos de PL2. Em ambos os casos, os objetivos da LA são 

instrumentalizar produtos e recomendações, impor padrões profissionais e 

normatizar a prática prescrevendo procedimentos aceitáveis em situações 

semelhantes. O objetivo da sua subárea Ensino de Língua é fornecer 

tratamento coerente a um ensino comunicativo.  

 

Almeida Filho (2008, p. 8) considera a também subárea Ensino e 

Aprendizagem de Língua como estagnada e resistente a se realinhar 
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epistemologicamente com a pesquisa experimental empírica em contextos 

nacionais. De fato, a pesquisa sobre questões de linguagem colocadas na 

prática social deve ser constante e ininterrupta: 

 

 

(...) a área de estudo e pesquisa sobre o ensino-aprendizagem 
de línguas, comumente compreendida hoje como (sic) sub-área 
da  Linguística Aplicada mas tradicionalmente contida no âmbito 
das Letras, tem sido nos grandes centros universitários 
brasileiros uma das mais protegidas das mudanças de 
paradigmas de investigação e uma das mais tardias nas ciências 
humanas em se realinhar (...). A visão retrógrada quanto à 
natureza do conhecimento relevante não tem absolutamente 
ajudado na superação dos problemas que os cursos de Letras 

acumularam nessa área. (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 8) 
  

 

 

Não são as várias ciências de contato da LA, como a Psicologia, a Sociologia, 

a Antropologia a Estatística ou a Linguística, que lhe conferem cientificidade, 

mas sim a definição de seu objeto, a nomenclatura e os procedimentos 

explícitos e próprios de pesquisa. As ciências de contato podem até contribuir 

com conceitos e modelos, mas o critério final de constituição científica das suas 

contribuições será sempre o de um paradigma da própria LA, que desenvolve 

procedimentos tendo em vista problemas construídos de uso de linguagem na 

prática social. 

 

A palavra aplicada tem recebido interpretações errôneas por, provavelmente, 

induzir o leitor a imaginar que a disciplina se preocupa exclusivamente com a 

prática de língua ou ao seu ensino e aprendizagem. Porém nada poderia ser 

tão improcedente, uma vez que é a ligação da LA à pesquisa científica que 

contribui para a evolução teórica. Se os linguistas se  ocupassem tão somente 

do estudo da linguagem enquanto sistema e os linguistas aplicados 

observassem as tarefas de comportamento linguístico, a teoria linguística 

provavelmente não daria conta de resolver problemas reais compreendidos no 

comportamento linguístico.  
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Portanto, observar problemas ou tópicos que se transformaram em objetos de 

seu estudo e interpretação, analisar seus fins e objetivos ou, ainda, avaliar 

suas propostas ou produtos são as principais vias de aplicação do campo de 

investigação da LA à Teoria de Ensino de Língua. Definiremos, aqui, cada uma 

delas, uma vez que serão utilizadas no capítulo de categorias de análise de 

corpora. Questões relacionadas ao processo cognitivo e à aprendizagem de 

língua, dentre outras, caracterizam os problemas estudados da LA na busca de 

um estudo pontual e investigativo. As contribuições, revelações ou respostas 

alcançadas pelos pesquisadores buscam esclarecer a natureza da LA e seus 

objetivos. E por fim, o exame dos processos como produtos que pregam 

plausibilidade profissional, isto é, adequação do que é mais apropriado para 

determinada situação (PRABHU apud GIMENEZ E FURTOSO, 2002, p.48). 

 

É possível que a contribuição da LA nem seja direcionada tão somente para a 

análise de questões de ordem prática ou o encaminhamento de soluções, mas 

também para a formação do professor de Português Língua Estrangeira devido 

ao aumento na procura por tais cursos. Cunha e Santos (2002, p. 33), em seu 

artigo Perspectivas Contemporâneas na Formação de Professores de 

Português Língua Estrangeira, delineam o papel da LA  na formação 

profissional: 

 

 

Esses cursos, além de atender a comunidade externa, 
respondem às necessidades de alunos e professores 
estrangeiros que precisam aprender a língua para continuar suas 
atividades no Brasil. Talvez o aumento na procura por cursos de 
PLE esteja ligado à obrigatoriedade de demonstrar proficiência 
em português por parte de estrangeiros que queiram estudar ou 

exercer profissões liberais no Brasil. (CUNHA e SANTOS 
2002, p. 33) 

 

 

Atualmente, no Brasil, uma hipótese para o crescimento na procura por estudos 

de LA seja o também crescimento econômico nacional que vem atraindo 

muitos profissionais liberais estrangeiros. Outra hipótese é a obrigatoriedade de 

uma proficiência linguística em Português, que Cunha e Santos (2002) 

atribuem à oficialização do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa 
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para Estrangeiros, variedade brasileira (CELPE-Bras)4. 

 

 Percebemos também o crescimento do ensino de Português como língua 

estrangeira no exterior, configurando programas universitários na América 

Latina5. De qualquer maneira, achamos imprescindível dedicar uma seção à 

Política de Línguas, para compreendermos que espaço nossa língua vem 

conquistando no mundo através de acordos e qual inclusão de novas línguas 

vem transformando nossa grade curricular na última década. Ferreira aponta a 

relação de oferta e procura da nossa língua no exterior: 

 

 

O ensino de Português para Estrangeiros no Exterior tem nos 
Centro de Estudos Brasileiros (CEB) um lugar privilegiado não 
só para o ensino, mas também para a pesquisa, uma vez que 
nessas instituições se concentra grande parte do Ensino de 
Português fora do Brasil, principalmente nos países latino-
americanos. (FERREIRA, 1992, p. 59)  
 
 
 

 

A próxima seção visa apresentar a Política de Línguas como a viabilização 

para o espaço conquistado pelo ensino da língua portuguesa modalidade 

brasileira no Brasil e no mundo para que, em seguida,  possamos classificar o 

aprendiz estrangeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
   Cf. CUNHA e SANTOS, 1999. 

5
   Ibid. Centro de Estudos Brasileiros (CEB). 
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1.1 A CONFIGURAÇÃO DE PLE NA POLÍTICA DE LÍNGUAS 

 

 

O objetivo desta seção é, primeiramente, explorar a projeção que a língua 

portuguesa modalidade brasileira vem ganhando nos últimos tempos para que, 

então,  possamos definir quem são e de onde vêm os alunos estrangeiros.  

 

À guisa de informação, Política de Línguas é um tema muito abrangente 

porque inúmeras combinações de épocas distantes, línguas diferentes, 

situações históricas e sociais muito distintas podem caracterizar o contexto 

estudado. Além disso, não podemos desconsiderar a concepção de cada 

indivíduo para política e ética. Por isso, neste estudo, pontuaremos a relação 

da Política de Línguas, única e exclusivamente, com a língua portuguesa 

modalidade brasileira e o seu ensino a estrangeiros. É como se dedicássemos 

esta seção à PLE porque, através de tratados, a nossa língua e cultura ganham 

espaço no conteúdo escolar em países estrangeiros.    

 

Orlandi (2007, p.7) explica que a Política de Línguas tem a existência da língua  

e seus pressupostos teóricos instalados, porém manipuláveis. Política de 

Língua também pode se referir ao planejamento linguístico, a práticas 

escolares e à organização da relação entre línguas. De acordo com a leitura 

efetuada, entendemos Política de Línguas como a formação dos processos 

institucionais  da Política de Línguas. Em PL2 e em PLE, referimo-nos, 

especificamente, à constituição de um saber metalinguístico através dos livros 

didáticos, da inclusão da língua portuguesa nos conteúdos escolares dos 

países da América Latina e do Certificado de Proficiência em Língua 

Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras) – desenvolvido pelo Ministério da 

Educação do Brasil (MEC) em parceria com a Secretaria de Relações 

Internacionais, para avaliar e certificar, em um exame único, os níveis 

intermediários e avançados de proficiência na língua portuguesa.  

 

 

 



31 
 

Para contextualizar os processos institucionais denominados Políticas de 

Línguas expostos acima, tomamos como base as postulações do teórico 

Eduardo Guimarães (2005, p. 18). O autor afirma que os espaços de 

enunciação de funcionamento de línguas se dividem, re-dividem, se misturam, 

desfazem, transformam por uma disputa incessante porque são espaços 

habitados por falantes, ou seja, por sujeitos divididos por seus direitos ao dizer 

e aos modos de dizer. Trata-se, portanto, de um espaço político, marcado 

constitutivamente por disputas pelas palavras e pelas línguas. Por “político”, 

Guimarães entende o “conflito entre uma divisão normativa e desigual do real e 

uma redivisão pela qual os desiguais afirmam seu pertencimento”. O político 

não é algo exterior à língua, que lhe é acrescido por razões sociais; ao 

contrário, ele é parte do seu funcionamento. E, por ser necessariamente 

atravessada pelo político, a língua é marcada por uma divisão com a qual os 

falantes se identificam. O falante é concebido como uma figura política 

constituída pelos espaços de enunciação. Assim, podemos sugerir que o 

sujeito não-brasileiro estabelece um elo com a língua portuguesa e produz 

determinados efeitos únicos dessa relação.  

 

Quando há uma reconfiguração de espaços enunciativos, a reciprocidade entre 

as línguas envolvidas é esperada, isto é, os processos de institucionalização, 

legitimação e representação das línguas devem ser balanceados. No 

continente sul-americano, podemos ilustrar tal situação com a dupla de línguas 

português-espanhol. Com a inclusão da língua espanhola nos currículos 

escolares brasileiros, a expectativa é de que também aumente o contigente de 

falantes de Português modalidade brasileira na América do Sul.  

 

Um dos processos metalinguísticos de institucionalização, legitimação e 

representação da política linguística é a gramatização da língua portuguesa, 

que, por estar em constante instrumentalização, está diretamente ligada ao seu 

ensino a estrangeiros. O capítulo Sinopse dos Estudos do Português do Brasil: 

a Gramatização Brasileira, de Eduardo Guimarães (1996, p. 127) traz os 

períodos do movimento de gramatização desde o descobrimento do Brasil, 

como podemos observar no seguinte recorte: 
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Nesse movimento, a gramatização brasileira se aproxima da 
busca de uma unidade de língua escrita como Portugal, mesmo 
hoje, em ações ligadas à política (sic) linguística, de muitos 
estudiosos da língua portuguesa, em particular ou da linguagem, 

em geral, no Brasil. (GUIMARÃES, 1996, p. 127) 
 

 

Embora haja uma produção acadêmica considerável dedicada ao estudo de 

diferentes aspectos da gramatização do Português, poucos são os trabalhos 

que cruzam os instrumentos linguísticos e o domínio afetivo na nossa língua 

como língua estrangeira. Por gramatização, entendemos o processo que 

conduz a descrever e a instrumentalizar uma língua nas bases metalinguísticas 

da gramática e do dicionário (Auroux apud GUIMARÃES e ORLANDI, 1996, p. 

9). Em geral, os estudos trabalham, essencialmente, a institucionalização da 

linguística nas estruturas formais de ensino.  

 

A relevância do nosso estudo está relacionada à importância dos processos de 

integração desencadeados pelo Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), isto é, 

a união aduaneira de livre comércio intrazonal e política comercial comum de 

cinco países da América do Sul: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e 

Venezuela. A esse respeito, ressalta Almeida Filho: 

 

 

Todos esses esforços poderiam ganhar um grande impulso 
com políticas de investimento em projetos por parte das 
instituições e órgãos governamentais, além de iniciativas 
macroestruturais para apoiar e ordenar o desenvolvimento do 
ensino de português no Exterior (como o que ocorre nesta 
década com o ensino do Espanhol e do Português no contexto 
de integração dos países do MERCOSUL). (ALMEIDA FILHO, 
1992, p.8) 

 

 

Devemos salientar, igualmente, o crescimento pelo interesse da 

profissionalização acadêmica no ensino da língua portuguesa como língua 

estrangeira apontado por Silveira (1998, p.7) em uma coletânea de textos 

compostos de questões teóricas e metodológicas discutidas durante o I 

Encontro do Núcleo de Pesquisas Português Língua Estrangeira (ENUPPLE-

IP/ PUCSP), indicando uma tendência interculturalista e multidisciplinar: 
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No momento, o cone sul-americano oficializou as línguas 
portuguesa e espanhola para suas relações internacionais, com 
a tendência de tratá-las, politicamente, como línguas de cultura; 
assim sendo, ambas passarão a ser integradas nos currículos 
escolares, exigindo a formação e a titulação de professores 

especializados. (SILVEIRA, 1998, p.7) 
 

 

As associações de política linguística permitem a exploração das vantagens de 

proximidade entre o Português e o Espanhol, com a total adequação de um 

planejamento que Almeida Filho (2009, p. 45) classifica como “evolutivo”, em 

que a experiência de aprender línguas torna-se parte de uma experiência maior 

de aprender outras coisas, os conhecimentos de outras disciplinas como 

ciência, história, artes etc:  

 

 

Nada poderia se apresentar como mais vantajoso no ensino de 
português a falantes de espanhol, principalmente no contexto do 
Mercosul, uma vez que os protocolos de acordo assinados entre 
os países membros trata de uma integração que abrange vários 
segmentos (economia, educação, cultura etc.). Assim, cursos e 
problemas diversos desses países, apresentam-se como 
extremamente valiosos para viabilizar o tão desejado processo 
de integração. (ALMEIDA FILHO, 2009, p.45) 

 

 

 

O Brasil, como outros países em geral, é um país multilingue: tem a sua língua 

oficial, muitas línguas indígenas, falares regionais, línguas de imigração etc. 

Mas, ao lado da multiplicidade concreta de línguas, há, nos Estados, a 

necessidade da construção de uma unidade imaginária. A língua oficial serve 

como uma das representações de nossa unidade e soberania em relação a 

outras nações. Orlandi (2007, p. 59) explica que isto acontece mesmo em um 

momento como o atual, em que as questões de mundialização, nacionalidades 

e multilinguismo estão em destaque. O intercâmbio dos enunciados em 

espaços redivididos é uma prática política em um sentido muito preciso de 

pertencimento do povo ao povo6. 

                                                 
6
  Cf. GUIMARÃES, 2005, p. 17. 
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A enunciação como o processo de produção de texto (GUIMARÃES, 2007, 

p.14) que viabiliza a interação é propriedade intrínseca do ser humano. Assim, 

a enunciação é atividade igualmente intrínseca numa aula de aprendizagem de 

língua estrangeira. É oportuno investigá-la neste ensaio porque, como língua 

estrangeira, tal processo é diferenciado, já que traz consigo negociações 

culturais e adaptações de estilo de vida, hábitos, costumes. 

 

Sedycias (2002, p. 133) criou um programa de ensino de PLE para a 

Faculdade de Wofford, na Carolina do Sul, EUA. Em seu artigo, “Como 

implementar um programa de Português numa faculdade de estudos liberais: 

problemas e estratégias”, Sedycias expôs os primeiros resultados de um 

trabalho de Política de Línguas ao conquistar mais um espaço para nossa 

língua e cultura. O autor divulgou o projeto pelo campus, identificou os alunos 

para a base do programa, apresentou a proposta de implementação ao comitê 

e deu início ao projeto. Os objetivos estabelecidos foram: desenvolver a 

proficiência em Português por meio do uso predominante da língua-alvo; 

desenvolver a apreciação e uma atitude positiva diante da lingua e da cultura 

lusófona e fornecer aos alunos com formação em espanhol ou francês um 

ambiente acadêmico facilitador da transição intensiva de uma das línguas para 

o Português. Em suas considerações, o professor relata que falantes nativos  

do Português elogiavam o grande resultado adquirido em curto tempo, já que 

se trata de uma região remota e de difícil acesso da Carolina do Sul. 

Poderíamos entender como um espaço conquistado, apesar da região 

historicamente conhecida por sua homogeneidade étnica e linguística. Nas 

palavras do próprio Sedycias: 

 

 

Em razão das posições geopolíticas e econômicas que países 
de língua portuguesa, tal como o Brasil, ocupam hoje no 
mercado mundial (o Brasil possui o quinto maior PIB do mundo), 
a necessidade de colocar a língua portuguesa à disposição de 
mais pessoas nos Estados Unidos adquire uma nova dimensão, 
cuja importância será expressa devidamente apenas na medida 
em que esse idioma for acrescentado aos currículos de línguas 
estrangeiras em mais escolas naquele país. (SEDYCIAS, 2002, 
p. 136) 
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Encerramos esta seção salientando que os instrumentos de institucionalização 

de uma língua permitem compreender de que modo uma sociedade constrói 

sua identidade no contexto das políticas plurilinguísticas contemporâneas, 

como afirma Silveira (1998, p. 7): 

 

 

No momento, tem-se dado, internacionalmente, grande 
importância às políticas linguísticas e à política de língua, tanto 
no que se refere ao ensino de língua materna quanto ao de 
línguas enstrangeiras. As causas dessa importância, na 
transformação das comunidades humanas, são várias, entre elas 
a alta tecnologia das telecomunicações e os movimentos 
decorrentes do fenômeno da globalização que objetivam a 
formação e solidificação de comunidades internacionais, tais 
como a europeia, a do cone norte e a do cone sul-americano. 

 

 

 

Diante da descrição do panorama de Português língua estrangeira na Política 

de Línguas da América do Sul e do mundo, podemos, agora, descrever os 

principais tipos de aprendiz estrangeiro. E por quê? Porque precisamos 

entender quem são essas pessoas que têm seus olhos voltados para o nosso 

país e porque essa renda cresce. Esses estrangeiros estão interessados, não 

só em aprender a nossa língua, mas também, em admirar a nossa cultura. Há 

uma projeção de crescimento que, em tempos de crise econômica mundial, 

pode ser considerada providencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

1.2  FACETAS DO APRENDIZ ESTRANGEIRO  

 

 

Considerando a interdisciplinaridade presente em um estudo desta natureza, 

estamos integrando linhas de pesquisa tanto da ciência da Linguística Aplicada 

quanto dos pressupostos teóricos da Política de Línguas, com o intuito de 

abarcar os diversos cenários e suas respectivas nomenclaturas de descrição 

do aprendiz estrangeiro da língua portuguesa modalidade brasileira hoje. É 

importante salientar que a descrição do cenário presente se deve à sua 

reconfiguração constante, e ainda, como veremos a seguir, ao fato de que se 

novas pesquisas são publicadas, novos perfis podem ser criados. Como apoio 

teórico, destacamos as modalidades investigadas no estudo de caso adiante.  

 

Para desenvolvermos a nossa discussão, distinguimos, novamente, segunda 

língua (L2) de língua estrangeira (LE). Segundo Gass & Selinker (2001, p. 4-5), 

aquisição de L2 significa a aprendizagem de outra língua (por contato com 

falantes ou em sala de aula) depois que a língua materna foi aprendida. Às 

vezes, esse termo se refere à aprendizagem de terceira ou quarta língua. O 

ponto importante é que a aprendizagem em um ambiente de L2 ocorre com 

acesso considerável aos falantes da língua aprendida em diversas situações do 

cotidiano. Aqui, usaremos o termo L2 para referir-nos à situação de aquisição 

do Português por alunos estrangeiros em aulas particulares no Brasil. Por outro 

lado, aprendizagem de LE se refere à aprendizagem de uma língua não-nativa 

no ambiente da língua nativa. Por exemplo, falantes de inglês aprendendo 

Português nos EUA.  

 

De modo geral, há três tipos principais de aprendizes estrangeiros da língua 

portuguesa modalidade brasileira: 

 

1) um estrangeiro falante de sua língua nativa (que não seja o Português), que 

vem para o Brasil, por motivo profissional ou não, para aprender a língua 

portuguesa, compõe a modalidade Português como Segunda Língua (PL2);   

 

2) um estrangeiro residente em qualquer país onde o Português não é a língua 
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oficial e que estuda a língua portuguesa configura a modalidade Português 

como Língua Estrangeira (PLE) e 

 

3) um estrangeiro falante de uma ou mais línguas além de sua língua nativa 

(que não seja o Português) e que aprende o Português é denominado como 

estudante de Português para Falantes de Outra (s) Língua(s) (PFOL). 

 

Uma quarta categoria engloba o nativo da língua espanhola e estudante de 

Português como Português para falantes de Espanhol (PFE). Na verdade, o 

caráter recente da área de estudos pode ser o responsável pela formação de 

novas nomenclaturas, como por exemplo, uma combinação entre o aspecto 

geográfico do item 1 e o número de línguas faladas do item 3 ou ainda para a 

nomenclatura Português como outra língua. 

 

Há, ainda, a abertura para novas classificações com relação à idade, uma vez 

que é a época de aquisição de uma ou mais línguas, simultaneamente ou não, 

que determina se estamos tratando de bi/ tri/ plurilinguismo ou não. Até mesmo 

o que Santos7 sugeriu para a inclusão de disciplinas metodológicas para o 

ensino de Português Língua Estrangeira na grade curricular das licenciaturas 

em Português – Literatura pode vir a se tornar uma nova categoria se um 

estudante estrangeiro participar do Programa de Letras relacionado.  

 

Quem está adquirindo a língua? Definir o perfil linguístico da clientela que está 

adquirindo a língua portuguesa deve nos auxiliar no mapeamento do aluno. 

Além dos exemplos acima, devemos considerar o contexto de aquisição das 

línguas responsáveis pela condição de bilíngue analisada e identificar o 

domínio funcional de uso linguístico dessas línguas em diferentes situações de 

comunicação. Com isto, podemos estabelecer o grau de domínio das línguas 

(língua [+/- dominante]) no estágio de bilingualidade definido pelo momento da 

investigação. Savedra8 distingue três tipos de situações de bilinguismo, de 

acordo com o contexto de aquisição: 

                                                 
7
   Santos, 2000. 

8
  Cf. Savedra, 1994. As siglas apresentadas a seguir são utilizadas pela autora, respectivamente, como: 

Língua 1ab (L1ab); Língua 1 + Língua 2 (L1+L2) e Língua Materna + Língua Estrangeira (LM+LE). 
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a) L1ab: as línguas são adquiridas ao mesmo tempo, sendo ambas 

consideradas L1; 

b) L1 + L2: uma língua é adquirida posteriormente à outra, antes de a 

primeira ter sido maturacionada; 

c) LM + LE: uma língua é adquirida posteriormente à outra, depois de a 

primeira ter sido maturacionada. 

 

Notamos que mais pessoas falam mais que uma língua hoje em dia. Definido 

pela idade e maturidade linguística, o bilinguismo é recorrente em nosso estudo 

de caso. Devemos analisá-lo porque, em nosso corpus,  o aluno estrangeiro 

habita no Brasil e estuda Português como língua estrangeira, enquadrando-se, 

assim, nas categorias a seguir sugeridas por Savedra (2002, p. 74). 

 

Quadro 1: Época de Aquisição e Tipo de Bilinguismo 

 

Época de Aquisição Tipo de Bilinguismo 

Infância L1ab  ou  L1 + L2 

Adolescência L1 + L2  ou  LM + LE 

Adulta LM + LE 

 
Fonte: SAVEDRA, M. Aquisição formal da Língua Portuguesa como L2: um estudo de campo no 
Rio de Janeiro.  In: CUNHA, M. J. C. & SANTOS, P. (Orgs.). Tópicos em português língua 
estrangeira. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2002. 
 
 
 

A autora sugere que a situação identificada pelo contexto de aquisição não 

apresenta estabilidade no decorrer da vida dos indivíduos. Ela muda em 

decorrência da variabilidade de uso funcional de cada uma das línguas e pode 

acarretar, em determinados períodos de vida, uma situação de domínio 

linguístico de uma língua em relação à outra. Essa variabilidade de uso não é 

necessariamente uniforme em todos os domínios de comunicação. Ela sofre 

modificações também em decorrência de fatores sociais e comportamentais, 

em diferentes ambientes comunicativos (ambiente familiar, social, escolar e 
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profissional)9. Essa fluidez quanto ao domínio de uso de ambas as línguas, em 

diferentes situações comunicativas, define a segunda dimensão de 

bilingualidade proposta por Savedra. 

 

No caso de nossos alunos de PL2, isto é, estrangeiros que vivem no Brasil e 

estudam língua portuguesa, o bilinguismo constitui o panorama do corpus 

delimitado adiante. Em idade adulta, o trabalho simultâneo entre as línguas 

materna, estrangeira (no caso, inglês no ambiente profissional) e segunda 

língua (Português modalidade brasileira) pode ser resultado de maturidade e 

aptidão linguísticas adquiridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
  A situação de uso de língua no ambiente familiar é definida pela(s) língua(s) utilizada(s) para 

comunicação com parentes próximos e pessoas de estreito convívio. O ambiente social compreende 

todos os locais de contato social frequente, como clube, igreja e vizinhança. Já o ambiente escolar 

engloba todo ambiente de instrução formal dentro e fora da sala de aula e por fim, o ambiente 

profissional é determinado pela(s) língua(s) utilizada(s) para qualquer situação de comunicação 

profissional. 
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1.3 APTIDÃO LINGUÍSTICA E TRANSFERÊNCIA EM PL2 E PLE 
 
 

Para recapitularmos a tríade do Capítulo 2, estamos apresentando os módulos: 

onde – quem – como, das três últimas seções, respectivamente, nas formas 

de Política de Línguas (espaço) cedida ao aprendiz estrangeiro (facetas) ao 

aplicar sua aptidão linguística (processos). 

 

Tratar do ensino de língua portuguesa para estrangeiros requer conhecimentos 

teóricos e metodológicos diferentes dos necessários para o ensino e 

aprendizagem de língua portuguesa como língua materna. Isso se dá porque o 

relacionamento que o aprendiz tem com a língua-alvo, no caso o Português, vai 

além do código linguístico. De acordo com Ferreira (1998), a integração à 

cultura estrangeira auxilia o processo de aprendizagem, porém requer uma 

visão teórica inter e multidisciplinar para que se possa desenvolver no aluno o 

conjunto de competências da linguagem. A autora explica: 

 

 

[...] o ensino de PLE considera a capacidade de aceitar o 
diferente, leva o aprendente a descobrir, como pessoa integral, 
a cultura do outro, tendo consciência de sua própria cultura. 
(FERREIRA ,1998, p. 45) 

 

 

 

 A propensão para aceitar o diferente e se integrar na cultura alheia podem ser 

mensuradas para indicar maior flexibilidade de apreensão de nova informação. 

Uma perspectiva sobre a aprendizagem do Português como segunda língua 

e/ou como língua estrangeira é olhar a aptidão linguística como a identificação 

de uma série de características de aprendizes com êxito: assunção de riscos, 

memorização, suposição inteligente, tolerância à ambiguidade são algumas 

das variáveis importantes. Almeida Filho (2009, p. 17) explica a multiplicidade 

na natureza das variáveis subdividindo-as em intrínsecas à pessoa, como as 

afetivas (ligadas a aspectos de personalidade, atitude e motivação), físicas 

(ligadas a condições de saúde, cansaço, idade) e sócio-cognitivas (ligadas a 

estratégias conscientes e inconscientes de organizar a experiência do contato 



41 
 

linguístico com outros em interação na língua-alvo) e extrínsecas como 

material didático, dentre outros. As variáveis de cada nível combinam-se entre 

si e com as outras dos outros níveis, possibilitando resultados de aquisição 

variados e específicos. 

 

As variáveis cognitivas no ensino apresentadas por Almeida Filho, de certa 

forma, já integravam muitos estudos desde a década de 70 no Brasil. Notava-

se, inclusive, seu impacto engrandecedor na área de ensino de língua com a 

abordagem do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, cujo o nome é 

comumente encontrado como referência na bibliografia concernente à 

Metodologia de Ensino de Língua Estrangeira, doravante denominado ELE, 

inclusive no ensino de inglês (BROWN, 2007, p. 98 – 99). Decerto, Freire não 

escreveu sobre ensino de língua estrangeira. Suas propostas, entretanto, muito 

têm a ver com ELE se pensarmos que língua e discurso se concatenam no 

ponto de vista semântico como unidade subjetiva, ideológica e perlocutória, isto 

é, comunicação na expectativa de adesão por outros. A equação: indivíduo = 

apreciação avaliativa influenciado geográfica e historicamente, mencionada no 

início deste estudo, resulta no aprendiz como ser político, como destaca 

Almeida Filho: 

 

 

Aprender uma língua é aprender a significar nessa nova língua 
e isso implica entrar em relações com outros numa busca de 
experiências profundas, válidas, pessoalmente relevantes, 
capacitadoras de novas compreensões e mobilizadora para 
ações subsequentes. (ALMEIDA FILHO, 2008, p.15) 

 

 

 

A fim de buscar experiências válidas e relevantes, a pedagogia transformadora 

tem por objetivo facilitar a mudança e o aprendizado. Aprender a aprender é 

mais importante do que adquirir nova informação de uma posição 

hierarquicamente superior que decide o que deve ser ensinado. Muitas escolas 

prescrevem o conteúdo desrespeitando a liberdade e a dignidade. Professores 

devem ser facilitadores mediante um relacionamento interpessoal com o aluno, 

desprovido de máscaras, superioridade ou onisciência. Freire (1970), em seu 
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trabalho Pedagogia do Oprimido10, inspirou muitos professores sobre a 

importância da delegação de autoridade aos alunos. Apesar de não ter escrito 

especificamente sobre o ensino de PL2 ou de PLE, Freire nos conduziu para o 

que apontamos em nossa análise adiante: a coexistência cultural, isto é, duas 

culturas pedagogicamente harmonizadas em um espaço de aprendizagem. 

Esse é o motivo da sua menção em nossa dissertação. 

 

O modelo tradicional de escola era veementemente criticado por Freire. 

Totalmente aplicável ao ensino de Português como língua estrangeira, o 

conceito de ensino deste trabalho prega a aquisição de conhecimento pelo o 

contato com a realidade. Freire defendia que o aluno deveria negociar 

resultados do aprendizado, colaborar com o professor e com outros aprendizes 

em um processo de descoberta, engajar-se em um pensamento crítico e 

relacionar tudo que faz na escola com a realidade fora da sala de aula. Daí a 

importância de um ambiente convidativo nas aulas, em que o aluno é visto 

como colaborador do processo de aprendizagem em uma comunicação livre e 

não-defensiva. Alunos não precisam se proteger de crítica, fracasso, 

competição ou punição. Os materiais, por outro lado, utilizam contextos 

significativos de comunicação legítima para que alunos se construam como 

cidadãos. 

 

O aluno de PL2 ou de PLE é um ser com filtros afetivos próprios, conjugados 

com filtros afetivos do professor, além de motivação, bloqueio, ansiedade, 

pressão do grupo, cansaço físico e oscilações eventuais, enquanto forças de 

contraponto numa dada configuração de relevância intelectual e tolerância ao 

novo completam esse cenário.  

 

Podemos ilustrar tal tolerância por meio da formação de resistência, 

conceitualização ou ideia pré-concebida de um novo dado exposto em 

ambiente de aquisição – informal ou de interação social. Em alguns centros 

                                                 
10

  Professor Ernani Maria Fiori apud Freire em “Ao objetivar seu mundo, o alfabetizando se reencontra 

com os outros e nos outros, companheiros de seu pequeno “círculo de cultura”, todos no mesmo 

mundo comum e, da coincidência das intenções que o objetivam, surge a comunicação, o diálogo que 

critica e promove os participantes do círculo. Assim, juntos, recriam criticamente o seu mundo: o que 

antes os absorvia, agora pode ver ao revés. No círculo de cultura, a rigor, não se ensina, aprende-se em 

“reciprocidade de consciências”. 
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urbanos de grande porte, como São Paulo, a gíria truta pode se referir à 

camaradagem. Truta pode ou não portar a conotação de companherismo 

partidário se considerarmos o ser como indivíduo político de Guimarães11 ou 

ainda a conotação de conivência, como no exemplo a seguir: um aluno coreano 

que faz aulas particulares de PL2 sempre deixa seu carro no estacionamento A, 

próximo ao local onde estuda. Num determinado dia, por conveniência, resolve 

parar no estacionamento B, mais próximo do seu destino. Encontra, porém o 

manobrista do estacionamento A, brasileiro, trabalhando no seu dia de folga, no 

estacionamento B, portanto no concorrente, para ganhar algum dinheiro extra. 

O manobrista lhe diz: “Este é meu truta!” esperando conivência no segredo que 

agora partilham: de que trabalha para o concorrente. O aprendiz estrangeiro 

não entendeu como um convite à cumplicidade e pensa que está sendo 

ofendido. Em seu país, o ícone da truta como um peixe forte, que vive em 

águas limpas e que nada contra a correnteza para subir o rio, representa 

resistência à dominação. Turazza (1998, p. 105) explica o processo de 

aquisição de vocabulário em: 

 

 

Léxico de um idioma tem [...] formalização de valores, [...] ele 
revela a matriz cultural de um povo à medida que é nesse 
vocabulário que se encontra suporte para experiências, 
crenças, ideias e ideologia. Usar novo vocabulário é identificar-
se com o outro, compreendendo a organização amalgamada 
de significados e de sentidos que não são totalmente 
desconhecidos para o novo falante, na medida em que ele se 
torna capaz de perceber as ancoragens das novas 
designações de coisas do mundo [...]. Logo o problema se situa 
na interestruturação de conhecimento [...] os confrontos que o 
sujeito estabelece com esses mundos nunca se dão de forma 
homogênea.  
 
 
 

Ainda segundo a autora, a visão de mundo permeada pelo “já-dito”, ou seja, os 

sentidos institucionalizados, admitidos como “naturais”, resgata formação 

ideológica própria, além da interdiscursividade na formação do léxico. Em 

Aquisição de Segunda Língua (doravante ASL), a referência atinge o país, a 

cultura e formação da língua materna. Nas palavras de Turazza: 

                                                 
11

  Cf. 1.1 A CONFIGURAÇÃO DE PLE NA POLÍTICA DE LÍNGUAS, p. 31 deste trabalho. 
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Desse modo, não se aprende simplesmente palavra, aprende-
se pela palavra a designar mundos nomeados, enquanto 
representação de conhecimentos, organizados em uma dada 

direção [...] (TURAZZA , p. 108) 

 
 

 

Turazza (1998) prossegue com a interação propositada entre sujeitos em 

língua estrangeira, que incorpora carga semântica interpessoal (em alteridade) 

no confronto de conhecimento inescapavelmente artificial. É aí que se dá a 

transferência de um termo linguístico – seleção, aplicação e avaliação de uma 

leitura de mundo, segundo a autora: 

 

 

[...] as designações vocabulares parecem cobrar do falante a 
consciência do mundo em que ele vive, do espaço que ele 
integra, materializando pela palavra as formações 
enclausuradas (p. 109) 

 

 

É justamente tal formação enclausurada que nos leva ao estudo da 

transferência linguística, que possibilita o aluno reposicionar conceitos. 

Transferência é o termo geral que descrê o usuário de desempenho ou 

conhecimento prévio para o aprendizado subsequente, ou seja, a transferência 

justifica a manifestação ou escolha (in)consciente de uma ideia. A transferência 

positiva ocorre quando o conhecimento prévio beneficia a tarefa, isto é, quando 

o dado é corretamente aplicado à situação presente. A transferência é 

considerada negativa em casos de desconstrução, ou interferência – o material 

aprendido interpela o dado atual.  

 

A saliência em ASL é tão evidente que alguns tomam esse processo construtivo 

como mera correção de dados da língua materna na língua-alvo. É evidente 

que o aprendiz lançará mão de todo seu conhecimento prévio da língua 

materna para aprender a segunda língua, justamente por se tratar de uma 

gama de experiências já adquiridas. Na área especializada de aplicação da 

Linguística, utilizamos o termo, em tradução livre para este recorte, 

supergeneralização – uma subcategoria da generalização (estratégia de inferir, 
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regulamentar ou concluir a partir de observações) e ferramenta humana eficaz 

na retenção de informação por auxiliar na classificação de conceitos.  

 

Podemos lançar mão do esquema proposto por Brown (2007, p. 102) para 

visualizar o processo de transferência utilizado no exemplo do termo “truta” 

exposto anteriormente: 

 

Figura 1: Transferência, supergeneralização e interferência Brown (2007)12 

 

Transferência 

 

 

  Positiva (+)    Negativa (-) 

 

 

    Supergeneralização   Interferência 

     (L1 → L1)     (L1 → L2) 
     (L2 → L2)     (L2 → L1) 
 

Fonte: BROWN, Douglas H. Principles of language learning and teaching. EUA: Pearson, 2007. 

 

 

Muitos acreditam que só existem dois processos em ASL: supergeneralização 

e interferência. Na verdade, estes exercem papel negativo no processo 

facilitador e também estão presentes em todo aprendizado humano. A 

Interferência é a simples forma de generalização, inicialmente na primeira 

língua e posteriormente aplicada na segunda língua. A supergeneralização é a 

aplicação incorreta – transferência negativa – do conhecimento prévio. Toda 

generalização envolve transferência e vice-versa. Ferreira (2002, p. 142) ilustra 

a ocorrência de transferências negativas com a fossilização do Português para 

falantes de espanhol. A pesquisadora define fossilização, muito comum aos 

falantes de espanhol e aprendizes de Português por se tratar de duas línguas 

muito semelhantes e portanto de interface, como o nível estacionário da 

                                                 
12

  Termos  no idioma orginal: transfer, overgeneralization and interference (BROWN, 2007), adotados 

por teóricos brasileiros (FERREIRA, 2002, p. 142) 
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interlíngua, no qual o aprendiz deixa de progredir em direção à língua-alvo e 

não distingue entre os dois sistemas linguísticos13: 

 

[...] as transferências negativas, particularmente em nível lexical, 

constituem um campo profícuo para a pesquisa. É preciso nos 
empenhar cada vez mais na compreensão dos fatores que 
levam aprendizes à fossilização, principalmente aquela 
fossilização prematura e profundamente arraigada, pois só 
dessa forma poderemos contribuir mais efetivamente para 
minimizar as dificuldades na aquisição do português por falantes 
de espanhol. (FERREIRA, 2002, p. 154) 

 

 

Poderíamos pensar que a transferência negativa do tipo interferência só toma 

forma em ambiente de ensino de segunda língua, ou seja, quando um aluno 

estrangeiro aprende Português no Brasil, por exemplo. Poderíamos imaginar 

que a urgência e dependência da língua para se comunicar, ou ainda, que a 

falta de opção para se comunicar em outra língua senão a língua oficial do país 

em que está vivendo forçariam um aluno estrangeiro a selecionar e avaliar 

insumo cultural diverso do seu em um processo de transferência negativa, pois 

este sempre passa por seu crivo, ocorrendo a chamada avaliação apreciativa14. 

 

Estamos querendo dizer que alguns estudiosos atribuem a transferência 

negativa ao choque cultural típico do ambiente de segunda língua. Não 

necessariamente! Semelhante ao caso da palavra truta, descrito acima em PL2 

(aluno estrangeiro de Português como segunda língua), veremos a seguir um 

exemplo de transferência negativa do tipo interferência em PLE, coletado 

durante a pesquisa de campo financiada pelo Fundo de Pesquisa Mackenzie – 

Mackpesquisa , para comprovar que o trabalho de negociação de sentido e o 

incentivo à ampliação da tolerância à ambiguidade na aquisição da cultura 

estrangeira acompanham, complementam, senão embasam o ensino de língua 

estrangeira desde o início de seu processo. 

 

Imaginemos uma atividade de escuta do tipo entrevista apresentada a alunos 

norte-americanos e estrangeiros estudantes da Universidade de Mississippi 

                                                 
13

  Cf. FERREIRA, 1997. 
14

  Cf. equação p. 18 desta dissertação. 
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nos EUA. Essa atividade de compreensão oral apresenta diversos brasileiros 

falando sobre seu feriado favorito. Uma das pessoas entrevistadas é uma 

jovem carioca que diz que seu feriado favorito é o Dia dos Namorados. Ela 

conta que se lembra do ano em que o tio a convidou para jantar e disse que 

esperava que ela já tivesse um namorado no ano seguinte, pois assim ele não 

precisaria convidá-la novamente.  

 

Em seguida, imaginemos o grupo de alunos que escutam tal entrevista: norte-

americanos e latinos, estudantes universitários (em novembro de 2010) da área 

de Humanas da Universidade de Mississippi, também conhecida como Ole 

Miss devida a sua tradição e sexta posição no ranking das melhores 

universidades públicas do país. Para completar a descrição desse cenário que 

ilustrará um caso de transferência negativa em PLE, imaginemos a reação dos 

alunos: estranhamento e reprovação. Uma aluna, por exemplo, não se 

conformou com o fato de o tio ter convidado sua sobrinha para jantar no Dia 

dos Namorados.  

 

É clara a influência do “já-dito”, nesse caso não aplicado à formação lexical em 

línguas de interface, como sugere Turazza (1998), mas sim como referência ao 

implícito e detecção dos alunos pelas representações sobre a cultura materna 

e a cultura estrangeira na busca de um relativismo cultural. Recusar a 

exposição à cultura-alvo oriunda do ensino da língua-alvo pode ser 

considerado um erro no âmbito cultural. 

 
Por que certos erros são cometidos? Quais estratégias cognitivas e estilos, ou 

até variáveis de personalidade, constituem a base de tais erros? Enquanto as 

respostas para essas questões têm caráter especulativo, as fontes disponíveis 

devem ser analisadas, a fim de ser levantado o valor irrevogável do processo 

de ASL.  

 

A transferência interlingual, ou interferência, principalmente nos estágios 

iniciais, é inerente ao processo em questão por ser adotado como referencial, 

e, a transferência intralingual, ou dentro da própria língua-alvo, pode ser uma 

consequência da extensão, generalização ou inclusão de estruturas da língua 
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estudada. Um terceiro tipo de erro, apesar de sobreposto a ambos os tipos de 

transferência acima descritos, é o contexto de aprendizagem, ou erro induzido, 

uma estrutura de um padrão memorizado por hábito, porém reaplicado 

inapropriada ou diversamente; comum em contextos sociolinguísticos naturais, 

isto é, sem instrução formalizada. Há, talvez, uma explicação para a incidência 

de tais tipos de erros no processo de aprendizagem de língua estrangeira no 

fato de algumas experiências se limitarem a um processo simplista e, por 

vezes, automatizado, como explica a autora: 

 

Consideramos, pois, adquirir uma nova língua não apenas a 
aquisição de hábitos linguísticos, ou seja, fonológicos, 
morfológicos, sintáticos, mas a assimilação de uma nova 
cultura, de uma nova maneira de pensar, pois só desta forma 
poderemos ser capazes de comunicarmos de forma eficiente 
com culturas diferentes de compreendermos outras 
cosmovisões (FERREIRA, 1998, p.40) 

 

 

Para melhor visualizarmos os relatos de transferência negativa coletados em 

no estudo de caso e na pesquisa de campo que realizamos, apliquemos o 

esquema previamente apresentado ao quadro quadriculado (contendo a 

informação referente aos exemplos fornecidos) acrescido à figura original de 

transferência:  

 
Figura 2A: Aplicação Transferência aos estudos de casos (PL2 e PLE). 

 
Transferência 

 

 

  Positiva (+)    Negativa (-) 

 

 

    Supergeneralização   Interferência 

 

    (Truta → Coréia do Sul)   (Dia dos Namorados → EUA) 

    (Cumplicidade → Brasil)   (Família → Brasil) 

 
Fonte: BROWN, Douglas H. Principles of language learning and teaching. EUA: Pearson, 2007. 
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O termo transferência não é particularidade do ELE. Em outras ciências do 

conhecimento humano, tais como a física e a biologia, transferência é um 

jargão amplamente utilizado. De fato, aplicado aos exemplos acima, a 

transferência apresentou um caráter de contextualização – em que truta 

carrega uma carga semântica específica para cada aplicação e em que 

parentesco representa laço familiar.  Ainda que, em uma aprendizagem com 

abordagem comunicativa, não pudéssemos prever todo insumo de informação 

nova, poderíamos, no entanto, fomentar, senão, incentivar a tolerância ao 

“diferente”.  

 

Figura 2B: Aplicação Transferência aos estudos de casos (PL2 e PLE). 

TRUTA → PL2 

 

 BRASIL                     CORÉIA DO SUL 

      =                                     = 

CUMPLICIDADE              OFENSA 

 

 

     DIA DOS NAMORADOS → PLE 

 

BRASIL                            EUA 

     =                                    =  

LAÇOS FAMILIARES       DESRESPEITO 

   

 

   

Posto isso, levantaremos as escolas de pensamento no ensino de língua 

estrangeira a fim de alcançarmos a abordagem comunicativa.  Utilizamos o 

jargão métodos no título do próximo capítulo por se tratar de termo cunhado 

na área de ensino há muitos anos, porém adiante adotaremos metodologia 

como a seção que explica as fases de coleta das categorias selecionadas para  

a análise dos corpora. As fontes e pesquisas utilizadas são, também, de 

referência ao ensino de inglês como língua estrangeira devido à maior 

disponibilidade  de recursos bibliográficos. A literatura para PLE e PL2, em 

crescimento constante, é diferenciada porque os alunos interessados são, 

geralmente adultos,  habilitados academicamente e de profissão definida. 

Desse modo, a metodologia também se torna diferenciada: voltada para o 

ensino de Português como língua estrangeira. 
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2  MÉTODOS E ABORDAGENS EM ELE 

 

 

Para dar continuidade ao nosso trabalho, recorreremos a um cenário histórico 

sobre ELE para acompanharmos um roteiro interpretativo da progressão da 

pesquisa aplicada nessa área até os dias de hoje. Queremos, com isso, 

primeiro cobrir as escolas de pensamento de ensino de línguas estrangeiras e, 

depois, de ensino de Português modalidade brasileira como língua estrangeira 

para, por fim, distinguir a abordagem que adotamos como categoria de base: a 

comunicativa. 

 

Devemos ressaltar, entretanto, que o conjunto de referências foi composto, em 

parte, de teorização para o ensino de Inglês como LE, devido à dificuldade e 

menor disponibilidade informativa e bibliográfica referentes especificamente ao 

ensino de Português como LE e também à nossa própria experiência com o 

ensino de inglês como LE no Brasil e nos EUA.  

 

Antes de prosseguirmos, porém vamos rever a terminologia dos processos de 

ensino-aprendizagem utilizada neste capítulo, para entendermos por que 

algumas linhas apresentadas adiante são consideradas métodos e outras 

abordagens: 

Tabela 1: Abordagem, método e técnica 

 
a. a abordagem não determina os procedimentos em sala de aula; segundo 

Almeida Filho (2009, p. 22), a abordagem pode ser entendida como um 
enfoque de ensino, uma direção geral, um ideário ou uma aproximação 
do ensinar de um professor. 

b. o método possui um plano sistemático de como a língua deverá ser 
ensinada. 

c. técnica é o termo mais estreito, significando um único procedimento. 
d. o ensino indutivo ocorre quando o aluno abstrai a regra gramatical de 

uma série de exemplos apresentados. 
e. o ensino dedutivo apresenta regras, a partir das quais o aluno passa a 

elaborar exemplos que incorporam tal estrutura. 
 

Fonte: RAPAPORT, R. Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Estrangeira – 
Comunicação e Tecnologia no Ensino de Línguas.Curitiba: Ibpex, 2008. 
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No século XVIII, o Método Clássico respondia pelo ensino do latim e do grego. 

Suas principais características de enfileirar regras gramaticais, memorizar 

vocabulário e declinações, conjugar e traduzir e exercícios escritos não 

enfatizava a prática oral. Em seguida, em meados do século XIX, o Método de 

Tradução Gramatical se valia de aulas na língua materna com lista de 

vocabulário, explicações elaboradas das regras gramaticais e leitura de 

clássicos da Literatura. Havia também a análise gramatical de textos, 

mecanização e pouca atenção para pronúncia. Portanto, podemos 

esquematizar os métodos como: até o século XIX, observávamos maior 

enfoque na exatidão da gramática, nas habilidades trabalhadas separadamente 

em aula expositiva focada no professor, o que perdurou, em muitos países, até 

o início de 1860. Isso é observado por Rapaport em: 

 

 

A sua concepção enquanto método aconteceu apenas no 
período entre 1840 e 1940, mas ele já era amplamente utilizado 
pelos antigos (sic) nos seus estudos da língua materna e de 
outras. (RAPAPORT, 2008, p. 66) 

 

 

Em 1880, com a publicação de seu livro A Arte de Aprender e Estudar Línguas 

Estrangeiras, o professor de francês e latim, François Gouin, relatou sua 

própria dificuldade para aprender alemão. A partir da observação de crianças 

aprendendo uma língua materna, Goiun (1880) desenvolveu um método em 

que percepções eram transformadas em concepções, ou seja, um método em 

que a língua deveria ser um meio de pensar e representar o mundo para si 

mesmo. 

 

Por volta de 1900, Maximilian Berlitz criou o que conhecemos como Método 

Direto/ Natural e seus princípios começaram a se estabelecer na Alemanha e 

na França. Richards e Rodgers (2001, p.12) resumiram as principais 

características do Método Direto:  
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Tabela 2: Método Direto de Berlitz15 
 

1. As instruções na sala de aula eram exclusivamente conduzidas na 
língua-alvo.  
2. O ensino se concentrava em vocabulário e sentenças do cotidiano.  
3. As habilidades de comunicação oral eram construídas gradativa, 
cuidadosa e organizadamente, sob o formato de perguntas e respostas 
entre professor e aluno em grupos pequenos de carga horária intensiva.  
4. A gramática era ensinada através da indução.  
5. Novos pontos eram apresentados oralmente.  
6. O vocabulário concreto era ensinado através de demonstração (objetos 
e figuras) e o abstrato por associação de ideias.  
7. Havia o ensino de ambas a compreensão oral e o discurso.  
8. A correção da pronúncia e da gramática era enfatizada. 
 

Fonte: RAPAPORT, R. Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Estrangeira – 
      Comunicação e Tecnologia no Ensino de Línguas.Curitiba: Ibpex, 2008. 

 

 

Rapaport (2008, p. 69) explica que a diferenciação desse método frente ao 

anterior (de tradução gramatical) acontece através da tentativa de encorajar os 

alunos a adotarem uma forma naturalista para o aprendizado de uma L2, 

conforme recorte abaixo: 

 
 

Apesar de o conteúdo consistir de itens de vocabulário e 
estruturas, não havia uma abordagem sistemática do que se 
estava ensinando, por exemplo, vocabulário e estruturas não 
eram ordenados segundo um grau de dificuldade, complexidade 
ou nível de linguagem, porque, de fato, esse método não estava 
embasado em nenhuma teoria de aprendizagem de língua. 
(RAPAPORT, 2008, p. 69) 

 

A ênfase residia na acuidade da pronúncia, portanto os professores eram 

geralmente falantes nativos da língua a ser estudada, por serem tidos como 

“modelos perfeitos” da L2. 

                                                 
15

  As características do Método Direto são apresentadas em idioma original (inglês) por H. Douglas 

Brown e comentadas pela teórica brasileira, Ruth Rapaport: 1. Classroom instruction was conducted 

exclusively in the target language. 2. Only everyday vocabulary and sentences were taught. 3. Oral 

communication skills were built up in a carefully graded progression organized around question-and-

answer exchanges between teachers and students in small, intensive classes.. 4. Grammar was taught 

inductively. 5. New teaching points were introduced orally. 6. Concrete vocabulary was taught 

through demonstration, objects, and pictures; abstract vocabulary was taught by association of ideas. 

7. Both speech and listening comprehension were taught. 8. Correct pronunciation and grammar were 

emphasized. 
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No início da década de 20, houve um retorno ao Método de Tradução da 

Gramática na Europa e nos EUA. O Método Direto voltou fortemente em 

meados de 1950, como uma revolução no ensino de língua, denominado 

Método Áudio-Lingual, inicialmente batizado de Método do Exército (Programa 

de Treinamento Especializado do Exército) já que os soldados norte-

americanos tinham necessidade de aprender e falar as línguas dos aliados e 

dos inimigos durante a II Guerra Mundial. Linguistas estruturalistas, com sua 

análise descritiva científica, juntamente com behavioristas e seus modelos de 

ensino por condicionamento operante, viram suas teorias aplicadas à 

metodologia áudio-lingual: novo material era apresentado em forma de diálogo; 

havia dependência de mimetismo e memorização de frases; as estruturas eram 

apresentadas por análise contrastiva e ensinadas através de repetição; não 

havia explicação de gramática: contavam com analogia indutiva ao invés de 

explanação dedutiva; o vocabulário era limitado e contextualizado; havia alto 

uso de mídia auditiva e visual, como o laboratório de língua; enfatizavam a 

pronúncia, com pouco ou nenhum uso da língua materna pelo professor; as 

respostas bem-sucedidas eram reforçadas; esforçavam-se para conseguir que 

os alunos se expressassem sem erro, com uma tendência de manipulação da 

língua e negligência em relação ao conteúdo. A esse respeito, Almeida Filho 

afirma: 

 

O método audiolingual, também de base gramatical, foi 
influenciado pela linguísitca estrutural e pela psicologia 
behaviorista, tendo sido bastante difundido/utilizado 
principalmente nas décadas de 60 e 70. (ALMEIDA FILHO, 2009, 
p. 32) 

 

 

Por essa série de fatores, essa abordagem foi popular por muitos anos. Até 

hoje, suas adaptações podem ser encontradas em metodologias 

contemporâneas, tais como na Abordagem Comunicativa. Materiais 

cuidadosamente preparados, testados e disseminados fixaram diálogos que 

eram reproduzidos pelos alunos em ambientes fora da sala de aula. No 

entanto, sua limitação em oferecer proficiência comunicativa a longo prazo foi 

também a razão do seu enfraquecimento.  
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A característica mais forte do ensino de língua estrangeira no século XX se deu 

nas décadas de 1940 e 1950 com o Método Áudio-Lingual. Foi dada maior 

ênfase à sistematização oral e ao enfoque metacognitivo – influência do 

Método Direto refutando gramática e tradução das linhas mais clássicas. 

 

Nas décadas de 40 e 50, a Linguística Estrutural ou Descritiva, com seus 

principais representantes Leonard Bloomfield, Edward Sapir, Charles Hockett e 

Charles Fries, apresentou uma proposta com respostas observáveis 

publicamente sujeitas à investigação. Nessa linha de pensamento, a tarefa do 

linguista era descrever as línguas humanas, a fim de detectar suas 

características, já que as línguas se diferem umas das outras ilimitadamente, 

sem uma concepção comum.  Sobre a nova proposta de ensino, Ferreira 

afirma: 

 

A partir de Boas, Sapir e Worf, iniciou-se o interesse científico 
pela tríade língua, cultura e sociedade, temas principais da 
Sociolinguística moderna. (FERREIRA, 1998, p. 39) 

 

 

Acreditava-se que os organismos podiam ser condicionados a reagir de forma 

desejada, dado o grau correto e agendamento de reforço. Logo, o aprendizado 

era visto como um processo linear e estruturado: esta foi a base da Linguística 

Estruturalista e da Psicologia Comportamental. A escola behaviorista ou 

comportamental se fundamentou no conceito de tabula rasa: uma superfície 

limpa, sem noções pré-concebidas sobre o mundo e sobre a língua. De acordo 

com a teoria, as crianças são moldadas pelo mundo onde estão inseridas e 

lentamente condicionadas através das faixas etárias e do reforço como 

aspectos perceptíveis do comportamento linguístico. Se uma resposta 

específica é reforçada, ela torna-se habitual e condicionada. Portanto, crianças 

produzem respostas linguísticas reforçadas. Acreditava-se que a confiabilidade 

da observação dos estados de consciência, a formação de conceitos ou a 

aquisição de conhecimentos fossem impossíveis de ser examinados sob uma 

perspectiva comportamental. Se o método científico fosse rigorosamente 

cumprido, a intuição, por exemplo, seria considerada domínio ilegítimo de 

investigação. E foi justamente esse progresso teórico da LA que nos levou, no 
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início da década de 70, a novas propostas desenvolvidas simultaneamente: o 

Comunidade de Aprendizagem (Community Language Learning), com 

trabalhos em grupo em um ambiente agradável e Método Silencioso (Silent 

Way), que propunha um aprendizado intrapessoal, independente e autônomo. 

 

O fundador do Método de Resposta Física Total, James Asher (1977), 

evidenciou que crianças ouvem muito mais do que falam quando aprendem 

uma língua e que a compreensão oral é seguida de resposta física. O 

estudioso salientava que as aulas de língua geram muita ansiedade e almejava 

um ambiente tranquilo, onde os alunos não se sentissem defensivos ou 

autocríticos. As aulas deveriam ter muito exercício de compreensão oral e 

ações com o uso do imperativo, sem necessidade de resposta verbal. Os 

alunos estariam confortáveis para se aventurar em respostas verbais 

gradativamente. Como todo método do século XX, o Método de Resposta 

Física Total também tinha suas limitações: sem sentido para níveis mais 

avançados. Hoje é reconhecido como atividade em sala de aula. Sobre esse 

assunto, Rapaport chama a atenção: 

 

[...] o estresse e a ansiedade levavam os alunos ao insucesso no 
aprendizado de uma língua estrangeira. Contudo, para Asher,  a 
fonte de estresse não está intensamente ligada às condições do 
ambiente de aprendizagem, mas sim a uma má escolha das 
atividades [...] em relação ao processo em si. (RAPAPORT, 
2008, p. 66) 
 
 

 

Em 1979, o principal representante da Sugestopédia (Suggestopedia), Stephen 

Krashen, propôs um ambiente relaxante e sugestivo, ao som de música 

barroca no fundo, para motivar a comunicação e o autoconhecimento – a base 

para os métodos comunicativos, segundo Almeida Filho (2008, p. 36): 

 

É constitutivo de um método comunicativo, ainda, a providência 
de oferecer situações de aprendizagem não-defensiva em 
ambientes o menos tensos possível. Essa foi, aliás, a 
característica mais saliente dos métodos ditos não-ortodoxos tais 
como o método Silencioso, da Resposta Física Total, 
Aprendizagem Comunitária e Sugestopedia. (ALMEIDA FILHO, 
2008, p. 36) 
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Um dos maiores expoentes na linha de estudo da Linguística Gerativa, Noam 

Chomsky, em sua Linguística Transformacional Gerativa (CHOMSKY apud 

BROWN, p. 27), afirma que a linguagem humana não se vale só de estímulo e 

de resposta como observação descritiva de adequação, mas também de 

explicação dessa adequação. Cognitivistas investigavam os princípios 

psicológicos de organização e funcionamento. Outros linguistas da época 

apontavam as motivações implícitas como uma abordagem racional dotada de 

lógica, razão, extrapolação e inferência para explicar o comportamento 

humano; não empírica como alegavam os behavioristas. Enquanto os filósofos 

da linha estrutural e comportamental estavam focados em O QUÊ –  (resultado) 

como medição objetiva do comportamento em circunstâncias controladas – os 

cognitivistas estavam focados em POR QUÊ (processo) – fatores intrínsecos e 

inerentes, circunstâncias sociais, psicológicas e ambientais. Para o teórico, em 

um processo cognitivo, o aluno constrói suas próprias representações de 

realidade e, individualmente, descobre e transforma competência em dado 

pertinente e ativo, isto é, desempenho.  

 

O conceito de competência de Chomsky está relacionado ao conhecimento 

implícito de um sistema, evento ou fato. É a habilidade inerente de fazer algo, 

de realizar uma tarefa. Desempenho é a manifestação concreta e observável 

da realização da competência. No ensino, presumimos que o aluno possua 

certa competência em algumas áreas e que isso pode ser avaliado através da 

observação de desempenho.  

 

A competência é o conhecimento fundamental do sistema da língua - suas 

regras gramaticais, seu vocabulário; todas as partes e como elas se encaixam. 

O desempenho é a produção real (fala e escrita) ou a compreensão (oral e 

leitura) de tais combinações linguísticas. Chomsky (1965) comparava a 

competência a um falante-ouvinte "idealizado", que não apresenta variáveis de 

desempenho tais como distração, falta de atenção ou interesse, erros, 

hesitação (repetição, fragmentação, pausas, omissões e adições). A teoria de 

linguagem tinha de ser uma teoria de competência para que o linguista não 

tentasse em vão categorizar um número infinito de variáveis de desempenho 

que não refletissem a habilidade linguística de um falante-ouvinte.  
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Chomsky certamente revolucionou a linguística atentando para a “estrutura 

aprofundada” da língua. Seu modelo, no entanto foi extremamente criticado, 

pois consistia de habilidades de um falante-ouvinte "idealizado" desprovido de 

variáveis de desempenho.  

 

Devido ao crescente reconhecimento da importância de ambos os fatores 

cognitivo e afetivo em ASL, alguns métodos entraram em voga e voltaram-se 

para uma esfera mais ampla de variabilidade interlingual – justamente a 

proposta seguinte: o Construtivismo. 

 

O Construtivismo não pode ser considerado uma nova escola de pensamento e 

os preceitos de seus maiores expoentes, Jean Piaget e Lev Vygotsky, também 

já têm raízes fincadas no ensino de línguas.  O seu surgimento, no entanto, é 

atribuído ao final do século XX porque mudanças políticas no panorama 

mundial contribuíram para uma visão mais voltada para a sociedade. Agora, 

com ênfase na interação social e na descoberta do sentido – duas 

características perfeitamente comuns no processo de ensino e aprendizagem 

de segunda língua – aprendizes associam suas construções a sua própria 

representação de realidade. A Escola Construtivista prega que criança vem ao 

mundo com conhecimento nato, pré-disposição e relógio biológico, porém 

aprende a utilizar a língua através da interação e do discurso. 

 

A abordagem multidisciplinar do Construtivismo de Jean Piaget e Vygotsky tem 

uma visão pós-estruturalista, com a integração de paradigmas sociolinguísticos, 

em que a interação social é a base do processo de ensino. A atenção foi vertida 

ao desenvolvimento cognitivo individual como um ato solitário e passível de 

amadurecimento: faixa etária e interação engatilham o momento certo. 

 

Para Almeida Filho (2009, p. 15), na visão de aplicação da Linguística, o 

momento é delineado por um encaminhamento de soluções para que 

possamos evoluir nossa percepção de determinado dado linguístico e 

reposicioná-lo, a fim de nos beneficiarmos da ciência da linguagem ou de 

outras ciências de contato, que se avizinham por contingência da natureza do 

tópico sob investigação. É como se o entrelaçamento de ensino/ aprendizagem 
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de língua e a busca pela construção de sua própria representação de realidade 

permitisse, de fato, a multidisciplinaridade das teorias e dos processos. Os 

elementos didáticos presentes em uma sala de aula contrabalanceiam as 

características das diversas metodologias. As esferas de aprendizagem 

acionadas pelos alunos empregam múltiplas ferramentas de compreensão.  

 

O ensino da língua portuguesa e da cultura brasileira para estrangeiros foi se 

formando durante diversos momentos acima descritos. Como demonstraremos 

a seguir, as pesquisas divulgadas na áreas de PL2 e de PLE acolhem diversas 

abordagens evolutivas para atingirmos maturidade didática e adesão 

profissional comprometida com o crescimento do mercado em questão. 

Quando detectamos que o ELE passou a incluir a cultura do outro e não só a 

forma gramatical, então vimos a possibilidade de juntarmos os pressupostos 

teóricos dos Estudos Culturais aos da LA para examinar os processos de 

aquisição de PL2 e de PLE. 
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2.1 TRAJETÓRIA DA LÍNGUA PORTUGUESA EM ELE 
 

 

Na última seção, descrevemos as transformações metodológicas pelas quais o 

ensino de língua estrangeira passou. Como não poderia ser diferente, o ensino 

de PL2 e de PLE também se desenvolveu ao longo do tempo. Sendo assim, 

nesta seção, temos como objetivo apresentar os períodos da história do ensino 

de língua portuguesa modalidade brasileira. 

 

O ensino de Português a estrangeiros não é uma área de estudo relativamente 

nova. As últimas décadas testemunharam um crescimento da abordagem 

comunicativa e do trabalho de competência e desempenho no mundo. Na 

Europa, a necessidade e o deslocamento favorável entre cidadãos de diversos 

países colocaram a nossa língua como recurso cultural há muitos séculos. O 

que é novo e se encontra ainda em formação é o ensino da língua portuguesa 

modalidade brasileira e cultura do Brasil, tanto como segunda língua em 

território nacional quanto como língua estrangeira em diversas universidades 

no mundo. A esse respeito, Almeida Filho conclui que:  

 

Nesses sessenta anos decorridos é que se esboça a história 
recente do ensino de Português como língua estrangeira em 
ambiente de imersão nas universidades do País. O ensino de 
Português como segunda língua, esse tem uma história muito 
mais longa de quase cinco séculos, no esforço de religiosos 
principalmente pelo ensino de Português a membros das 
nações indígenas. Esse é, sem dúvida, um capítulo de crucial 
importância [...] (ALMEIDA FILHO, 1992, p.12) 

 

 

A instrução sobre cultura brasileira no Brasil e no exterior deverá ganhar força e 

se consolidar como área de pesquisa com programas de pós-graduação em LA 

a médio prazo, na opinião de Almeida Filho (2008, p. 35). Pesquisadores e 

parceiros na produção de conhecimento teórico relevante de natureza aplicada 

para desenvolvimento e expansão do ensino da língua serão requisitados e 

propagarão suas descobertas na formação teórica em construção. 

 

É importante ressaltar que a implementação do Certificado de Proficiência em 
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Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras), a expansão de 

publicações como a revista eletrônica Siriguela e a formação da Sociedade 

Internacional de Português Língua Estrangeira (SIPLE), em 1991, vêm 

ampliando o mercado de instrumentalização e capacitação educacional em 

língua portuguesa.  

 
A colonização do Brasil por Portugal, após o seu descobrimento em 1500, 

marcou início do primeiro processo de aquisição e aprendizagem, bilateral, de 

língua estrangeira no país dominado:  tanto os índios aprendiam a língua 

portuguesa quanto os portugueses aprendiam a língua dos índios, o 

Tupinambá16. Vale ressaltar que, de início, os portugueses eram a minoria 

diante da população indígena. Reflexos condicionados formaram os primeiros 

resultados do que, depois, se tornou base para a teoria da aquisição de 

linguagem em PL2 para as gerações seguintes. Estamos querendo dizer que o 

contato com o povo dominado foi a base empírica para o ensino do Português 

no Brasil. “O estudo da língua pelos jesuítas constitui um meio para se 

conseguir a conversão dos índios.” (NUNES, 1996, p. 141). Com relação ao 

primeiro período da gramatização do Português modalidade brasileira, o autor 

afirma:  

 

 

A Arte, de José de Anchieta foi a primeira gramática feita no 
Brasil e apresenta uma importância fundamental na história da 
gramatização das línguas indígenas brasileiras. (p. 139) Essa 
produção esteve diretamente relacionada aos interesses de 
colonização: unidade política da colônia, civilização dos índios, 
mediação de conflitos. (NUNES, 1996, p. 141, grifo do autor) 

 

 

Nunes (1996, p. 138) ainda nos explica que o estabelecimento da Língua 

Portuguesa como língua do Brasil, como processo de apagamento de outras 

línguas, vem do século XVIII, quando o Governo Português obrigou o ensino da 

língua portuguesa nas escolas e estabeleceu que a língua do Brasil era o 

Português. Isto se produz inicialmente por uma carta régia, datada de 1727, de 

D. João V, que mandava os jesuítas ensinarem Português aos índios nas suas 

                                                 
16

  Tronco Tupi. Disponível em: <http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/linguas/linguas-

gerais>. Acesso em 10/07/10. 
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escolas. E depois por um ato do Marquês de Pombal, que expulsa os jesuítas 

em 1757 e oficializa o ensino do Português no Brasil. 

 

O segundo período vai da segunda metade do século XIX até fins dos anos 30, 

com a fundação da Faculdade de Letras no Brasil. A Gramática Portuguesa de 

Julio Ribeiro (1881) corresponde a um distanciamento da influência direta de 

Portugal. Funda-se a Academia Brasileira de Letras com a finalidade de cuidar 

da cultura da língua e da literatura nacional. 

 

O terceiro período, fundamentalmente ligado a questões relacionadas a um 

padrão literário e ao ensino,  inicia-se nos anos 30 e segue até meados da 

década de 60, quando o Conselho Federal de Educação torna a Linguística 

disciplina obrigatória no Brasil, para os cursos de Letras. Princípios de 

Linguística Geral, de Mattoso Câmara, é de 1941 e já traz a influência para a 

sua primeira gramática descritiva científica, a Estrutura da Língua Portuguesa, 

com registros, ainda, sobre línguas indígenas do Brasil.  

 

O quarto período é pontuado por uma discussão teórica e descritiva fortemente 

política e militante. A partir de 1965 até os dias de hoje, trabalhos de 

Semântica, Sociolinguística, Linguística Histórica, Análise do Discurso e 

também trabalhos gramaticais analisam a especificidade da língua portuguesa 

modalidade brasileira.  

 

Informações sobre o material didático, mais especificamente o levantamento  

sobre livros didáticos e o mercado editorial de PL2 e PLE, têm como objetivo 

fornecer-nos a base para descrevermos as diversas esferas relacionadas ao 

ELE. Conforme explicitado no Capítulo 1, acreditamos que metodologias, 

abordagens e material didático, apesar de  não serem as categorias de análise 

propriamente adotadas nesta dissertação, são os fundamentos para 

compreendermos e descrevermos os procedimentos da sala de aula que nos 

levam a aprender uma nova cultura e absorver as diferenças: essas sim, 

categorias de análise. Portanto, a seguir, trazemos os livros didáticos 

produzidos durante a história do ensino de Português a estrangeiros como 

parte do processo e da fundamentação teórica. 
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 Em 1966, o livro Modern Portuguese: A Reference Grammar, em uma tradução 

livre, Português Moderno: Uma Gramática de Referência, de Mário Perini, foi 

subsidiado pela Modern Language Association of America (MLA) sob a 

liderança do pioneiro linguista aplicado brasileiro Gomes de Matos. Na década 

seguinte, a tradução como estratégia de ensino de língua estrangeira foi 

descartada e uma produção nacional para um público de alunos estrangeiros 

no Brasil em ambiente de imersão foi iniciada. Ilustramos tal momento editorial 

com o livro Português 1 publicado pela Berlitz. Estudiosos se voltaram para a 

busca e criação de material didático de qualidade, com abordagem 

behaviorista, vigente na época, a fim de garantir o ensino do Português 

brasileiro e atender a crescente demanda do ensino de Português para falantes 

de outras línguas, principalmente nos países latino-americanos nos anos 80.  

 

Almeida Filho (1992, p.12) investigou a nomenclatura nocional-funcional 

aplicada ao ensino de PL2.  Nela, os aprendizes passaram a ser o centro do 

processo de ensino-aprendizagem e menor ênfase foi sendo empregada à 

forma. A sintaxe, a morfologia e a fonologia passam a exercer o papel de 

instrumentos a serviço da intenção daquele que interage com a língua. Assim, 

como na hipótese da análise contrastiva exposta no capítulo 1, foi concedida 

maior tolerância ao erro. A associação à realidade do aluno só seria 

concretizada com a prática seguida da identificação pela gramática. 

 

Os conceitos de comunicação e competência comunicativa17 formulados na 

década de 80 trouxeram mudança e uma visão contemporânea de ensino: a 

língua como um instrumento de comunicação em um determinado contexto 

social. A forma e a estrutura da língua cederam espaço à formação do aluno 

em si. Houve uma elaboração de livros didáticos que defendiam os conceitos 

da Abordagem Comunicativa a partir da nocional-funcional, tais como o manual 

de abordagem situacional Falando... Lendo... Escrevendo... Português: um 

curso para estrangeiros (LIMA & IUNES, 1981); Tudo bem (RAMALHETE, 

1984) com textos autênticos relevantes, Avenida Brasil (LIMA et al., 1991) e 

                                                 
17

  Cf. Chomsky, 1965. 
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seus temas culturais e Fala Brasil (COUNDRY & FONTÃO, 1989) com 

amostras do Português corrente no Brasil. 

 

A grande explosão de livros didáticos, com uma ampla diversificação dos 

públicos-alvos, dos níveis proficiência e de materiais aconteceu na década de 

90. Aprendendo Português do Brasil (LAROCA et al., 1993), Bem-Vindo: A 

língua portuguesa no mundo da comunicação (PONCE et al., 1999) e 

Panorama Brasil (PONCE et al., 2006) foram alguns dos livros didáticos criados 

que visavam sensibilizar o aluno quanto a diversos aspectos da língua desde o 

início de sua aprendizagem. A partir desse momento, no âmbito acadêmico, 

alguns pesquisadores começaram a elaborar pequenas unidades de ensino 

ancoradas em pressupostos teóricos da abordagem comunicativa de ensino. 

Essas sugestões de atividades não chegaram a constituir um livro didático 

específico, mas estão disponíveis em artigos escritos sobre o ensino de PLE, 

como por exemplo, em Mello et al. (2002), Silva (2002), Alvarez (2002), Fontes 

(2002), pesquisadores da Universidade de Brasília, e Sternfeld (1997).  

 

Os autores passaram a investigar e a propor a elaboração de livros didáticos 

pautados em conteúdos históricos e culturais, enfatizando a relação língua e 

cultura e instaurando uma nova tendência na área. Eles trabalham com a 

noção de cultura entendida como “comportamentos, atitudes, regras implícitas 

e suas interpretações e percepções pelos indivíduos” (FONTES, 2002, p. 176), 

considerando o conhecimento, as ideias e crenças, assim como “a maneira 

como eles existem na vida social de um grupo ou nação, referência à totalidade 

de características de uma realidade social” (MENDES, 2002, p. 191). 

 

Esses são alguns dos materiais desenvolvidos para o ensino de PL2 e de PLE 

que foram, aqui, apresentados para demonstrar os pressupostos que 

nortearam a produção didática para teorização e aplicação. Nem os métodos  

nem o material didático serão nossas categorias de análise. Eles são aqui 

expostos, contudo, porque ambos representam papéis imprescindíveis para 

que o processo de ensino-aprendizagem aconteça, ou seja, para que, de fato, 

uma segunda cultura ou uma cultura estrangeira seja aprendida. Portanto, 
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utilizaremos as fases da aula, as habilidades de ensino e as classificações de 

tarefas para analisarmos a aquisição de nova cultura. 

 

Passaremos a estudar o processo de aprendizagem e de aquisição de língua 

estrangeira com o objetivo de abordar o escopo do aprendiz. Acreditamos que 

a mudança do foco para o aluno, por ora, é primordial para focarmos em uma 

visão global e eficiente do processo.  

 

Para respondermos às questões levantadas no início deste trabalho sobre 

aquisição de segunda cultura, mais especificamente, sobre o aprendizado da 

cultura e identidade brasileiras no processo de ensino e aprendizagem, vemos 

como imprescindível o alinhamento entre as linhas de ensino expostas 

anteriormente e as reflexões sobre aprendizagem. Na próxima seção, deter-

nos-emos na descrição das características de absorção, retenção e produção 

de informação por parte do aprendiz de PL2 e de PLE. 
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2.2 AQUISIÇÃO E APRENDIZAGEM DE LE 

 

 

Esta seção tem o objetivo de apresentar dois dos conceitos-chave de nossa 

pesquisa: a aquisição e a aprendizagem de segunda língua. Aqui, o aprendiz e 

seus expedientes são observados porque a aquisição da cultura estrangeira 

caminha juntamente com esse processo, como veremos mais detalhadamente 

no Capítulo 3.  

 

Aprender uma segunda língua é um processo longo e complexo que envolve a 

aquisição de uma nova cultura e de novas maneiras de pensar, sentir e agir. 

“São atos de criatividade, imaginação, exploração de possibilidades, 

expressão, construção e apronfudamento na colaboração social e cultural [...]” 

(RAPAPORT, 2008, p. 148). Inclui sentimentos e ações na luta para transportar 

conhecimentos da língua materna para a língua-alvo. Comprometimento total, 

respostas físicas, intelectuais e emocionais são primordiais e inerentes à 

construção da segunda língua. Podemos dizer que poucos adquirem fluência 

se confinados na sala de aula, sem interação autêntica com a língua18.  

 

O ensino pode ser um processo facilitador e eficaz se, dentre outros aspectos, 

soubermos algo sobre o emaranhado de variáveis entrelaçadas que afetam 

como e por que uns aprendem uma segunda língua e outros podem não obter 

êxito em tal objetivo. Krashen (1981, p.5) utiliza o termo aquisição para o 

contato direto entre os falantes que têm como pressuposto uma instrução 

intuitiva implícita, tal como aquisição de linguagem quando se refere à primeira 

língua ou aquisição de segunda língua. Por outro lado, para o autor, o termo 

aprendizagem implica um processo relacionado a um estudo que tem como 

pressuposto uma instrução declarativa explícita.  Há, no entanto, teóricos que 

usam indistintamente os termos aquisição e aprendizagem.  Frequentemente, 

esses dois termos podem não ter significados diferentes em sua origem teórica 

dentro dos estudos de ensino. Para efeito e constância das ideias aqui 

postadas, adotaremos o esquema conceitual de Krashen. 

                                                 
18

  C.f. NEVES, 2006. 
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Diante das palavras de Roger Brown (1966 apud BROWN, 2007, p. 4), 

entendemos a área de ensino e aprendizagem de segunda língua como um 

movimento de expansão e consolidação, conforme apontam em: 

 

Os psicólogos acham interessante quando um fenômeno mental 
complexo - algo inteligente e escorregadio - parece ter sido 
enquadrado em um modelo mecânico. Nós ansiamos por ver tal 
modelo obter êxito. Mas, quando no último minuto, o fenômeno 
prova superioridade ao modelo e o supera em alguma tangente 
incapturável, há algo em nós que se alegra com tais derrotas. 
(tradução nossa)19 
 
 
 

Uma definição para língua é uma afirmação que captura as características 

chaves de um conceito. Portanto, definir língua requer fazer escolhas e 

descartar possibilidades. De acordo com o Longman Dictionary of 

Contemporary English (1995, p. 789) língua é um sistema de comunicação 

escrito ou falado e utilizado por pessoas de um determinado país. Assim, 

podemos sugerir língua como um meio sistemático (que difere das habilidades 

mais genéricas de processamento de informação ou de comportamento 

inteligente) de comunicação de ideias ou de sentimentos através do uso de 

signos convencionalizados. A língua não vem em pacotes fechados e sim como 

um fenômeno caleidoscópico complexo e múltiplo.  

 

Já um dicionário especializado em Linguística, de Trask (1993, p. 113) a 

definição de língua traz a ideia de constante modificação e que a língua 

possibilita a manutenção da identidade social. No Novo Dicionário Eletrônico 

Aurélio, versão 5.11a20, a língua resulta da aquisição como contínuo de 

variedades linguísticas que, por razões culturais, políticas, históricas, 

geográficas, é considerado entidade única que delimita uma comunidade 

linguística. Ao cruzarmos essas definições, observamos a constante interação 

                                                 
19

  Citação em idioma original (inglês): ―Psychologists find it exciting when a complex mental 

phenomenon – something intelligent and slippery – seems about to be captured by a mechanical 

model. We yearn to see the model succeed. But, when, at the last minute, the phenomenon proves too 

much for the model and darts off on some uncapturable tangent, there is something in us that rejoices 

at the defeat.‖ 
20

  FERREIRA, A. B. H. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio. CD-ROM versão 5.11a. Positivo 

Informática, 2004. Contém cerca de 345 mil verbetes e dezenas de milhares de citações provenientes 

de 1400 autores. 
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pertinente à língua. Assim, em sala de aula de PL2 e PLE, contar com a 

complexidade de um sistema linguístico para nos apropriarmos de novos 

conhecimentos é apreender, além da língua, uma cultura estrangeira. 

 

Considerando ainda que a língua é sistematizada por símbolos arbitrários 

vocais e visuais e que estes símbolos têm sentidos convencionalizados, 

podemos notar que a língua é utilizada para a comunicação numa comunidade 

ou cultura de discurso. Ela é inerente aos humanos, porém não só limitada ao 

ser humano. Os animais também se comunicam através de símbolos vocais. A 

língua é adquirida por todas as pessoas de maneiras muito semelhantes e com 

características universais: independentemente do código linguístico, como 

veremos abaixo, a aprendizagem da língua pode conter aspectos comuns em 

comunidades diversas. 

 

A aprendizagem, sob um possível ponto de vista mais tradicional, seria 

"adquirir ou obter conhecimento sobre um assunto através de estudo, 

experiência ou instrução." Assim, a troca empírica da aprendizagem geraria 

uma alteração com relação ao estado anterior (causada por experiência). 

Brown (2007, p. 8) sugere a evolução da aprendizagem em 7 características:  

 

Tabela 3: Características do processo de aprendizagem 

 

1.  Aprender é aquisição ou “obtenção”.  
2.  Aprender é a retenção de informação ou habilidade.  
3.  A retenção dessa informação requer sistematização de 

armazenamento, memória e organização cognitiva.  
4.  Aprender implica enfocar o sistema linguístico consciente e 

ativamente.  
5.  Aprender pode perdurar, mas é suscetível ao esquecimento.  
6.  Aprender envolve algum tipo de prática e sua consolidação.  
7.  Aprender é uma mudança de comportamento.  
 

Fonte: BROWN, Douglas H. Principles of language learning and teaching. EUA: Pearson, 2007, 
grifo do autor. 
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Vários aspectos afetivos21, tais como empatia, autoestima, inibição, imitação e 

ansiedade afetam diretamente o processo de aprendizagem. O egocentrismo, 

isto é, sentimento caracterizado pela necessidade do indivíduo se colocar como 

o centro de tudo, tem destaque na formação humana, principalmente em 

crianças: quando o chocalho cai da mão do bebê, ele passa a não mais existir.  

As inibições começam a borbulhar na adolescência como resposta a maior 

autoconhecimento, surgimento de dúvidas, comparações e pressão exercida 

por outros. Em cada momento da vida, implicações e resultados variam no que 

tange à jornada de aquisição de uma língua. A aprendizagem é um processo 

para se atingir o aprendizado - resultado com êxito de independência linguística 

e projeção social.  

 

Parte do Capítulo 2 foi dedicada às considerações didáticas, ou seja, aos 

paradigmas norteadores do ensino de língua ao longo do tempo. Vimos, então,   

ensinar como o ato de demonstrar ou ajudar alguém a aprender como fazer 

algo; dar instruções e orientar o estudo de algo; compartilhar e instigar a 

compreensão. Agora, nesta parte, visamos reconhecer e analisar as 

estratégias, expedientes e técnicas individuais de aprendizagem e aquisição de 

segunda língua, uma vez que a fomentação da discussão pode contribuir, em 

muito, para o crescimento do estudo, conforme afirma Morita (2009, p. 95), 

sobre as carências na conscientização do processo de aprender, de ensinar e 

de interagir numa língua estrangeira. 

 

Dell Hymes (1972) considerou a “criatividade intrapessoal governada por 

regras”, de Chomsky, muito limitada por não incluir os aspectos sociais e 

funcionais da língua. Por isso, o autor definiu competência comunicativa como 

nossa habilidade de transmitir, interpretar mensagens e negociar sentidos 

interpessoalmente em contextos específicos. Não é conhecimento sobre uma 

língua e sim a habilidade de comunicação interativa e funcional. Canale e 

Swain (1983 apud BROWN, 2007) apresentam quatro componentes 

construtores da competência comunicativa.  

 

                                                 
21

  O domínio afetivo será apresentado no capítulo 3 desta dissertação. 
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Por ora, acreditamos que é necessário analisar e compreender o trabalho 

seminal de definição de competência comunicativa desenvolvida por Canale e 

Swain, uma vez que suas postulações ainda são o ponto de referência para 

discussões posteriores. Nosso intuito, porém é apresentar a versão 

contemporânea de Almeida Filho (2008, p.19) do conceito de competência 

comunicativa, que abrange âmbitos metalinguísticos e metacomunicativos em 

um esquema mais completo.  

 

Como podemos observar no quadro a seguir, os dois primeiros componentes 

refletem o uso do próprio sistema linguístico e os dois últimos definem os 

aspectos funcionais da comunicação. 

 

Quadro 2: Componentes construtores da competência comunicativa de Canale e Swain22 

 

Competência 
Gramatical 

 

Alinha o conhecimento de itens léxicos, regras de morfologia, sintaxe, 
semântica e fonologia. Está associada à proficiência do código 
linguístico.  

Competência 
Discursiva 

 Funciona como habilidade complementar de conectar sentenças e 
formar sentido de diversas extensões – de simples conversações a 
longos textos escritos (artigos, livros e similares).  

Competência 
Sociolinguística 

É o conhecimento de regras socioculturais que requer compreensão do 
contexto em que a língua está inserida, papel dos participantes, 
informação partilhada e a função da interação. 

Competência 
Estratégica 

 

Estratégias de comunicação verbal e não verbal que podem ser 
colocadas em prática para compensar rupturas, limitações de variáveis 
de desempenho e insuficiência linguística.  

 

Fonte: BROWN, Douglas H. Principles of language learning and teaching. EUA: Pearson, 2007. 

                                                 
22

  Competências apresentadas em idioma original, grifos do autor: 

  

Grammatical 

Competence 

It is that aspect of communicative competence that encompasses ―knowledge of 

lexical items and of rules of morphology, syntax, sentence-grammar semantics, 

and phonology‖. It is the competence that we associate with mastering the 

linguistic code of a language. 

 

Discourse 

Competence 

The complement of grammatical competence in may ways. It is the ability we 

have to connect sentences in stretches of discourse and to form a meaningful 

whole out of a series of utterances. Discourse means everything  - from simple 

spoken conversation to lengthy written texts (articles, books and the like).  

 

Sociolinguistic 

Competence 

It is the knowledge of the sociocultural rules of language and of discourse. This 

type of competence requires an understanding of the social context in which 

language is used: the roles of the participants, the information they share, and 

the function of the interaction.  

 

Strategic 

Competence 

It is the verbal and nonverbal communication strategies that may be called into 

action to compensate for breakdowns in communication due to performance 

variables or due to insufficient competence. 
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Supomos que todos sejamos dotados de uma competência comunicativa desde 

que haja interação na sociedade. Um estrangeiro pode tentar entender e se 

fazer entender a partir do primeiro momento de contato com a língua e a cultura 

estrangeira. É uma combinação de características intrapessoal e 

sociolinguística, salvo restrições e níveis de interação de cada indivíduo. O 

aspecto intrapessoal pode auxiliar no gerenciamento de ansiedade antes da 

interação e o aspecto sociolinguístico pode responder por nossa concepção de 

mundo e competência comunicativa. 

 

Devemos salientar que não se trata de descrição ou classificação única de um 

sentido. Não temos a intenção de dispor de um molde rígido e afirmar que todo 

aluno tem a fórmula x ou y de competência comunicativa. Pretendemos, tão 

somente, utilizar as evoluções teóricas para otimizarmos o trabalho de 

construção de língua estrangeira e aplicar as concepções pesquisadas. 

 

Consideramos a Abordagem Comunicativa a próxima evolução teórica que 

muito tem contribuído para a área de pesquisa deste estudo e, por isso, com o 

intuito de fornecermos subsídios para o desenvolvimento de nossa pesquisa, 

trazemos, na próxima seção, seu embasamento teórico. 
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2.3 A ABORDAGEM COMUNICATIVA EM PL2 E EM PLE  
 
 
 
Objetivando melhor compreender o processo de ensino de Português como 

língua estrangeira, completaremos o conceito de abordagem apresentado no 

início do Capítulo 2. A abordagem é uma filosofia de trabalho. Trata-se de 

crenças e princípios mais estáveis capazes de orientar as decisões e ações do 

professor nas distintas fases da operação global de ensino. Nas palavras de 

Almeida Filho (2009, p. 22)  

 

Pela definição que apresentamos a abordagem é, na verdade, 
uma verdadeira força (potencial, na medida que só se realiza 
nas tarefas concretas de ensino e aprendizagem de uma 
língua-alvo) que orienta, dá consistência e rumo ao trabalho do 
professor. 

 

 

Para uniformizarmos os conceitos adotados nesta pesquisa, tomaremos como 

base as mesmas definições de Almeida Filho (2009, p. 16) para abordagem, 

método e técnica respectivamente. A abordagem de ensino tem um caráter 

mais abstrato e abrangente, que explica vários métodos, aparentemente 

distintos, mas que possuem bases conceituais comuns sobre a linguagem 

humana, o aprender e ensinar línguas. O método é composto de distintas e 

reconhecíveis práticas de ensino de língua, com seus respectivos correlatos, 

planejamento de unidades, materiais produzidos, avaliação do rendimento e 

tipos de atividades (técnicas) na sala de aula. Segundo Almeida Filho: 

  

Podemos inicialmente questionar se abordagem, método e 
técnica são de fato aspectos do ensino de línguas ou se são 
níveis distintos da operação de ensinar línguas. Por abordagem 
se entende teorias sobre a natureza da língua e sobre como 
são aprendidas [...] teorias sobre como se ensina uma nova 
língua também deveriam formar parte desse composto 
conceitual, mas essa representação é confundida no verbete 
definidor como o próprio método (entendido como maneiras de 
ensinar sem aludir ao aprender). [...] abordagem comunicativa, 
essa sim corretamente denominada abordagem por abarcar 
diversas tendências ou manifestações metodológicas dentro de 
si. (ALMEIDA FILHO, 2009, p. 16) 
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A figura a seguir é uma representação gráfica do teórico para demonstrar que a 

operação global de ensino de línguas não é isenta de rupturas e que alterações 

poderão ser iniciadas em qualquer das fases quando da presença de provisões 

anteriores. Quanto mais à direita ocorrer uma alteração, mais efeito retroativo 

potencial ela possuirá sobre as dimensões anteriores. 

 

Figura 3: Operação Global de Ensino de Línguas de Almeida Filho (2008). 

 

         Reflexão 
         Rupturas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Planejamento   Produção de   Método  Avaliação do 
de Cursos   Materiais  (experiências   Rendimento 
(unidades)  (ou seleção)   de aprender  
       do aluno) 

 

 

Objetivos Critérios para  Técnicas e   Critérios para 
   Codificação  Recursos  Produzir 
         Instrumentos 

 
Fonte: ALMEIDA FILHO, J. C. P. Dimensões comunicativas no ensino de língua. SP: Pontes, 2008. 

 

 

A operação global de ensino de língua é um processo reflexivo com fases 

distintas e interligadas. O autor expõe que, muitas vezes, o conceito de 

planejamento é reduzido ao ato de listar o conteúdo a ser ensinado. Registro 

com previsões dos conteúdos-amostras e da natureza das experiências, o 

planejamento das unidades será desenvolvido de acordo com a abordagem 

(implícita ou explícita) do planejador. A produção de materiais, o método e a 

avaliação podem sofrer perturbações no sistema, representadas no gráfico 

pelas reflexões e rupturas. 

 

Abordagem de 
Ensinar do 
Professor 
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Reiterando as palavras de Almeida Filho, Fontão do Patrocínio (2009, p. 59) 

ainda sugere que o método constitui a maneira de vivenciar a nova língua, em 

que o professor revê a própria identidade no dia a dia das aulas, e a técnica 

constitui o procedimento com objetivo específico de apresentar determinada 

atividade (experiência prevista ou implementada) dentro ou fora da sala de aula 

(grifos nossos). 

 

De acordo com Almeida Filho (2008, p. 36), o ensino comunicativo é aquele 

que não toma as formas da língua descritas nas gramáticas como o modelo 

suficiente para organizar as experiências de aprender outra língua, mas sim 

aquele que toma unidades de ação feitas com linguagem, como organizatórias 

das amostras autênticas de língua-alvo que se vão oferecer ao aluno-aprendiz. 

O pesquisador classifica o método comunicativo em comunicativizado ou 

progressista. O método comunicativizado mantém foco na forma, com prática 

de linguagem sem temas educacionais construtivos ou conflitivos, e o método 

comunicativo progressista se vale de atividades de autoconhecimento, 

interação verdadeira sobre tópicos reais e ideologicamente conflitivos em 

ambientes não tensos (por exemplo, o método silencioso, a resposta física 

total, a aprendizagem comunitária, como vimos início do Capítulo 2) com o 

objetivo de criar condições favoráveis para um desempenho real numa nova 

língua. 

 

Quanto a questões linguísticas, por exemplo, Almeida Filho (2008, p. 38) 

explica que o ensino comunicativo deve oferecer condições para uma 

aprendizagem subconsciente no trato de conteúdos relevantes que envolvam o 

aprendiz,  para aprendizagem consciente de regularidades linguísticas e até 

para rotinização de subsistemas linguísticos, como pronomes e terminações 

verbais que embasam o uso comunicativo extensivo da nova língua. O autor 

continua, exemplificando que unidades fragmentadas da gramática, como o 

“presente simples”, não são mais suficientes, da mesma forma que não o são 

as funções comunicativas fragmentadas como “descrições” e as “opiniões”:  
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A integração de ambas  (sic) em unidades do discurso maiores 
(como os eventos de fala) transcende as suas limitações ao nível 
comunicativo quando assim isoladas. Essas unidades 
específicas de discurso podem ser ilustradas por meio de 
conversas telefônicas, entrevistas, trabalhos acadêmicos, 
descrições de processos etc. (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 59) 

 

 

É importante apontar que, na abordagem comunicativa, imprimir um ritmo 

viável de aprendizagem significa estabelecer um clima de confiança, com a 

apresentação de amostras significativas de linguagem, em que haja 

possibilidade de ensaio e fechamento para a prática coerente e real de fluência 

da língua-alvo.  

 

Segundo o pesquisador, a abordagem contemporânea para ELE toma o 

sentido ou a significação como requisito central e os compreende como função 

de uma relação. Aprender uma LE é aprender a significar, buscar experiências 

mobilizadoras para interação em uma língua que se desestrangeiriza23 

gradativamente. 

 

Na abordagem comunicativa, a gramática pode assumir o puro papel de 

ferramenta de comunicação interpessoal para o ensino de Português como 

língua estrangeira ou como segunda língua. As unidades fragmentadas de 

gramática não são suficientes, assim como não são as funções comunicativas 

fragmentadas. A integração de ambas em unidades maiores do discurso (como 

eventos da fala, por exemplo) transcende suas limitações para um nível 

comunicativo. Assim também o uso de recursos não-verbais pode estreitar o 

relacionamento entre a gramática e a coerência global do discurso 

comunicativo. No que tange a propiciar contexto relevante, experiência válida 

de formação e de crescimento intelectual do aluno e do professor, podemos 

arriscar uma comparação com as propostas de  Moura Neves (2006) para o 

ensino de gramática da língua portuguesa, expostas no Capítulo 1 (intitulado 

Linguística Aplicada como Referência), salvo as devidas particularidades, pois 

                                                 
23

  Nas leituras especializadas, coletamos os vocábulos desestrangeirização e desestrangeiriza cunhados 

por Almeida Filho, porém não ainda não dicionarizados.  Por esse motivo, doravante, ao utilizá-los, 

manteremos os termos em itálico, conforme apresentados pelo próprio autor, tanto para empregar-lhes 

a ênfase desejada quanto para indicar termos não dicionarizados. 
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a autora salienta o ensino de Português como língua materna e nós 

respondemos a uma das perguntas levantadas nessa pesquisa: devemos 

privilegiar o ELE focado no sentido e na interação propositada entre sujeitos 

numa língua estrangeira, organizando experiências de aprender atividades 

relevantes e tarefas de real interesse e/ou necessidade do aluno, que o 

capacitem a usar a língua-alvo para realizar ações na interação com outros 

falantes-usuários. 

 

Diante das leituras efetuadas, percebemos que não basta simplesmente querer 

ser um professor comunicativo para sê-lo. É necessário desenvolver uma 

competência aplicada que capacite o professor a ensinar com plausibilidade, 

isto é, utilizar-se de amostras comunicativas de língua viva (ALMEIDA FILHO, 

2008, p. 52), além de uma competência profissional e atualização permanente, 

conforme demonstra Almeida Filho (2008, p.50): 

 

Essa evidência nos faz crer que o professor nem sempre 
operou mudanças profundas em suas convicções sobre o que 
é língua, o que é aprender e o que é ensinar para ser mesmo 
comunicativo. Quando muito o professor nessas condições de 
verbalizar o valor formal de ser comunicativo pode 
„funcionalizar‟ ou vestir uma parte do seu material com traje 
comunicativo. (grifos e itálicos do autor) 

 

 

Por conseguinte, o professor deve solidificar suas mudanças profundas e 

alinhar suas bases teóricas às competências24 a serem desenvolvidas pelo 

aluno para que não haja subversão da abordagem comunicativa em uma 

competência metalinguística ou ainda para que o extremo ecletismo não crie 

uma colcha de retalhos, como sugere Bison (2009, p. 110). O estudo contínuo e 

o desenvolvimento profissional devem garantir a proficiência e não a habilidade 

de explicar a língua e cultura-alvo em paráfrase, por exemplo. 

 

Há autores, da vertente gramatical, por exemplo, que não consideram as 

necessidades, interesse e expectativas dos aprendizes como objetivos a serem 

atingidos nas salas de aula de PL2 e de PLE. Há, inclusive, ciclos de tarefas e 

                                                 
24

  Cf. Competências p. 56 desta dissertação. 
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atividades, ou, ainda, em uma esfera maior, metodologias que adotam a 

despersonificação e generalização, porém com roupagem comunicativa. Ainda 

assim, notamos não ser o suficiente para se atingir a otimização da abordagem 

subjacente ao material didático ou ao contexto escolar, como explica Almeida 

Filho (2008, p. 37), ao demonstrar que os comunicativos frequentemente 

partilham características dos gramaticais e vice-versa.  

 

O autor afirma que os materiais comunicativos incentivam o aluno a expressar 

aquilo que ele deseja ou de que precisa e que as técnicas são interativas com 

trabalhos em pares ou em pequenos grupos, trabalhando, muitas vezes, 

simultaneamente na sala de aula. 

 

As diretrizes de um professor comunicativo incluem: propiciar experiências de 

aprender com conteúdos relevantes para a prática e uso da nova língua que o 

aluno reconhece como experiências válidas de formação e crescimento 

intelectual; poder utilizar uma nomenclatura comunicativa para tratar da 

aprendizagem da comunicação na língua-alvo (tópicos, cenários, papéis sociais 

e outros); tolerar (por compreender) o papel de apoio da língua materna, 

incluindo os erros que se reconhecem como sinais de crescimento de uma 

nova capacidade de comunicação em outra língua; representar temas e 

conflitos do universo do aluno na forma de problematização e ação dialógica; 

oferecer condições para aprendizagem subconsciente no trato de 

conteúdos relevantes para aprendizagem consciente de regularidades 

linguísticas e até para a rotinização de subsistemas linguísticos que embasam 

o uso comunicativo extensivo da nova língua; respeitar a variação individual 

quanto a variáveis afetivas tais como motivações, ansiedades, inibições, 

autoconfiança e empatia com as culturas dos povos que usam a língua-alvo e 

avaliar o que o aluno pode desempenhar em comunicação mais do que 

aferir conhecimento gramatical. Almeida Filho (2008, p. 43) prossegue 

esclarecendo que ainda não se conhece tudo sobre o modo comunicativo de 

ensinar, daí sua necessidade latente de constante pesquisa e autoavaliação 

profissional. 

 

Não acreditamos que seja possível classificar uma diretriz como mais 
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importante que a outra. Não associamos os pontos acima listados com um 

ranking de prioridade. Ressaltamos, entretanto, que o respeito e incentivo do 

professor pela empatia do aluno com as culturas dos povos que usam a 

segunda língua serão utilizados como uma janela para tratarmos de 

interculturalidade em ensino de PL2 e de PLE, pois, ao experimentar 

informação de carga cultural diversa, o aluno também lida com novos requisitos 

de aprendizagem: (de) codificação, seleção e emprego aliados ao ecletismo na 

construção do aprender uma nova língua e sua cultura. 

 

Em seu artigo Aspectos da identidade cultural brasileira para uma perspectiva 

interculturalista no ensino/ aprendizagem de Português Língua Estrangeira, 

Silveira (1998, p. 18) sugere que os falantes nativos conhecem marcos de 

cognição social e  (sic) as práticas sociais do uso efetivo de sua língua; os 

falantes estrangeiros precisam adquiri-los por experiências para saber usar a 

língua-alvo que estão aprendendo por um ensino formal. Há lacunas quanto à 

caracterização de nossas identidades cultural e idiomática que tendem à 

fossilização se não trabalhadas. Portanto, ensinar uma nova cultura não é 

aculturar o aluno, mas enriquecê-lo, e, para tanto, o professor precisa ter uma 

formação interculturalista. A autora conclui, assim, que: 

 

[...] tanto o discurso como a comunicação têm importância vital 
para a caracterização da identidade cultural brasileira, assim 
como de qualquer outra identidade cultural, na medida em que 
constroem uma unidade imaginária, ideal, a partir do que é 
vivido socialmente, sendo representada como marco de 
cognições sociais. Nesse sentido, a concepção de identidade 
cultural é a de contemporaneidade, de percepção comum que 
os grupos sociais têm de estados de coisas do mundo, embora 
haja variedades/ variações para cada grupo; é em relação a 
esta percepção comum que os grupos sociais encontram sua 
própria referência, ao mesmo tempo em que se encontra um 
espaço em que se configura uma imagem nacional do país. 

(SILVEIRA,1998, p. 18) 
 
 
 

Se tomarmos como base identidade cultural estrangeira como percepção 

comum e contemporânea de grupos sociais para as coisas do mundo e todas 

as suas variações, explorar a sua diversidade é parte fundamental da 

construção de um conhecimento global sobre um país, sua língua e sua cultura 
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em comparação com o país, cultura e língua materna, isto é, o que aqui 

assumiremos como perspectiva intercultural em ELE. 

 

É preciso reconhecer, no entanto, que o termo “intercultural” tem sido 

empregado numa difusão de sentidos por autores distintos em diversas áreas 

do conhecimento humano. Com o intuito de enfocar a aplicação da 

interculturalidade no ensino de PL2 e de PLE, é necessário que adotemos uma 

definição como base deste recorte: o ensino de segunda língua sob a 

perspectiva intercultural propicia um espaço privilegiado para o cruzamento de 

culturas na tentativa de promover a vivência e reflexão das experiências de 

intercâmbio espontâneo. 

 

Dada a importância da diversidade e herança culturais, trabalhos com o 

cruzamento e a comparação de ambas línguas e culturas (materna e alvo) 

incentivam sua perpetuação e asseguram a tolerância e o respeito contínuos 

através da Educação. Banathy, Trager e Waddle (1966 apud BROWN, 2007, p. 

249)  avaliam o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira em suas 

postulações:  

 

A mudança que deve ocorrer no comportamento de linguagem 
de um aluno de língua estrangeira pode ser equiparada com as 
diferenças entre a estrutura e cultura da língua materna do aluno 
e a estrutura e cultura da língua-alvo. (tradução nossa)25 

 

Assim, iniciaremos o próximo capítulo com a definição de cultura no intuito de, 

posteriormente, focalizar a interculturalidade e construção identitária em ELE. 

Os dois primeiros capítulos desta dissertação tiveram como objetivo sustentar a 

base para o próximo capítulo de conteúdo referente à nossas categorias de 

análise, como poderemos verificar adiante. Vale relembrar que não objetivamos 

dissertar especificamente sobre ensino, aprendizagem ou material didático, e 

sim sobre a inserção da cultura brasileira veiculada e produzida nesses três 

âmbitos. 

                                                 
25

   Citação original em inglês: ―The change that has to take place in the language behaviour of a foreign 

language student can be equated with the differences between the structure of the student‘s native 

language and culture and that of the target language and culture.”(BANATHY, TRAGER AND 

WADDLE, 1966 apud BROWN, 2007, p. 249) 
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3 PERSPECTIVA INTERCULTURAL EM ELE 
 
 
 

Neste capítulo, trataremos de interculturalidade no ensino de língua 

estrangeira. Para tanto, em primeiro lugar, analisaremos o conceito de cultura, 

e, então, combiná-lo-emos com o ensino de língua estrangeira.  

 

“Aprender uma língua estrangeira significa antes de tudo entrar em contato e 

em conflito com diferentes maneiras de produzir sentido.” (FONTÃO DO 

PATROCÍNIO, 1995). Acreditamos que a dualidade contato/ conflito acontece 

quando o aprendiz passa a conhecer a cultura do outro. Se língua e cultura 

caminham juntas em uma operação global de ensino26, estudar que é cultura é 

essencial para que haja sensibilização com as convenções do uso da língua a 

ser estudada, determinada pelas características do contexto de uso. 

 

Dentre inúmeras definições, destacamos a de cultura como a representação do 

cotidiano, uma vez que nos inclinamos para uma Abordagem Comunicativa em 

ELE, valendo-nos de material autêntico27. Sob os âmbitos da Antropologia, dos 

Estudos Culturais e da Etnologia, cultura é o contexto em que existimos, 

interagimos e nos relacionamos. Elemento de coletividade identitária, a cultura 

pode ser definida como as ideias, costumes, habilidades, artes e ferramentas 

que caracterizam determinado grupo de pessoas em um determinado período 

de tempo. Mas, a cultura é mais do que a soma de partes. Matsumoto (2000 

apud BROWN, 2007, p. 189, em tradução livre)28 apresenta cultura como um 

sistema dinâmico de regras, explícitas e implícitas, estabelecidas pelos grupos, 

a fim de assegurar sua sobrevivência. De acordo com o autor, a cultura envolve 

atitudes, valores, crenças, normas e comportamentos partilhados por um grupo, 

porém trabalhados de maneira diferente por cada unidade específica desse 

grupo. O autor explica que a cultura é relativamente estável e passada adiante 

por gerações, porém com potencial de mudança no decorrer do tempo.  

                                                 
26

  Cf. Figura 3 na p. 72 deste trabalho. 
27

  Cf. página 17 deste trabalho. 
28

  Citação em idioma original (inglês): ―Culture is a dynamic system of rules, explicit and implicit, 

established by groups in order to ensure their survival, involving attitudes, values, beliefs, norms and 

behaviors, shared by a group but harbored differently by each specific unit within the group, 

communicated across generations, relatively stable but with the potential to change across time.‖ 



80 
 

Podemos ainda nos valer das palavras de Ferreira (1998, p. 40) para  

analisarmos a importância do papel da cultura no ensino de língua estrangeira: 

 

 

Se quisermos definir cultura entre as inúmeras definições que 
existem, optaríamos por aquela que conceitua cultura não só 
como o conjunto de realizações e contribuições de um povo à 
civilização, ou seja, sua música, sua literatura, sua arquitetura, 
tecnologia e filosofia, mas também englobando o entendimento 
dos antropólogos que se refere a todo conjunto de 
manifestações da vida de um povo, desde as mais 
elementares, como a busca de comida e de vestimentas, até 
chegar às manifestações mais complexas, como as que se 
referem às instituições sociais, a organização da família, o tipo 
de governo, os ritos civis e religiosos, ou seja, um conceito de 
cultura que engloba todos os aspectos da vida do homem. 
(FERREIRA, 1998, p. 40) 

 

 

 

A cultura estabelece um contexto de comportamento cognitivo e afetivo para 

cada pessoa; um modelo de existência pessoal e social. Mas tendemos a 

perceber a realidade dentro do contexto de nossa própria cultura – uma 

realidade que criamos e que não é, necessariamente, uma realidade definida 

empiricamente. Apesar da crescente mobilidade e deslocamento, tendemos a 

acreditar que nossa realidade é a percepção correta, algo fechado e lógico. A 

noção de percepção é considerada subjetiva. A informação é filtrada antes 

mesmo de ser estocada na memória. Resultado de uma seleção consciente, 

ela pode ser tomada de maneira diversa por outro indivíduo, isto é, o que é 

exato e objetivo na percepção de um costume, ideia ou para um indivíduo pode 

ser considerado ilógico em outra cultura. No processo de aquisição de uma 

segunda língua, a aquisição de uma segunda cultura é imprescindível. 

 

O conceito de interculturalidade foi recolhido pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como um conceito 

de educação, para facilitar a compreensão internacional. Essa concepção se 

estende a uma educação fundada nos direitos humanos, promotora da 

democracia e da cidadania. A interculturalidade concebe o processo educativo 

como aquele que deve estar baseado na participação, para permitir aos 
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indivíduos melhorar suas condições de vida. Uma educação intercultural deve 

igualmente promover a tolerância e se expressa na capacidade de respeitar 

cada pessoa como a base ética da paz, da segurança e do diálogo intercultural.  

A interculturalidade inclui a ideia de intercâmbio, da interdependência, do 

diálogo e da negociação entre pessoas de culturas diferentes, baseada no 

princípio fundamental da igualdade de condições. É uma proposição 

democrática de diálogo de culturas, dentro de uma perspectiva 

complementária: um diálogo que nos permite construir um encontro benéfico 

entre culturas, onde uns aprendem com os outros, facilitando assim o respeito 

à pluralidade e à multiculturalidade que impregna a atual sociedade. Batelaan 

(1993, p. 39), em documento oficial para a UNESCO sobre educação 

intercultural, caracteriza a prática como a provisão de oportunidades para 

comunicação e cooperação entre grupos heterogêneos; reconhecimento do 

valor do conhecimento, das habilidades e das contribuições de todos os alunos 

no processo de aprendizagem; inclusão de critérios para interação e otimização 

dos processos em sala de aula e a promoção do multilinguismo (tradução 

nossa). É a UNESCO que proporciona um treinamento para que a educação 

intercultural esteja garantida. O objetivo do treinamento é apoiar todos seus 

usuários a superar a tensão refletida a partir dos valores da diversidade 

abordando uma educação intercultural. O guia enfatiza a ideia de que 

através de programas que incentivam o diálogo entre alunos de diferentes 

culturas, crenças e religiões, a educação pode contribuir de maneira importante 

e significativa para sociedades sustentáveis e tolerantes. 

 

Observamos que a noção de que a aprendizagem de cultura é um subproduto 

do ensino da língua é um equívoco. Podemos observar que alguns alunos, em 

sala de aula de língua estrangeira, aprendem a linguagem com pouco ou 

nenhum senso de profundidade ou de normas e padrões culturais dos povos 

que falam a língua. Ensinar cultura também não significa fornecer uma lista de 

fatos e curiosidades a serem consumidos cognitivamente, desprovidos de 

qualquer interação. Sugerimos que os estudantes passem por um processo de 

criação de significado compartilhado entre os dois representantes culturais – a 

língua materna e a língua-alvo. Abordagens que lidam com textos autênticos 

podem ser uma alternativa viável para se trabalhar a língua-alvo de forma 



82 
 

crítica, como veremos no quadro de Byram a seguir. Do nosso ponto de vista, é 

necessário “relacionar a cultura materna à cultura-alvo promovendo confrontos, 

por meio da análise de valores, da interpretação e da recepção de seus 

significados.” (ALVAREZ, 2002, p. 161). Assim, desenvolveremos a capacidade 

de avaliar essa nova cultura, tentando nos aproximar e nos inserir nela. Trata-

se de um expediente sinestésico e experimental: um processo que continua ao 

longo dos anos e afeta seus padrões de pensar, sentir e agir29. 

 

Adquirir uma segunda língua envolve adquirir uma segunda identidade, 

também denominada aculturação na área de pesquisa e estudos de ELE – é 

necessário que haja uma (re) orientação de pensamentos e sentimentos, além 

do incentivo para uma comunicação mais aguçada – já que a língua é o meio 

de comunicação entre membros de uma cultura. Assim, a visão de mundo, a 

identidade, a ação, o sentimento e a comunicação de uma pessoa podem estar 

em perigo no contato com outra cultura, ou seja, às vezes, há uma ruptura 

drástica conhecida como choque cultural. Esse fenômeno varia desde uma 

pequena irritabilidade a uma crise de pânico severa que pode levar a 

estranhamento, hostilidade, frustração, descontentamento, nostalgia e até 

problemas físicos. O indivíduo vê esse mundo novo com ressentimento; ora 

com pena de si mesmo, ora com arrelia em relação aos outros devido à sua 

incapacidade de compreendê-los.  

 

Brown (2007, p.194) apresenta 4 estágios de desenvolvimento do choque 

cultural em ELE. Não defendemos que todo e qualquer aprendiz de segunda 

língua pode se encontrar nas fases descritas a seguir ou ainda que esses são 

dados quantitativos. Observação em sala de aula, porém tem demonstrado 

grande ocorrência de tais fases, tanto no papel de aprendiz quanto no de 

professor. E,  por isso, entrelaçamos o conceito de cultura e os estudos de 

casos.  O primeiro estágio é de euforia pelo novo. O segundo estágio – choque 

cultural propriamente dito – é o surgimento de mais diferenças culturais que 

podem abalar a sua imagem formada de estabilidade. Nesse momento, 

encontra-se o apoio de conterrâneos e o consolo no descontentamento com a 

                                                 
29

  Cf. p.65 desta dissertação. 
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cultura local. Em seguida, há momentos simultâneos de progresso e de 

aceitação da segunda cultura. Por fim, observa-se a assimilação ou adaptação 

– como aceitação da nova cultura e a autoconsciência da formação de uma 

“nova” pessoa. Este último estágio demonstra que o choque cultural também 

pode propor uma troca transcultural (que se estende além de todas as culturas 

humanas) proveitosa em sala de aula, desde que o aluno tenha consciência de 

seu crescimento, aprendizado e mudança30. 

 

A relação que podemos estabelecer entre aprendizagem de cultura e 

aprendizagem de segunda língua é que ambas contêm um aspecto afetivo do 

processo comunicativo: a interseção de cultura e o uso. Podemos dizer que 

apreender uma cultura estrangeira implica apropriação de determinados 

conhecimentos: linguístico, paralinguístico (gestos, entonação), social, nocional 

(diferenças entre culturas) ou, ainda, como sugere Cantonet (1995 apud 

FERREIRA, 1998, p.42), ter acesso a outra cultura.  

 

Quiçá não consigamos explicar fatos sobre a nossa cultura a um aprendiz 

estrangeiro. O implícito cultural poderia ser a razão dessa dificuldade de 

explicar a nossa própria cultura. É como se fossem lacunas de um determinado 

espaço linguístico relacionadas tanto a valores passados quanto à projeção 

futura inerentes à visão de mundo, como expressa Ferreira (1998, p. 43):  

 

 

Podemos dizer que nossa cultura materna é um processo 
inconsciente e, portanto, não somos conscientes da origem 
nem da persistência de certas práticas culturais, nem somos 
conscientes, também, de que nossa língua não expressa uma 
realidade externa, mas sim uma interpretação dessa realidade, 
mediada pelo cultural.  
 
 

 

Portanto, segundo a autora, seria mais seguro determinar aspectos 

convergentes entre as culturas e aceitar o diferente, isto é o interculturalismo 

                                                 
30

  Os termos em inglês utilizados por BROWN (2007) para descrever os 4 estágios do choque cultural 

são respectivamente: excitement and euphoria, culture shock, progress and recovery, assimilation or 

adaptation and acceptance. 
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propriamente dito. A pesquisadora ainda observa que alunos principiantes, 

inevitavelmente chegam à simplificação e sedimentação de estereótipos, pois 

se tratam de soluções imediatistas, mesmo que em detrimento da cultura. Isso 

relega a segundo plano o objetivo principal do ensino de uma língua 

estrangeira, ou seja, o de levar o aprendiz a se desenvolver como pessoa, 

despertando seu senso crítico ao mesmo tempo em que o capacita para inferir 

e transformar o mundo a sua volta. 

 

Na década de 80, pesquisas apresentavam maior foco nas diferentes maneiras 

de integrar aspectos transculturais em ELE como respostas às novas 

necessidades comunicativas seguidas da internacionalização em grande 

escala de negócios e do cotidiano. Claire Kramsch (1992 apud DOFF, p. 358), 

em seu ensino de alemão como língua estrangeira nos EUA,  distingue que a 

perspectiva intercultural tem como  diferença a ênfase nas ligações 

sistemáticas entre as culturas, comportamento linguístico e seus efeitos 

situacionais causados pelas interpretações feitas por indivíduos de diferente 

formação cultural. É importante ressaltar que, tanto nas palavras de Byram 

(1997 apud DOFF, p. 371) em seus ensaios sobre ensino de inglês na Índia, 

quanto nas de Kramsch, intercultural é sinônimo de transcultural.  

 

Dois dos maiores expoentes teóricos sobre a perspectiva intercultural no 

ensino de língua estrangeira, Byram; Morgan et al. (1994) afirmam que ensinar 

cultura juntamente com língua requer muita aprendizagem, já que os 

professores podem não estar profissionalmente preparados para lidar, por 

exemplo, com a Antropologia, a ciência da humanidade e da cultura, ao ensinar 

uma segunda língua; razão pela qual, ainda nas palavras dos autores, os 

alunos podem adquirir mais informações do que conhecimento. Os autores 

prosseguem sugerindo a mídia, em geral, como um canal mais insidioso e 

empírico do que os esforços intuitivos e não sistemáticos de certos professores 

de língua.  

 

Conseguimos associar a importância que Byram; Morgan et al. (1994) dedicam 

à Antropologia em nosso ofício com a formação continuada para avançar na 

qualidade profissional do seu trabalho sugerida por Almeida Filho (2009, p. 72, 
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grifo nosso). “Formar-se continuamente significa também estar sob os signos 

contraditórios da conservação e da inovação.”  

 

Outra ilustração que nos serve para analisar a necessidade de pesquisa sobre 

as ciências de contato da Linguística, dentre elas a Geografia, ao preparar uma 

aula está no artigo escrito por Bizon (2009, p. 109). Entitulado Leitura e Escrita 

no Processo de Ensino-Aprendizagem de Português Língua Estrangeira, Bizon 

relata a experiência de um professor que utilizou a leitura do livro “A Escrava 

Isaura” em sala para discutir a pobreza no nordeste brasileiro. Ao discutirem o 

problema social da pobreza no país, os alunos vão buscando explicações 

advindas da própria leitura e de experiências pessoais em seu país de origem. 

Em um determinado momento, o professor define Isaura como santa, o que 

não é acatado por um dos alunos estrangeiros. Isso nos mostra que a 

potencialidade do tema, como define a própria autora, “pode propiciar ao 

aprendiz, enquanto sujeito histórico, ocasiões de construção do seu próprio 

discurso.” (BIZON, 2009, p. 137). Ora, se a linguagem é dialógica e sua 

expressão é polifônica, o que implica em intertextos e interdiscursos segundo 

Silveira (2000, p. 10), então, haverá sempre um desdobramento científico a ser 

coberto para que a aula seja sustentada e coerente. 

 

Pode ser complexo tentar explicar as origens teóricas de suas práticas em sala 

de aula: alguns professores podem justificar a sua maneira de ensinar 

construindo uma teoria justificada pela presença de dados culturais, além da 

gramática, em suas práticas diárias em sala de aula através de dados 

geográficos, históricos e sociais usado para comparar e elucidar elementos 

culturais específicos da língua e cultura materna e a língua e cultura-alvo. 

Portanto, alguns autores defendem que é axiomático que a aprendizagem de 

cultura tenha um papel integral na aprendizagem da língua e que a língua 

tenha um papel integral no ensino de cultura estrangeira. Existem, no entanto, 

posturas controversas sobre o papel da cultura no ensino de PL2 e de PLE. Há 

quem defenda que “a cultura normalmente assume o papel secundário nesse 

processo, em detrimento da forma linguística [...]”, como nos demonstra 

Mendes (2002, p. 186) ao levantar as diferentes abordagens de ensino de 

língua estrangeira. 
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A contribuição de uma metodologia em que se preconizam os Estudos 

Culturais em prol da diversidade pode ser imensuravelmente enriquecedora 

pois elementos acidentais e/ ou deliberados de reforço da diferença cultural 

entre as culturas materna e alvo, por exemplo, e que podem aparecer em 

qualquer produção escrita de um aprendiz, podem ser aproveitadas. Assim, 

cabe ao professor otimizá-las.  Em seu livro, Estudos Culturais na Educação de 

Língua Estrangeira (Cultural Studies in Foreign Language Education), Byram 

(1989, p. 7) explora o espaço em que ensinar uma língua transporta também 

atitude, imagem e até preconceito cultural além da informação. Nesse sentido, 

segundo o autor, os Estudos Culturais são um microcosmo do ensino de 

cultura que fazem parte de um processo educativo maior de identidade e sua 

relação com a visão de mundo. 

 

Dessa forma, os aspectos propostos por Krashen (1981 apud BYRAM,1989, 

p.5), tais como personalidade, empatia com a cultura-alvo, compreensão sobre 

a experiência do outro, se reaplicadas como Estudos Culturais no ensino de 

língua estrangeira, devem instilar, isto é, incentivar o desenvolvimento de uma 

habilidade para se comunicar com a outra cultura em qualquer nível de 

conhecimento e contribuir para a formação de co-cidadãos: o foco deveria 

mudar de mera avaliação das mudanças de atitudes dos alunos e introspecção 

sobre a outra e a sua própria cultura para a co-existência. Não se trata de 

descartar o ensino comunicativo de língua estrangeira31, conforme observamos 

em:  

A solução proposta é que professores se tornem aprendizes 
juntamente com seus alunos, porém superiores em 
determinadas habilidades de aprendizagem e, acima de tudo, 
na análise racional e lógica do processo em que todos se 
encontram engajados. (BYRAM, 1989, p. 46, tradução nossa) 

 

 

Nossa leitura do “já-dito” estabelece o papel do professor como, senão o único, 

o principal provedor de informação na sala de aula. Com o poder embutido em 

sua imagem, até mesmo para a legitimidade de seu ethos, a proposta acima se 

                                                 
31

   Citação original em inglês: “The solution proposed is that teachers become learners alongside their               

pupils, but superior in certain learning skills, and, more important, in the rational and logical 

analysis of the process everyone is engaged.‖ (BYRAM, 1989, p. 46) 
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comprova difícil, porém não impossível - o interesse em uma perspectiva de 

uma ciência social que implica familiaridade em ambos os lados pode ser o 

caminho. O professor pode desenvolver e propor um modelo de habilidade de 

aprendizagem: co-existir em uma nova cultura requer engajamento e 

compromisso, a começar, do professor. 

 

Estudiosos como Littlewood (1981) e Seliger (1988) concordam que, quando 

tentamos aprender outra língua, estamos, de certa forma, abrindo mão de 

marcas de nossa própria identidade, a fim de adotar as do outro grupo cultural. 

Em algum grau, estamos aceitando outra visão de mundo. Se nos dispusermos 

a fazê-lo, ou ainda, se assumirmos uma postura favorável, o processo pode ser 

enriquecedor, e ao mesmo tempo, liberador. Defende-se, entretanto, que a 

cultura-alvo seja compreendida e que convenções comportamentais 

(PRESTON, 1996) sejam base para a prática interacional, mesmo que 

representem técnicas de sobrevivência conversacional e não aculturação 

propriamente dita. 

 

A apresentação de um ambiente convidativo e de credibilidade pode, segundo 

Byram; Morgan et al. (1994, p. 34), auxiliar também na criação de um ambiente 

de mudanças de paradigmas culturais, mesmo que temporariamente e 

adaptado à situação, na sala de aula. Como ambiente convidativo e de 

credibilidade, os autores sugerem: 

 

Certamente, iniciativas criativas podem angariar a atenção e a 
participação dos alunos e, permitir-lhes que sintam que 
contribuem para o processo de aprendizagem. Os recursos que 
alimentam este tipo de atividade, porém podem ser um 
contrapeso. Em produções de escrita, pintura ou composição de 
livre expressão, o aluno vai aproveitar a sua própria experiência 
como recursos. No aprendizado histórico e cultural, é 
fundamental que o aluno tente se transferir para contextos 
diferentes e tente imaginar como seria ser alguém diferente. 
BYRAM; MORGAN et al. (1994, p. 29, tradução nossa)32 

                                                 
32

  Citação em idioma original (inglês): Clearly creative initiatives can engage pupils‘ attention and 

involvement, allowing them to feel that they contribute to the learning process, but weighed against 

this is the problem of the resources which fuel this kind of activity. In free expressive writing, painting 

or composing, the student will draw on his or her own experiences as resources. In historical and 

cultural learning, it is crucial that the pupil attempts to transfer into different contexts and tries to 

imagine what would be like to be someone different. 
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Vale a pena também, segundo os teóricos, anunciar, de maneira tranquila e 

reveladora, o objetivo e a relevância da tarefa, pois, assim, dentre outras 

vantagens, podemos amenizar o poder que o professor exerce em 

determinados contextos culturais, por exemplo, quando se trata de religião ou 

regime político, com aprendizes de formação divergentes com a cultura-alvo.  

 

A formação e mudança de atitudes são processos complexos que não 

garantem os resultados esperados pela simples exposição à nova cultura. Por 

isso, as ideias de Byram; Morgan et al. (1989, p. 51) são plausíveis e aplicáveis 

ao nosso estudo, como veremos na tabela que criamos para visualizar sua 

proposta de categorias analíticas para a seleção de material cultural de ensino 

de cultura estrangeira. 

 
É possível ainda associar os conceitos de seleção de material autêntico 

expostos a seguir no quadro 3 ao pensamento de Kramsch (2002, p.8) em seu 

artigo Língua e Cultura: Uma perspectiva da semiótica social (Language and 

Culture: A Social Semiotic Perspective) pois ambos os estudiosos consideram 

os Estudos Culturais “um meio de criar maior compreensão entre os povos”. 

(BYRAM, 1989, p. 65)  

 

Kramsch explica que enquanto os linguistas estão embuidos na missão de 

desenvolver competências linguística, literária e cultural em seus alunos 

através do estudo da língua em si, por exemplo, a língua, literatura e cultura-

alvo, os linguistas aplicados investigam o processo de transição que os 

estudantes experienciam quando aplicam tais recursos linguísticos, literários e 

culturais no estudo de outra língua e cultura. A autora define estes recursos  

como "semiótica social", um termo emprestado do linguista Halliday (1978 apud 

KRAMSCH), para se referir às funções de linguagem, tanto como forma de 

expressão quanto como metáfora para os processos sociais de construção de 

significados. Além de uma conversação cotidiana, os processos sociais incluem 

a produção e a recepção de textos literários, bem como a reprodução e 

interpretação crítica dos valores culturais, atitudes e crenças. 
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Quadro 3: Sugestão para o critério de seleção de material autêntico para aquisição de segunda cultura 

 

Identidade social 
e grupos sociais 

Grupos dentro do Estado-nação que são a base para outros que a 
identidade nacional, incluindo classe social, identidade regional, 
minorias étnicas, identidade profissional e que ilustram a complexidade 
das identidades social e individual e de uma sociedade nacional 

Interação  
Social 

Convenções do comportamento verbal e não-verbal nas interações 
sociais, em níveis diferenciáveis de familiaridade, como estranho e 
como  integrante dos grupos sociais. 

Crença e 
comportamento 

Ações rotineiras e corriqueiras – nacionais ou regionais – num grupo 
social, além da personificação de suas crenças morais e religiosas; em 
segundo lugar, a rotina de comportamentos oriundos da vida diária que 
não são vistos como marcadores significativos de identidade do grupo. 

Instituições 
sócio-políticas 

Instituições do Estado –  além da personificação de seus valores e 
significados – que caracterizam o Estado e seus cidadãos e que 
constituem a moldura da vida comum e rotineira em grupos sociais 
nacionais ou regionais; provisão de assistência médica, lei e ordem,  
segurança social, governo local etc. 

 
Socialização e  
o ciclo da vida 

Instituições de socialização - famílias, escolas, emprego,  religião, 
serviços militares – e cerimônias que marcam as passagens pelos 
estágios da vida social; representação de práticas divergentes em  
grupos sociais diversos, bem como auto-estereótipos nacionais de 
expectativa e interpretações compartilhadas. 

História nacional Períodos e eventos históricos e contemporâneos significantes na 
constituição da nação e sua identidade – ambos importantes, porém 
não necessariamente idênticos, percebidos como tal por seus 
membros. 

Geografia 
nacional 

Fatores geográficos dentro das fronteiras nacionais que são 
significantes na percepção do cidadão de seu país; outros fatores que 
servem de informação essencial (conhecidos pelos cidadãos, mas não 
consideradas importantes) para estranhos na comunicação 
intercultural. 

Herança cultural 
nacional 

Artefatos culturais percebidos como emblemas e personificação da 
cultura nacional do passado e do presente - em especial aqueles que 
são "conhecidos" pelos membros do seu país - por exemplo, 
Shakespeare na Grã-Bretanha, os impressionistas na França, Wagner na 
Alemanha - por meio de sua inclusão nos currículos da educação formal 
e também clássicos contemporâneos, nem todos estão no currículo 
escolar; alguns podem ser transitórios, mas significativos, criados pela 
televisão e por outros meios de comunicação - por exemplo, os filmes 
de Truffaut na França, Agatha Christie na Grã-Bretanha, as canções de 
Biermann na Alemanha. 

Estereótipo e 
identidade 

nacional 

A noção de um alemão ou de um inglês do que é identidade nacional 
“tipicamente” alemã ou inglesa, as origens dessas noções - históricas e 
contemporâneas - e as comparações entre elas, os símbolos de 
identidade e estereótipos nacional e seus significados, por exemplo, 
monumentos e pessoas famosas. 

 
Fonte: BYRAM, M.; MORGAN, C. Teaching-and-learning Language-and-Culture. EUA: Multilingual, 1994

33
 

                                                 
33

  Texto original em inglês, BYRAM, M.; MORGAN, C., 1994: vide anexos 
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O atual interesse no papel da cultura no ensino de línguas se deve a uma série 

de fatores políticos, educacionais e ideológicos segundo Kramsch (2008), em 

seu artigo O componente cultural de ensino de lingua (The cultural component 

of language teaching). A autora explica que educadores temem que a simples 

aquisição de sistemas linguísticos não seja garantia de paz e de compreensão 

mundial:  

 

Após anos de euforia comunicativa, alguns professores de 
línguas estão se tornando insatisfeitos com finalidades 
puramente funcionais da linguagem. Alguns estão pedindo para 
completar a aquisição tradicional de "habilidades de 
comunicação" com algum tipo de "conteúdo cultural" 
intelectualmente legítimo e humanisticamente orientado. Outros, 
que ensinam sua língua para falantes imigrantes, estão sob a 
pressão de absorver (leia-se aculturar), em sua sociedade, o 
número crescente de recém-chegados. E há, claro, o 
recrudescimento do nacionalismo em todo o mundo que atrai o 
capital político de reforço dos laços entre as línguas nacionais e 
das culturas nacionais. As razões para a "culturalização" 
crescente do ensino de línguas são muitas, os motivos, muitas 
vezes, contraditórios. (KRAMSCH, 2008, grifos do autor, 
tradução nossa)34 

 

Tracemos um paralelo entre o conceito de desestrangeirização de Almeida 

Filho (2008)35 e o processo de culturalização de Kramsch (2008). Reforçar 

laços entre culturas e línguas nacionais pode servir como o trabalho inverso de 

apontar diferenças em que a competência comunicativa (incluindo o 

desempenho do participante através do grau de acesso aos conhecimentos 

disponíveis) poderia ser representada da seguinte maneira condensando 

contribuições teóricas de autores como Chomsky (1965), Hymes (1979), 

Canale e Swain (1980) entre outros: 

 

                                                 
34

  Citação original em inglês: After years of communicative euphoria, some language teachers are 

becoming dissatisfied with purely   functional uses of language. Some are pleading to supplement the 

traditional acquisition of "communication skills" with some intellectually legitimate, humanistically 

oriented, cultural "content". Others, who teach their language to non-native speaker immigrants, are 

under pressure to absorb (read: acculturate) into their society growing numbers of newcomers. And 

there is of course the recrudescence of nationalism around the world that draws political capital from 

increased links between national languages and national cultures. The reasons for the growing 

"culturalisation" of language teaching are many, the motives often contradictory. (KRAMSCH, 2008) 
35

  Cf. p. 74 deste estudo. 
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Figura 4: Esquema da competência comunicativa (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 9)   
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Fonte: ALMEIDA FILHO, J. C. P. Dimensões comunicativas no ensino de línguas. SP: Pontes, 2008. 

 

 

Percebemos que a atual visão global da competência comunicativa, 

inicialmente dividida por Canale e Swain (1980)36 em competências gramatical, 

discursiva, sociolinguística e estratégica, agora abre espaço para possibilidade 

e adequação, pois renomeada como competência linguística, o âmbito 

gramatical instrumentaliza o usuário para infinitas possibilidades adequadas à 

cada fase de amadurecimento de aprendizagem e contexto. Há, ainda, a 

extensão da competência sóciolinguística para a competência sociocultural, 

que, combinada com as competências meta e estratégica definem o teor e 

emprego da interação. Entendemos os graus de acesso e as habilidades de 

desempenho como micro engrenagens do esquema macro da comunicação. 

 

Aos interlocutores de uma língua estrangeira é concedido, assim, espaço para 

a comunicação intrapessoal, aquela que convence o falante da necessidade de 

avançar, catalizador essencial para amadurecimento comunicativo. Diante 

dessa nova preocupação, apresentamos, a seguir, a dimensão do papel da 

cultura na abordagem comunicativa e além. 

 

                                                 
36

  Cf. p. 69 deste estudo. 
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3.1 LÍNGUA E CULTURA BRASILEIRAS NA AULA DE PL2 E PLE 
 

 

O principal objetivo desta seção é analisar mais detalhadamente o imaginário 

da língua portuguesa modalidade brasileira como língua estrangeira que se 

constrói na sua própria cultura, porém vista pelo olhar do aluno estrangeiro. 

 

Com base no conceito teórico de Almeida Filho (2008, p.8) de que 

comunicação é uma forma de interação social propositada em que se dão 

demonstrações de apresentação pessoal combinada ou não com casos de (re) 

construção de conhecimento e troca de informações, em que seus participantes 

são sujeitos históricos, cujas trajetórias se aliam a capacidades intrínsecas 

distintas para modular a construção de discurso, geralmente num processo de 

negociação para alcançar compreensão mútua e/ou adesão, seguiremos, por 

intermédio da Pragmática, com os aspectos axiológicos da cultura, isto é, com 

conceitos de valor presentes em um sistema cultural. É o fazer mais adequado 

em língua estrangeira, se reconhecendo em espaço de informação diverso do 

seu, como podemos observar na Pragmática, área de estudo da Linguística 

Aplicada. 

 

Um dos fatores pragmáticos que mais afetam a aquisição da competência 

comunicativa no estudo de uma língua estrangeira é o efeito de produção e de 

recepção nas diferenças linguísticas entre homens e mulheres. O gênero pode 

ser responsável pela valorização ora de aspectos de conformidade e harmonia 

ora de interação e/ ou status. Em diversas línguas, homens e mulheres utilizam 

diferentes variantes sintáticas (formalidade, entonação etc.) e fonológicas que 

marcam características específicas. A esfera mundial fervilhante traz à tona o 

bom uso da língua politicamente correta e o emprego em sala de aula de PLE 

de termos neutros servem de modelo para mobilidade social e segurança 

linguística. A importância em transmitir e interpretar sentido em ASL pode se 

tornar tarefa difícil quando há o cruzamento social ou linguístico, oriundos de 

contextos históricos diversos. Formalidade, polidez e expressão corporal 

contêm expressões diversas nos variados cantos do mundo, por exemplo, no 

Brasil o chamamento pelo primeiro nome ou o comum cumprimento com um, 
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dois ou três beijos, dependendo da região ou do estado civil, mesmo até em 

situações que envolvem um primeiro contato. Sob o olhar de uma cultura 

estrangeira, pode ser difícil manter relação com a realidade diante do que 

parece ausência de formalidade brasileira. 

 

A cultura brasileira refratada no ensino de PL2 e de PLE, porém não se 

restringe ao cumprimento com beijos ou a personagens do folclore nacional, 

história do Brasil, Amazônia e seus recursos naturais. Gomes de Matos (1995 

apud FERREIRA, 1998, p. 47) diz que o professor de PLE tem ambos os 

papéis de docente e de interculturalista para uma formação adequada e sólida 

e a possibilidade de uma imersão nos diversos aspectos culturais brasileiros 

porta toda a riqueza da cultura, como sugere Ferreira em: 

 

 

[...] achamos que é necessário fazer com que o estrangeiro 
“mergulhe” em nossa cultura, levando-o desde o início do curso 
a vivenciá-la através de situações que o coloquem em contato 
direto com a realidade brasileira, seja por meio de textos de 
diferentes modalidades, músicas, vídeos, palestras, visitas a 
museus etc. (FERREIRA, 1998, p. 45) 

 

 

Aqui faremos uma observação, já que no caso dos alunos particulares deste 

estudo de caso em PL2, falantes de coreano, inglês e italiano, a experiência 

nos mostrou que é necessário tempo para se atingir um amadurecimento, uma 

reavaliação de conceitos pré-concebidos e a compreensão da nova cultura a 

sua volta. Indubitavelmente, a postura do aluno vai se alterando e maior 

tolerância vai ganhando espaço em seus moldes de situação ideal ao longo de 

sua experiência de imersão com a língua e cultura brasileiras. Dirigir-se ao 

professor chamando-o pelo seu primeiro nome e cumprimentá-lo com beijo em 

ocasiões de festa, excursão e atividades externas como visitas a parques e 

museus teve que ser inserido lentamente no decorrer do curso de um ano. 

Meyer (2002, p. 205) explica que, “a um estudante é perfeitamente permitido 

chamar o professor de você. De fato, espera-se que ele o faça.” A autora 

conclui que: 
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Um ambiente muito interessante com relação às formas de 
tratamente é a sala de aula. Na maioria das regiões do Brasil, o 
relacionamento entre professores e estudantes é muito mais 

próximo do que em muitos países. [...] Estudantes estrangeiros 

nem sempre compreendem essas sutilezas. (MEYER, 2002, p. 
205, grifo do autor) 

 

 

Essa programação ainda levou em consideração o fato de que os alunos 

estrangeiros lidaram com esse choque cultural na interação fora da sala de 

aula, mais especificamente, no trabalho, o que acelerou o processo. 

Acreditamos esse ser um exemplo de desestrangeirização sobre qual discorreu 

Almeida Filho (2008, grifo nosso) ou ainda a concretização dos estágios do 

choque cultural de Brown (2007, p. 194) expostos à página 82 desta 

dissertação. 

 

Em conjunto com o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, o trabalho de 

Almeida Filho (2010) destaca que ao abordar o ensino de Português como LE 

ou como nova língua para afastarmos um significado contraproducente da 

estrangeiridade estável que pode se instalar com prejuízos aos processos que 

engendramos com os nossos alunos, nossos colegas, superiores hierárquicos 

e autores de materiais didáticos adotados; ainda não estamos tratando da 

imensa dimensão da aprendizagem/aquisição que deve acompanhar (ou, quem 

sabe, até preceder) a complexa tarefa do ensino e da aprendizagem de outra 

língua. 

 

O autor prossegue ressaltando que quando não há o contato ou a urgência da 

interação comunicativa, a LE pode permanecer estrangeirizada. Quando se 

busca a comunicação, o contato pode ser viabilizado em salas de quase-

imersão onde se criam diversos oásis de vivências da língua-alvo. Essa 

condição alça o processo de ensino e de aprendizagem de uma LE para o nível 

mais implícito da aquisição que precisamos compreender bem para 

escaparmos do determinismo de ter de ensinar linguagem apenas racional e 

explicitamente. O contexto de aprendizagem do Português como L2 por 

aprendizes estrangeiros pode ser bem mais extenso do que o Português como 

LE, porque as oportunidades de exposição à língua e cultura, mais 
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especificamente, brasileiras, são inúmeras e muito mais frequentes. O 

aproveitamento desse bombardeio de carga informativa pode ser perdido se os 

procedimentos de otimização e consolidação da informação não forem 

ressaltados. 

 

Independentemente, porém da qualificação dos profissionais envolvidos, a área 

de ensino de PL2 cresceu consideravelmente nos últimos tempos. Uma 

hipótese para a explicação desse crescimento pode estar relacionada, de 

acordo como CUNHA e SANTOS (2002, p. 33), à obrigatoriedade de 

demonstrar proficiência em Português por parte de estrangeiros que queiram 

estudar ou exercer profissões liberais no Brasil. Instaurou-se paralelamente 

uma preocupação real e constante com a expansão da compreensão do que 

representa ensinar Português dentro de parâmetros reconhecidos na 

comunidade científica como aceitáveis e plausíveis.  Assim, em PL2, a imersão 

não pode instaurar a ilusão por ela criada da existência de um saber e de um 

ensinar previsível, homogêneo, transparente e completo. Não há completude 

em um ensinar de língua e cultura, nem tampouco de língua e cultura 

brasileiras. Podemos afirmar que há um ensinar da habilidade de absorção 

constante, o ensinar de uma competência cultural, pois a cultura se constrói 

diariamente: se hoje o personagem de um folhetim televisivo lança um bordão 

que é imediatamente aceito pelo povo, amanhã uma canção pode introduzir 

uma nova expressão cultural avassaladora, e assim por diante. 

 

Ensinar cultura, portanto, deve ser visto como o referencial teórico, proposto 

por Kramsch (2008, p.2), em que ensino de cultura através da linguagem 

suspende a tradicional dicotomia entre o universal e o particular no ensino de 

línguas. Tal ofício deve abraçar o particular como uma plataforma de diálogo e 

de luta comum para realinhar as diferenças. Nesse sentido, o ensino da cultura 

e o ensino de língua estrangeira podem capacitar alunos e professores em uma 

responsabilidade social e política plena. O ensino da cultura significa, assim, o 

ensino não só de como as coisas são e têm sido, mas como elas poderiam ter 

sido. Nem a História nem a Etnografia, isoladamente, fornecem esse salto 

imaginativo que vai permitir aos alunos imaginar culturas diferentes da sua. É o 

hibridismo proposto por Silva (2000, p. 83) que pode se encarregar de tal 
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tarefa. Como processo de encontro, troca, contato e interação, apesar das 

perdas, escolhas de tradições regionais e raízes locais, a hibridização pode nos 

auxiliar em um processo de superação aplicado à aula de PL2 e/ ou PLE.  

 

Concordante como a visão de Ferreira (1998, p. 40), a autora demonstra que 

língua continua sendo ensinada como um sistema fixo de estruturas formais de 

funções a serviço do discurso universal: uma conduta neutra para a 

transmissão de conhecimento cultural. Nessa visão, a cultura apenas reforça e 

enriquece, sem por em questão os limites tradicionais próprio e do outro. Na 

prática, os professores ensinam língua e cultura estrangeiras ou cultura na 

língua estrangeira, mas não a língua como a cultura estrangeira. A língua 

portuguesa modalidade brasileira, no mercado de  ensino de língua 

estrangeira, é relativamente jovem se comparado a outras línguas. Podemos 

aplicar conceito de hibridização (SILVA, 2000, p. 87) ao ensino de PL2 e de 

PLE como um processo de encontro, troca, contato e interação, apesar da 

perda e escolha de tradições regionais e raízes locais consequentes, para 

habilitar nossos alunos a participar de um processo de superação e 

originalidade com a abertura de novas possibilidades: panorama atual de 

deslocamento e intercâmbio. 

 

Conforme apresentamos no capítulo 1, Guimarães (2005, p.18) nos demonstra 

que o falante é uma figura política constituida pelo espaço de enunciação; 

espaço esse que se divide e se mistura constantemente. Dessa forma, suas 

características culturais estão embutidas no interior das relações históricas de 

poder e autoridade que asseguram seu status social, profissional, político e 

pedagógico: postura do falante em determinados tempo e espaço enunciativos. 

Logo, sugerimos que as ideias de Kramsch (2008, p. 7), em muito, se alinham 

com as relações de poder do espaço de enunciação de Guimarães, pois a 

autora afirma que o relativismo multicultural ou o pluralismo democrático não 

têm o poder automático de reverter essas relações de poder e autoridade. E é 

exatamente nesse ponto que os defensores do que a autora denomina 

pedagogia da linguagem crítica propõem a substituição de binarismos tais 

como nós contra eles, pertencentes contra forasteiros.  
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No intuito de encontrar a essência das pessoas em uma ou em outra das suas 

diversas dimensões culturais, através de um foco social de enunciação 

(BHABHA, 1992 apud KRAMSCH, 2008, p. 151), percebe-se esse como um 

processo dialógico que  tenta localizar o componente cultural do ensino da 

língua no momento da ruptura das presunções e expectativas dos 

interlocutores. Kramsch (2008) segue expondo que um ensino crítico de língua 

estrangeira centrado no processo social da enunciação tem o potencial tanto 

de revelar os códigos sob os quais os falantes operam em relações 

interculturais quanto de construir algo diferente e híbrido:  

 

 

espaço de um terceiro, que não simplesmente revê ou inverte 
as dualidades, mas que reavalia as bases ideológicas da 
divisão e da diferença (BHABHA, 1992 apud KRAMSCH, 
2008, p. 151, tradução nossa)37.  
 
 

 

Ao invés de tentar superar as diferenças e procurar o universal, esse ensino 

crítico de língua estrangeira visa criar um contexto dialógico em que a 

necessidade vital de manter o diálogo garante uma base mútua para explorar 

além das diferenças, por vezes, irredutíveis entre os valores e as atitudes das 

pessoas. Efetua-se uma desconstrução das perspectivas identitárias em um 

fenômeno paradoxal de subjetividade na concepção de identidade e de 

identificação. 

 

Por conseguinte, vale ressaltar que trabalhos como de Pedagogia do Oprimido 

(FREIRE, 1970), exposto à página 42 na seção 1.3 deste trabalho, abriram 

espaço para  a leitura sobre identidade e a relação de poder através da disputa 

pelos recursos simbólicos da sociedade além de diversas introspecções sobre 

culturas minoritárias do Terceiro Mundo, como menciona Kramsch (2008), não 

como ato finalizado, mas sim com um processo performativo de identificação.  

 

                                                 
37

  Citação original em inglês:"a third space, that does not simply revise or invert the dualities, but 

revalues the ideological bases of division and difference" (Bhabha, 1992 apud KRAMSCH, 2008, p. 

151) 
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O posicionamento do professor está descrito ao verificarmos que "[...] não é 

mais adequado pensar e escrever [sic] cultura do ponto de vista da „ética‟ 

liberal de tolerância, ou dentro do prazo pluralistico do multiculturalismo" 

(BHABHA 1992 apud KRAMSCH, 2008, grifo do autor; tradução nossa)38. O 

autor, ao escrever sobre autoridade pós-colonial e culpa pós-moderna, 

descreve a situação do professor de língua tendo de ensinar em condições de 

culturas minoritárias: 

 

 

A cultura deve ser encarada como um momento capturado 
"entre uma pluralidade de práticas diferentes mas que ainda 
ocupam o mesmo espaço de [...] articulação" (p. 57). A 
percepção de conflitos interculturais e da incomensurabilidade 
de valores oferece a oportunidade de parar e reunir os esforços 
necessários para falar, literalmente, em termos do outro. 
Bhabha chama essa pausa de “um espaço interrogativo da 
ambivalência psíquica e da contigência social" (BHABHA 1992, 
p. 59 apud KRAMSCH, 2008, grifo do autor; tradução nossa)39  

 

 

Para Bhabha, esse espaço interrogativo é baseado na  própria ambivalência do 

signo linguístico. Assim, diversos teóricos concordam que os professores de 

língua com a perspectiva da semiótica social de Halliday (1978) podem ter os 

privilégios de, possivelmente, reinscrição e realocação da identidade cultural –

manifestada pelo seu simbolismo – desde que explorem cultura além da 

diferença. A articulação de culturas é possível não por causa da familiaridade 

ou similaridade de conteúdos, mas porque todas as culturas são formadoras de 

símbolos e constituintes de tema como práticas interpelantes 

no processo de representação, linguagem, significação e constituição de 

sentido, sempre sublinhando a pretensão a uma identidade originária, holística 

e orgânica. É essa identidade cultural ambientalizada em aulas de PL2 e de 

PLE de que veremos a seguir. 

                                                 
38

  Citação original em inglês:"it is no longer adequate to think or write culture from the point of view of 

the liberal 'ethic' of tolerance, or within the pluralistic time frame of multiculturalism"  
39

  Citação original em inglês: “Culture must be seen as a moment caught ‗in between a plurality of 

practices that are different and yet must occupy the same space [...] and articulation‘‖ (p. 57). ―The 

realisation of cross-cultural conflict and incommensurability of values offers the opportunity to pause 

and muster the effort necessary to speak, quite literally, in terms of the other. Bhabha calls this pause 

‗an interrogative space of psychic ambivalence and social contingency‘‖ (BHABHA 1992, p. 59 apud 

KRAMSCH, 2008) 
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3.2  IDENTIDADE CULTURAL BRASILEIRA TIPO EXPORTAÇÃO 
 

 

Iniciaremos esta seção com os conceitos de identidade, identificação e 

identidade cultural, respectivamente, aplicados aos nossos corpora a fim de 

obtermos respaldo teórico e, a partir de então, vertermos os dados recolhidos 

ao nosso estudo de caso. Vale lembrar que esses termos não são 

enquadráveis em uma única ciência, mas sim uma combinação de aspectos 

que permitem a viabilização da nossa aplicação no Capítulo 4. 

 

Sob um determinado ângulo, os escopos da Antropologia, dos Estudos 

Culturais e da Etnologia,  identidade é a qualidade de idêntico, do que é o 

mesmo, porém instável. Tomamos a definição de Ortiz (1996 apud RONSINI, 

2004, p. 109) para nosso estudo: identidade é a construção simbólica a partir 

de um referente utilizado para a definição de sua posição na estrutura social. 

Os referentes podem ser cultura, nação, território, grupo étnico, espaço e 

gênero. Sob outro escopo, identidade também significa pertinência, passível, 

porém de transformação já que o ser humano não pode ser classificado de 

uma única e válida vez no decorrer de sua vida.  

 

Não há como definir um indivíduo com uma única e enclausurada forma. Um 

exemplo nosso seria descrever Martin Luther King Jr. Pastor protestante, mas 

também, ativista político que ganhou um Prêmio Nobel da Paz em 1964. E 

defini-lo não para por aí: marido e pai carinhoso, King foi seguidor da 

desobediência civil não-violenta, pregada por Mahatma Ghandi. Juntemos isso 

a momentos históricos, pessoais e objetivos para alcançarmos uma prévia do 

que seria definir alguém. 

 

A identidade é capaz de realizar a união entre pessoas de ascendência racial 

diferente, mas que partilham a crença de uma origem e de um destino comuns 

em um determinado momento. Estabelece um sentido de homogeneidade para 

membros de uma comunidade e de heterogeneidade em face dos outros 

grupos. São essas, dentre diversas outras, as características de identidade que 

nos interessam alinhar com as postulações de Hall (2000): 
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As identidades parecem invocar uma origem que residiria em 
um passado histórico com o qual elas continuariam a manter 
uma certa correspondência. Elas têm a ver, entretanto, com a 
questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e 
da cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas 
daquilo no qual nos tornamos. Têm a ver não tanto com as 
questões “quem nós somos” ou “de onde nós viemos”, mas 
muito mais com as questões “quem nos podemos nos tornar”, 
“como nós temos sido representados” e “como essa 
representação afeta a forma como nós podemos representar a 
nós próprios”. (HALL, 2000, p. 109 apud SILVA, 2000, grifos do 
autor)40 

 

 

Identificação, por sua vez, é um processo de articulação constantemente em 

andamento; daí sua natureza complexa e ambivalente. Identificação representa 

desde formação de fronteiras, não necessariamente geográficas, até a 

reintegração na busca pelo pertencimento, isto é, sobreviver ao interstício. 

Somos alguém quando pertencemos a um grupo ou o sentimento da crença 

subjetiva numa origem comum que une distintos indivíduos. Os espaços 

oferecem, dessa maneira, terreno para a elaboração de estratégias de 

autosuficiência individual ou grupal. A identificação está aberta assimilando 

correspondência e exclusão, assim como a identidade, apesar de ambas 

poderem carregar uma conotação de completude. A esse respeito, diz Hall: 

 

A identificação é, pois, um processo de articulação, uma 
suturação, uma sobredeterminação, e não uma subsunção. Há 
sempre “demasiado” [...] ou uma falta, mas nunca um ajuste 
completo, uma totalidade. Como todas as práticas de 
significação, ela está sujeita ao “jogo” da différance (HALL, 
2000, p. 106 apud SILVA, 2000, grifos e itálico do autor)41 

 

Hall continua e, com uma imagem de amarração para a sutura que representa 

                                                 
40

   Citação original em inglês: “Though they seem to invoke an origin in a historical past with which they 

continue to correspond, actually identities are about questions of using the resources of history, 

language and culture in the process of becoming rather than being: not ―who we are‖, or ―where we 

came from‖, so much as what we might become, how we have been represented and how that bears on 

how we might represent ourselves.“(HALL, 2000, p. 109) 
41   Citação original em inglês: “Identification is, then, a process of articulation, a suturing, an over-

determination not a subsumption. There is always ‗too much‘ or ‗too little‘ – an overdetermination or 

a lack, but never a proper fit, a totality. Like all signifying practices, it is subject to the ―play‖, of 

différance.‖ 
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o ponto de encontro entre o processo de formação (identificação) e o apego 

temporário (identidade), nos leva ao ponto de convergência, como observamos 

em: 

 

Se uma suturação eficaz do sujeito a uma posição-de-sujeito 
exige não apenas que o sujeito seja “convocado”, mas que o 
sujeito invista naquela posição, então a suturação tem que ser 
pensada como uma articulação e não como um processo 
unilateral. Isso, por sua vez, coloca com toda a força, a 
identificação, se não as identidades, na pauta teórica. (HALL, 
2000, p. 112, grifos e itálicos do autor)42 

 
 

Um exemplo disso é a ideia de identidade nacional como o somatório de 

valores culturais resultantes da vivência diluída na definição de quem somos. A 

cultura nacional, de onde nascemos e/ou pertencemos, é uma das mais 

importantes fontes de identidade nacional. Não somos brasileiros por escolha, 

e sim por compulsão, porém só podemos nos identificar com algo se realmente 

pertencermos a ele. Alguns fatores básicos da nacionalidade, tais como fatos 

históricos, índios, portugueses e discurso fundador são provenientes das raízes 

evolutivas e consciência de nação e cidadão. Por discursos fundadores, 

entendemos, como Orlandi (1993), aqueles discursos que se estabilizam como 

referência na construção da memória nacional e que funcionam como 

referência básica no imaginário constitutivo desse país. A autora chama 

atenção para uma característica importante do discurso fundador – a sua 

relação particular com a “filiação” –, uma vez que o discurso fundador:  

 

“cria tradição de sentidos projetando-se (sic) para a frente e para 
trás, trazendo o novo para o efeito do permanente. Instala-se 
irrevogavelmente. É talvez esse efeito que o identifica como 
fundador: a eficácia em produzir o efeito do novo que se arraiga 
no entanto na memória permanente (sem limite). Produz desse 
modo o efeito do familiar, do evidente, do qual só pode ser 
assim” (ORLANDI apud ZOPPI-FONTANA e DINIZ, p.13-14).  

 

                                                 
42

  Citação original em inglês: ―The notion that an effective suturing of the subject to a subject-position 

requires, not only that the subject is ‗hailed‘, but that the subject invests in the position, means that 

suturing has to be thought of as an articulation, rather than a one-sided process, and that in turn 

places identification, if not identities, firmly on the theoretical agenda.‖ Disponível em: 

<http://caledonianblogs.net/megaevents/files/2009/01/hall-who-needs-identity.pdf> Acesso em 

01/04/2011 

http://caledonianblogs.net/megaevents/files/2009/01/hall-who-needs-identity.pdf
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O que define o discurso fundador é, ainda segundo Orlandi (1993, p. 23-24), 

sua historicidade: “a ruptura que cria uma filiação de memória, com uma 

tradição de sentidos, e estabelece um novo sítio de significância”. 

 

Portanto, a identidade nacional se substancia pela existência da identidade 

cultural. Temos uma identidade cultural muito forte formada por língua comum, 

raça mestiça, integração de imigrantes, bela arte barroca, comida típica, 

natureza tropical e outros que nos unem, mas também que nos separam. 

Assim, vê-se a desestabilização da identidade: a mistura (hibridismo) e o 

deslocamento (diáspora) representados pela língua como elemento central e 

essencialista para carregar miscigenação e pureza simultaneamente. A língua, 

então, celebra o âmbito de mesmidade e nos remete ao ensino e à 

aprendizagem como práticas de produção social. Diversidade, hibridismo, 

multiculturalidade entre outras designações similares ressaltam as diferenças 

ou características singulares que os grupos sociais possuem quando 

comparados entre si. A diversidade supõe o seu contrário – a 

monoculturalidade – que, por sua vez, omite processos de disputas entre as 

culturas diferentes, pois, a predominância de uma cultura implica que as 

demais sejam apagadas ou silenciadas. Portanto, identidade nacional, origem 

étnica e situação cultural fazem parte de uma totalidade, na qual as diferenças 

são transformadas em desigualdade mas não aparecem como tal. 

 

Se tomarmos como base o processo performativo da identificação descrito na 

página 100, sua ligação como as estruturas discursivas nos fornecem o elo 

para explorarmos a didática de PL2 e de PLE e a identidade cultural tipo 

exportação, ou seja, a visão do aprendiz estrangeiro sobre identidade brasileira 

dentro e fora da sala de aula. 

 

 Em ASL, um ego linguístico (GUIORA et al., 1972 apud BROWN, 2007) com 

um certo grau de conflito identitário, faz parte da aquisição de novas 

competências e  do processo de redução da inibição para se obter sucesso 

comunicativo. Todo aprendiz tem consciência de que o erro é inerente ao 

estudo e ao seu processo de aquisição, como vimos na seção 1.3, página 47 

desta pesquisa. Testamos hipóteses e aprendemos com nossos erros. Se não 
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nos aventurarmos antes que tenhamos certeza de total perfeição, 

provavelmente nunca nos comunicaremos de maneira produtiva. Erros, no 

entanto, podem ser vistos como ameaças ao ego - o que nos leva à propensão 

de assumir riscos como uma importante característica para o êxito em ASL.  

 

Lesser (2001), em seu livro A negociação da identidade nacional: imigrantes, 

minorias e a luta pela etnicidade no Brasil, conta que, em 1935, Margarida 

Glória de Faria, professora da Escola General Trompowsky, no Rio de Janeiro, 

descobriu que um de seus alunos era descendente de árabes. Como membro 

do corpo docente de uma instituição conhecida por seus métodos modernos, 

Faria decidiu usar a criança como ponto de partida para o estudo do homem no 

deserto. Além disso, a professora decidiu incluir três outros grupos no currículo 

de estudos sociais : os índios brasileiros, os japoneses e os chineses.  

 

O pesquisador questiona por que Margarida Glória de Faria teria vinculado 

esses grupos. Seria para integrá-los na sociedade brasileira ou para assegurar 

sua rejeição? De acordo com o Lesser (2001), as pesquisas sobre a imigração 

dos povos do Oriente Médio para o Brasil crescem, porém nesses espaços 

invisíveis, mas onipresentes, “estrangeiro” e brasileiro” podem ser sinônimos. 

Imigrantes não-europeus e seus descendentes negociaram, perante o público, 

a sua identidade brasileira dando espaço para a identificação como articulação 

de valores étnicos. 

 

Essa barganha identitária do espaço político definido por Guimarães (2005)43 

abre espaço para uma discussão pública no intuito de traçar a linha imaginária 

do aceitável e do não-aceitável, do medo e da construção de defesas. 

 

De acordo com Beebe (1983, p.40 apud BROWN, 2007), o medo ou a 

construção de defesas podem ter impacto negativo, como explica a seguir: “[...] 

temem a alienação de não poder se comunicar e de se aproximar dos outros. 

Talvez, o pior de tudo, temem perder a identidade” (BEEBE,1983 apud 

                                                 
43

  Cf. p. 31 desta pesquisa. 
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BROWN, 2007, p. 160, tradução nossa)44. 

 

De fato, a cultura de massa nacional, como o carnaval, telenovelas e outros 

ícones, exporta o imaginário formador da identidade brasileira que é retratado 

nos livros didáticos de PL2 e de PLE. Fragmentadas por conveniência ou por 

motivos acadêmicos, tais imagens podem não dar conta de descrever a 

identidade brasileira. Se inseridas como meras notas culturais, estáticas e 

superficiais, levam o estrangeiro a uma interpretação tendenciosa e até ao total 

descaso. Isso é o que chamamos de Identidade Tipo Exportação: refração 

possivelmente incompleta do que causaria perda de identidade. 

 

Para ilustrar o que é o temor da perda de identidade nacional em âmbito 

educacional, analisemos o papel da Amazônia no mundo visto pelos olhos de 

ambos, nativos e estrangeiros, isto é, o tom especulativo sobre a futura 

reivindicação por parte de países estrangeiros para administrar, manter e cuidar 

do que já foi considerado o “pulmão do mundo”. Na verdade, se comprovou 

que a Amazônia consome tanto oxigênio quanto produz45. E, ter incluído esta 

afirmação comprova, também, o medo que ronda o nosso imaginário!  

 

Descobrimos, durante a pesquisa de campo de PLE, que há, por exemplo, no 

livro didático Ponto de Encontro Portuguese as a World Language (PEARSON, 

2010), utilizado no curso de PLE para alunos da Universidade de Mississippi, 

menções sobre a responsabilidade mundial para com a floresta amazônica.  

 

A lição 13, sob o título “O meio ambiente”, afirma que o desmatamento da 

Floresta Amazônica não é um assunto que o governo precisa resolver sozinho. 

Tal ideia é ambígua e causa desconforto. Não resolver sozinho significa 

responsabilizar e punir todos os culpados inclusive empresas multinacionais 

que operam seus negócios extrativos e poluentes altamente lucrativos na 

região ou dividir, ou ainda, passar o poder administrativo para mãos 

estrangeiras? Poderíamos assumir que isso seria uma interpretação baseada 

                                                 
44

  “(…) they fear the alienation of not being able to communicate and thereby get close to other human 

beings. Perhaps, worst of all, they fear a loss of identity.‖ (Beebe,1983 apud BROWN, 2007, p. 160) 
45

  MIRANDA, Jorge Babot. Amazônia: área cobiçada. Porto Alegre, RS: ACE, 2005, p. 126. 
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em apreciação avaliativa, fonte permeadora de toda interação. 

 

Seria esse temor da perda de identidade que nos leva ao domínio afetivo 

exposto na próxima seção, pois toda escolha requer uma renúncia e envolver-

se em um processo de construção de língua e cultura estrangeiras requer 

escolhas, tanto por parte do professor quanto por parte do aluno. Por isso, o 

indivíduo também se reconstrói na medida em que gerencia seus sentimentos 

e experiências prévias de interação social. 

 

A próxima seção, apesar de não iniciar com uma definição hermética de 

domínio afetivo, traz o conflito identitário inerente à ASL como foco de 

discussão, para que, então, possamos abordar o domínio afetivo. A nossa 

justificativa para posicionarmos o domínio afetivo entre a identidade cultural 

brasileira tipo exportação e a aquisição de segunda cultura é considerarmos 

que variáveis afetivas exercem o papel de aculturação cognitiva, isto é, o 

desenvolvimento de uma competência intercultural.   
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3.3 DOMÍNIO AFETIVO E ASL 
 

 

Podemos dizer que não há uma descrição científica para domínio afetivo. 

Muitas variáveis do campo emotivo são levadas em consideração no processo 

de ASL, tais como sentimentos e traços de personalidade. O domínio afetivo é 

o lado emocional do comportamento humano e pode ser justaposto ao lado 

cognitivo. Devemos ressaltar que um conflito cultural pode ser gerado se há 

cognição combinada com emoção. No entanto, a apresentação, subdivisão ou 

categorização de conflito cultural ou de motivação não pode ser responsável 

pelo êxito ou pelos problemas em estudo de língua uma vez que se trata de 

comportamento humano.  

 

Conceitos abstratos, tais como empatia, agressão, extroversão e outros rótulos 

podem ser difíceis de definir empiricamente. Testes psicológicos padronizados 

geralmente carregam uma definição operacional, porém sua constante revisão 

comprova também sua luta por validade. Estudos em ASL, no entanto, são 

desenvolvidos a fim de priorizar estratégias de ensino, como aponta Almeida 

Filho (2008, p. 13): 

 

 

Em qualquer situação será necessário ainda buscar conhecer as 
configurações individuais dos filtros afetivos (as atitudes, 
motivações, bloqueios, grau de identificação ou tolerância com a 
cultura-alvo, capacidade de risco e níveis de ansiedade) de cada 
aprendiz e de cada professor. 

 

 

Consideramos imprescindível alinhar o domínio afetivo à interdiscursividade e à 

perspectiva intercultural de ensino, porque esses são o crivo que servem como 

avaliação apreciativa tanto do professor quanto do aluno e que dão o teor à 

aula de língua e cultura estrangeiras. É como se entendêssemos que não 

podemos absorver a língua e a cultura do outro se não nos dispusermos a 

compreender o impacto que novas vivências podem gerar ao longo do 

processo de aprendizagem. 
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Diante de tal cenário, acreditamos que, antes de prosseguirmos, é necessário 

definirmos interdiscursividade. Nas palavras de GUIMARÃES (2009, p. 134), 

interdiscursividade identifica-se como a “interação com um dado discurso, uma 

memória discursiva, que constitui um contexto global que envolve e condiciona 

a atividade linguística”. 

 

Benjamin Bloom (1964 apud BROWN, 2007, p. 153) criou uma definição de 

domínio afetivo como ato comunicativo de troca interpessoal. Essa ideia é 

ainda aplicada atualmente inclusive em ASL. Em paráfrase46, o autor diz que o 

domínio afetivo pode estar justaposto ao lado cognitivo humano e seu 

desenvolvimento envolve uma variedade de fatores de personalidade e de 

sentimentos próprios e interativos: em um nível inicial, o desenvolvimento de 

afetividade começa com o recebimento: a conscientização do entorno, do 

ambiente, das pessoas, dos objetos e dos fenômenos. Há, aqui, uma 

propensão para receber e uma tolerância ao estímulo. O segundo nível de 

afetividade é a resposta: comprometimento voluntário e sem coerção – 

satisfação. A valorização compõe o terceiro nível de afetividade através de 

crenças, dogmas, atitudes e valores internalizados. Não é só identificação, mas 

também convicção. O próximo nível é a organização em um sistema de 

crenças, determinando a inter-relação e o estabelecimento de uma hierarquia 

entre eles. Por fim, no último nível, os indivíduos agem de acordo com esse 

sistema de valor assumido como a internalização e a integração de uma 

filosofia. 

 

Sugerimos o  formato da letra W para apresentar a alternância entre as fases 

de euforia pelo novo e de choque cultural47. De certa forma, a letra W ilustra o 

domínio afetivo de Bloom (1964), uma vez que a auto-estima está diretamente 

                                                 
46

  Citação original em inglês: “At the first level, the development of affectivity begins with receiving; 

persons must be aware of the environment, people, objects phenomena, willing to receive – to tolerate 

a stimulus. Next, persons must go to responding, willing to respond voluntarily without coercion – 

satisfaction. The third level involves valuing beliefs, dogmas, and attitudes as values are internalized. 

It is not merely identification, but conviction. The fourth level is the organization of values into a 

system of belief, determining the interrelationship among them, and establishing a hierarchy of values 

within the system. Finally, individuals act in accordance with the values they have internalized and 

integrate a philosophy.‖ 
47

  Cf. p. 82 desta pesquisa.  
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relacionada à aquisição de língua e de cultura estrangeiras no que tange a  

resultados.  

 

A multidimensionalidade da auto-estima compreende as esferas global e 

situacional. A esfera global pode ser estável na idade adulta e resistente à 

mudança. É uma auto-avaliação analogizada no decorrer da vida. Já a esfera 

situacional ou específica refere-se à interação social, ao trabalho, à educação e 

a certos traços relativamente discretos e variáveis de acordo com a situação.  

 

A ideia de atribuição está enfocada na explicação dada ao sucesso ou ao 

fracasso de um indivíduo, e portanto, permeia o conceito de auto-estima em 

aprendizagem de segunda língua. A propensão para comunicação pode ser 

definida como uma predisposição contínua e subjacente em direção à 

comunicação, a intenção de iniciar a comunicação, dada a escolha. Todo ser 

humano constrói defesas para o ego. A inibição pode protegê-lo contra 

experiências e sentimentos que ameaçam ou desmantelam os valores em que 

a auto-estima se baseia.  

 

A necessidade de conceitualizar motivação vem da busca para explicar casos 

específicos de sucesso linguístico e a tentativa de aplicar uma fórmula eficaz 

continuamente (BROWN, 2007, p. 168). A atitude independente é o primeiro 

estilo que permite que o indivíduo perceba um item relevante em um campo de 

distração. Perceptual ou abstrata, a atuação se refere a um conjunto de ideias 

ou sentimentos a fim de resgatar um subconjunto relevante. Pessoas 

predominantemente independentes tendem a ser competitivas e 

autoconfiantes. Já um segundo estilo descreve pessoas dependentes que 

tendem a ser mais sociáveis já que constroem sua identidade espelhada na 

influência à sua volta. As duas hipóteses são essenciais e se completam em 

ASL se considerarmos aspectos comunicativos e introspectivos das diversas 

dinâmicas de uma aula.  Um terceiro estilo se refere ao grau ao qual o 

indivíduo está cognitivamente aberto à tolerância de ideias e proposições que 

podem se chocar tanto com a crença quanto com a estrutura de conhecimento 

adquirida. Ideologia, dogmas e fatos que contradizem pontos de vista 

internalizados podem gerar incongruência ou intolerância à ambiguidade.  
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Em ASL, quanto maior a tolerância, menor a rigidez ao estudo de língua 

inovador e criativo. Impulsividade e reflexão em ASL podem ser 

respectivamente figuradas como arriscar-se e ponderar. As implicações são 

inúmeras: quanto mais calculado menos erros cometidos seria uma leitura 

simplista e generalizada, pois, se o aprendizado reproduz a sociedade e 

prepara para a interação, então o ímpeto e a previsibilidade compõem o 

cenário. Por fim, aprendiz autônomo, ciente de seu estilo, limitações pode se 

conscientizar de seus desafios e lançar mão de estratégias enriquecedoras.  

 

As estratégias podem ser consideradas métodos específicos de abordagem de 

um problema ou tarefa.  São modos de operação para se atingir um 

determinado objetivo ou planejamentos para se controlar ou se manipular certa 

informação. A autonomia para o aluno descobrir, produzir e resolver problemas, 

dentro e fora da sala de aula, e a consciência desses processos de 

aprendizagem geram ação. No que tange ao professor, alternar o controle e 

delegar a responsabilidade pelo desenvolvimento linguístico ao aluno é 

também uma estratégia de sensibilização e ação.  

 

Intrinsecamente ligada a este cenário de aprendizagem está a ansiedade. Sua 

natureza ambígua impede uma análise totalmente favorável ou contrária à 

aquisição de língua. A ansiedade linguística, no entanto, está mais focada em 

dois componentes principais: a apreensão oriunda da incapacidade de se 

adequar (receio da avaliação social) e a necessidade de aprovação acadêmica. 

O homem é um ser social e o mecanismo principal de manutenção de elos é a 

linguagem. As negociações de sentido e a comunicação por empatia são 

elaboradas e cognitivas. Já a extroversão é a extensão a qual uma pessoa 

precisa ter estima e integridade afirmadas pelos outros e não por si próprio. 

 

Sabemos que a sala de aula não é o único cenário onde há o ensino 

comunicativo da nova língua e cultura. Por isso, a seguir, abordaremos 

aquisição de cultura estrangeira, respectivamente, para descrever a prática 

informal48 de insumo informacional. 

                                                 
48

  Cf. p. 65 desta dissertação. 
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3.4 AQUISIÇÃO DE CULTURA ESTRANGEIRA  
 

 

No processo de aquisição de segunda cultura e de cultura estrangeira, a aula 

pode não ser quantitativamente a maior porção do trabalho de ensinar e 

aprender, apesar de ser a mais impactante. O insumo informacional se dá 

continuamente em ambientes informais de socialização, ou seja, de interação 

para o aluno estrangeiro. Por isso, consideramos importante traçar os aspectos 

delineadores tanto sobre aquisição de segunda cultura, isto é, quando o 

aprendiz está inserido geograficamente na cultura-alvo, quanto de cultura 

estrangeira, isto é, quando o aprendiz adquire conhecimento sobre a cultura-

alvo, sem o apoio geográfico, mas, através da mídia, livros etc. 

 

Se a cultura estabelece um contexto de comportamento cognitivo e afetivo a 

cada pessoa49, então, obviamente, a cultura é passível de mudanças.  

Concordamos com Alatis (1991) quando o autor expõe que muito fala-se sobre 

a aquisição de primeira língua e como isso afeta a aquisição de segunda 

língua, porém pouco se explora sobre a aquisição de primeira cultura e sua 

aplicação na aquisição de segunda cultura. Acreditamos que isso se dá pelo 

aspecto intrínseco que a cultura local pode carregar, ou seja, o professor de 

segunda língua e/ ou de língua estrangeira não tem, necessariamente, a 

informação pertinente nas áreas de Antropologia e em Etnologia para ensinar a 

cultura-alvo, utilizando-se, na maioria dos casos, das notas culturais contidas 

no livro adotado. 

 

Alatis (1991)  prossegue diferenciando a perspectiva tradicional (conhecimento) 

e a perspectiva simbólica (síntese) de cultura. O ponto de vista tradicional de 

cultura como conhecimento define cultura como a descrição do modo de vida 

do outro. Para atingirmos o propósito global de causar mudanças nos nossos 

sentimentos e percepções em relação à cultura do outro, devemos promover 

uma interação de caráter mais positivo: além de descrever o diferente, 

devemos entender como a cultura do outro é criada e transmitida. 

                                                 
49

  Cf. p. 80 desta pesquisa. 
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Já a Antropologia parece descrever, satisfatoriamente, o ponto de vista 

simbólico de cultura como síntese, em que a cultura não é estática e nem 

objetiva. Alatis (1991) ainda sugere que, para adquiri-la, não podemos nos 

limitar à ideia de processá-la através da própria experiência cultural a fim de 

experimentar ampliação de nossos horizontes: a síntese entre o aprendiz e sua 

cultura local e o objetivo da cultura-alvo devem proporcionar a versatilidade 

perceptual. 

 

Nada, no campo da cultura, reivindica tanto a diferença quanto a tradição. É 

pela tradição que nós somos o que somos, isto é, é pela tradição que nós não 

somos os outros. Mas talvez não seja inteiramente correto dizer que a tradição 

reivindica a diferença50.  

 

A tradição simplesmente não se reconhece como diferente. Do ponto de vista 

do tradicional, diferentes são os outros. É conhecida a origem do termo 

bárbaro: confrontados com seus vizinhos, os antigos gregos, incapazes de 

compreender o que estes falavam, resolveram a coisa da forma mais plausível 

do seu ponto de vista: era impossível compreendê-los porque eles não tinham 

fala humana. Ao invés de falar, eles emitiam sons sem sentido: bar bar bar... 

Para utilizarmos um barbarismo moderno, em vez de falar, barbaravam. Os 

antigos chineses já haviam sido confrontados com o mesmo problema, e 

chegaram à conclusão de que os povos seus vizinhos não eram inteiramente 

humanos, pois não usavam linguagem humana. Já entre os guaranis não 

existe uma palavra que signifique idioma, em sentido genérico, termo que traz 

implícita a relatividade da fala de um povo – um idioma entre outros. Em 

guarani, a palavra que designa o seu próprio idioma, avañe’e, tem um 

significado que dá o que pensar: “fala de gente”. 

 

Isto posto, é preciso certo esforço para ouvir nos sons emitidos pelos outros, 

pelos que não falam o nosso idioma, uma “fala de gente”. O mais comum, 

envolvidos que somos pela nossa tradição e levados a imaginar o mundo a 

partir de dentro dos nossos hábitos, é concluir que tais sons constituem uma 

                                                 
50

  OLIVEIRA, Renato. Cultura e Diferença. Disponível em:<http://www.pucrs.br/edipucrs/online/ 

IXsemanadeletras/conf/Cultura_e_Diferenca.pdf> Acesso em 28/11/2010. 
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“não fala”, e que seus emitentes são, em consequência, “não humanos”, ou 

“não inteiramente humanos”, apesar da sua aparência.  

 

Mesmo que em períodos de paz e tranquilidade os diferentes coexistam como 

se fossem iguais, basta uma ameaça de crise e de escassez, real ou 

presumida, para que imediatamente passemos a olhar com desconfiança para 

esses bárbaros que insistem em viver entre nós, com suas roupas, seus 

costumes, seu linguajar que... isso lá é coisa de gente?! Em resumo, somos 

sempre o bárbaro de alguém. 

  

A cultura não pode ser simplesmente localizada dentro de uma perspectiva 

geográfica, de um grupo social, de uma organização ou de um fluxo 

informacional.  

 

Quantos exemplos em livros e em aulas de língua estrangeira apresentam a 

cultura-alvo a partir do diferencial? Quantas discussões promovidas nas aulas 

de LE abordam ideologia, instituição e comportamento que são diferentes da 

cultura materna? Podemos dizer que isso é comum. Tendemos a perceber as 

coisas que são diferentes mais prontamente que as semelhantes. Alatis (1991) 

sugere a esse fato o nome de indícios salientes. O problema é que esse fato 

também contribui, indiretamente, para a formação de estereótipos e de 

generalização – atitudes negativas em relação às pessoas e cultura alheias.  

 

Assim, passaremos a analisar esses dois processos na seção seguinte. 
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3.5 ESTEREÓTIPO E GENERALIZAÇÃO 
 

 

Iniciaremos esta seção com informações coletadas a partir de leitura sobre 

estereótipo e generalização para vertê-las em aplicação no ensino de PL2 e de 

PLE. Para servir nossos propósitos, adotaremos os termos estereótipo e 

generalização como semelhantes, pois muitos autores se referem a ambos 

como sinônimos, como demonstra Cabecinhas (2002): 

 

Os estereótipos seriam generalizações abusivas, irracionais e 
perigosas. A sua mudança seria difícil, exigindo uma longa 
educação crítica. Os estereótipos negativos sobre determinadas 
minorias étnicas justificariam os comportamentos discriminatórios 
em relação as mesmas, contribuindo para a manutenção do statu 
quo.  

 

 

Comumente, encontramos o termo caricatura de estereótipos linguísticos e 

culturais para delinear tal conceito. Na ideia preconcebida de nossos conceitos 

de cultura e de visão de mundo, tendemos a imaginar outras culturas de 

maneira simplista, transformando diferenças culturais em categorias 

exageradas com consequentes traços estereotipados.  

 

Como são formados os estereótipos? O nosso meio social afeiçoa nossa visão 

de mundo de tal maneira que, em nosso padrão cultural, uma percepção 

diferenciada pode ser vista como falsa ou estranha. Deu-se a simplificação. Se 

indivíduos reconhecem e entendem as diferenças, uma postura positiva e 

aberta com relação às diferenças transculturais pode ser adotada. A ausência 

de flexibilidade resulta na formação de estereótipo – uma presunção superficial 

que atribui características coletivas a indivíduos. Pode ser exato na descrição 

de um membro típico de uma cultura, mas inexata na descrição de alguém, 

simplesmente porque aquele indivíduo é único e não pode ser pré-julgado.  

 

Quem são os outros? O outro poderia ser qualquer um, inclusive o próprio 

observador em outra situação, e geralmente a análise do outro é feita por 

concepções errôneas, conferindo uma avaliação negativa. Há uma tendência 
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sistemática na autovalorização e na valorização do próprio grupo, concomitante 

a uma desvalorização do outro, mas não há consenso de como ou por que isso 

ocorre. 

 

Pereira (2002)  em seu livro Psicologia social dos estereótipos explica que as 

pessoas, inicialmente, imaginam e definem o mundo e em seguida o observam. 

A interpretação estaria fundamentalmente associada à cultura, que 

determinaria de forma estereotipada a noção interna sobre o mundo externo. 

Assim, já haveria uma opinião formada, de acordo com os códigos da cultura, 

para se analisar o mundo antes mesmo de observá-lo. O mundo estaria 

ordenado por códigos, passados de geração a geração, favorecendo a 

estereotipia, que, por função, defenderia as tradições culturais. 

 

Enquanto estereotipar e generalizar pessoas de outras culturas deveria ser 

evitado, a pesquisa sobre o cruzamento de culturas tem demonstrado que há, 

de fato, características diferenciadoras entre culturas.Tanto professores quanto 

alunos devem compreender a diversidade cultural e reconhecê-la abertamente 

como uma ferramenta de apreciação na sala de aula51, de acordo com 

Kramsch em: 

Quebrar estereótipos não é apenas perceber que as pessoas 
não são previsíveis ou ainda ou que no fundo "somos todos 
iguais". É compreender que somos irredutivelmente únicos e 
diferentes, e que eu poderia ter sido você, você poderia ter sido 
eu, dadas as diferentes circunstâncias - em outras palavras, 
que o estranho, como diz Kristeva, está em nós. Além de 
história e ciência social, a cultura é, portanto, também a 
literatura, pois é a literatura que abre "a realidade além do 
realismo" e que permite aos leitores a viver outras vidas - por 
procuração. (KRAMSCH, 2008, p. 2; tradução nossa)52 

 

                                                 
51

  KRAMSCH, Claire. The cultural component of language teaching. 2008. Disponível em: 
<
http://www.spz.tu-darmstadt.de/projekt_ejournal/jg-01-2/beitrag/kramsch2.htm#ENDNOTE1> 

Acesso em: 22/10/2010. 
52

  Citação original em inglês: “Breaking down stereotypes is not just realising that people are not the 

way one thought they were, or that deep down "we are all the same". It is understanding that we are 

irreducibly unique and different, and that I could have been you, you could have been me, given 

different circumstances — in other words, that the stranger, as Kristeva says, is in us. In addition to 

history and social science, culture is therefore also literature, for it is literature that opens up "reality 

beyond realism" and that enables readers to live other lives — by proxy.“(KRAMSCH, 2008, p. 2) 

 

http://www.spz.tu-darmstadt.de/projekt_ejournal/jg-01-2/beitrag/kramsch2.htm#ENDNOTE1
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O processo de criar estereótipos gera certas atitudes e análises tendenciosas 

em relação à língua e à cultura enfocadas. As atitudes, como todos os aspectos 

de desenvolvimento de cognição, são desenvolvidas na infância e estimuladas, 

com a participação dos pais e de outros, na interação com o diverso. Elas 

formam parte da percepção e da cultura vivenciada. Como discute Hall (1997), 

estereotipar faz parte da manutenção da ordem social e simbólica, 

estabelecendo uma fronteira entre o “normal” e o “desviante”, o “normal” e o 

“patológico”, o “aceitável” e o “inaceitável”, o que “pertence” e o que “não 

pertence”, o “nós” e o “eles”. Estereotipar reduz, essencializa, naturaliza e 

conserta as „diferenças‟, excluindo ou expelindo tudo aquilo que não se 

enquadra, tudo aquilo que é diferente. 

 

O professor pode auxiliar a desvendar o que é mito por intermédio da 

apresentação de informação exata sobre a formação, o respeito, a história e a 

valorização de outras culturas. A competência intercultural é fomentada pela 

vivência em sala de aula e por fatores contraditórios, tais como expectativas de 

participação, aceitação de manifestação cultural diversa, que são 

constantemente negociados e/ou descartados. Sugerimos um paralelo entre a 

competência intercultural e às postulações de Guimarães (2009, p.126) sobre 

texto como “unidade de sentido resultante de escolhas e articulações feitas 

pelo produtor [...]” 

 

Gardner e Lambert (1972, apud BROWN, p. 155) estudaram sistematicamente 

tentativas de examinar os efeitos de certas atitudes no aprendizado de língua e 

concluíram que a motivação – interesse em interagir – pode exercer papel 

fundamental no êxito do processo formador linguístico, ainda que o professor 

deva conscientizar-se de que o ser humano tem atitudes positivas e negativas 

que podem aumentar ou diminuir a motivação respectivamente. Atitudes 

negativas são geralmente oriundas de uma exposição indireta (sem uso ou 

orientação efetiva) à televisão, cinema, notícias e livros, além das fontes não-

confiáveis. Essas atitudes poderiam ser transformadas em positivas se o aluno 

tivesse oportunidade de efetivamente integrar-se com membros de outras 

culturas.  
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Em áreas complementares para a Linguística Aplicada53 como a Psicologia e a 

Antropologia, encontramos a explanação para a capacidade potencializada da 

televisão e seus comerciais de sedimentar a formação de estereótipos. 

Possivelmente, com mensagens sutis - formas simbólicas - dos tipos mais 

diversos, passam a interagir com as diversas culturas, criando representações 

e transformando relações. Interagir é um termo essencial, visto que a cultura se 

relaciona diretamente com a produção e a troca de significados entre os 

membros de uma sociedade ou de um grupo. E a televisão relata o mundo 

todos os dias, entrando em nossas casas. Seria provavelmente difícil encontrar 

alguém que nunca assistiu a um programa de televisão na vida. Poderíamos 

arriscar que seria muito difícil encontrar alguém no mundo ocidental que não 

tenha ligado a tevê esta semana. 

 

Na interação cultural, as formas simbólicas, segundo Thompson (1995 apud 

ROSO et al., 2002) implicam cinco características básicas. A primeira, é que 

elas são sempre intencionais, querendo dizer que são sempre a expressão de 

um sujeito para outro. A segunda, é que elas são convencionais, ou seja, a 

produção, a construção ou o uso delas, bem como a interpretação das 

mesmas, são processos que envolvem regras, códigos ou convenções. A 

terceira característica é que elas são estruturais, isto é exibem uma estrutura 

articulada e, ao fazermos a análise da estrutura, devemos investigar não 

somente seus elementos específicos, mas também suas inter-relações. A 

quarta característica é seu aspecto referencial, já que as construções 

representam algo, referem-se a algo, dizem algo sobre alguma coisa. A quinta 

e última característica é o seu aspecto contextual, pois as formas simbólicas 

são sempre inseridas em processos e contextos sócio-históricos específicos 

dentro dos quais e por meio dos quais elas são produzidas, transmitidas e 

recebidas. 

 

Um sério problema surge quando as formas simbólicas de determinada 

propaganda são criadas, ou contribuem, para reforçar e estabelecer relações 

de dominação ou de exclusão, as quais ocorrem quando uma pessoa, ou grupo 

                                                 
53

  Cf. p. 23 desta dissertação. 
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de pessoas, possui poder de uma maneira permanente, e em grau significativo, 

permanecendo inacessível a outra(s) pessoa(s), independente da base sobre a 

qual tal exclusão é levada a efeito. É nesse momento que as formas 

simbólicas, na dimensão cultural, passam a carregar consigo relações 

ideológicas, conforme definidas por Thompson (1995, p.12). Um dos passos 

para romper com esta ideologia é analisá-la, ou seja, estudar as maneiras 

como as formas simbólicas se entrecruzam com as relações de poder. Em 

outras palavras, como o sentido pode servir para estabelecer, sustentar e 

reforçar relações de dominação. 

 

Walter Lippmann, em seu livro Opinião Pública (2008), explica que estereótipos 

são as fortalezas de nossa tradição. “Os fatos que vemos dependem de onde 

estamos posicionados, e dos hábitos de nossos olhos. Na maior parte dos 

casos, nós não vemos, em primeiro lugar, para então definir, nós definimos 

primeiro e então vemos”. (LIPPMANN, 2008, p. 66 apud SPINDOLA, 2010, p. 

32). Produto da interação social, é a experiência social que determina nosso 

processo de seleção da informação: resíduos de memória ancestral preservada 

no inconsciente coletivo – instinto e habitus. Os indivíduos têm categorias 

socialmente salientes, nas quais organizam o mundo: a redução de incertezas 

gera conhecimento, segundo Morin:  

 

 

Todo o conhecimento opera por seleção de dados significativos 
e rejeição de dados não significativos: separa (distingue ou 
desune) e une (associa, identifica); hierarquiza (o principal, o 
secundário) e centraliza (em função de um núcleo de noções 
mestras). Estas operações, que utilizam a lógica, são de fato, 
comandadas por princípios “supralógicos” de organização do 
pensamento ou paradigmas, princípios ocultos que governam a 
nossa visão das coisas e do mundo sem que disso tenhamos 
consciência. (MORIN, 2006, p. 10, grifo do autor).  

 

 

No intervalo entre seleção e rejeição de material cultural do outro, encontramos 

o elo para o ensino de língua e cultura estrangeiras: a distância social.  
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O conceito de distância social pode ter surgido, também, da busca por 

justificativas para ensino de cultura em ELE. Trata-se da proximidade afetiva e 

cognitiva de duas culturas emparelhadas por um indivíduo. Os parâmetros de 

domínio (político, cultural e tecnológico), integração (assimilação, aculturação, 

preservação), coesão (proporção), congruência (valores, crenças e interação), 

e permanência estabelecem uma relação de harmonia e contribuem para um 

processo enriquecedor de aquisição de linguagem se todas essas relações 

estão em equilíbrio, sem imposição de uma cultura sobre a outra. Estuda-se a 

distância social percebida, uma vez que a distância real não pode ser 

mensurada devido ao seu caráter subjetivo. Dessa forma, atingir o conceito de 

modelo de distância ideal em ELE seria a sequência natural; com o intuito de 

melhorar o trabalho desenvolvido em sala através de testemunhos e 

experiências de imersão para proficiência da língua. Com isso, encerramos a 

parte teórica de nosso trabalho. 

 

Passaremos à aplicação e delimitação de corpora: estudo de caso em PL2 e 

pesquisa de campo em PLE, no capítulo seguinte. 
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4 METODOLOGIA: PARÂMETROS 

 

 

Como explicitado anteriormente, esta dissertação foi estruturada com base nas 

áreas interdisciplinares da Linguística Aplicada e dos Estudos Culturais, a fim 

de contemplar a correlação entre o estudo de um idioma estrangeiro e suas 

implicações culturais. Convém, a este respeito, retomar a ideia de Byram 

(1989) de que os Estudos Culturais  devem integrar a dinâmica do processo de 

ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira, uma vez que este faz parte 

de um processo educativo maior de identidade e sua relação com a visão de 

mundo54. 

 

Ressaltamos também que exclusão mútua, pertinência e objetividade foram 

adotadas como características de agrupamento de elementos dos textos 

integrantes dos corpora deste trabalho. Entendemos exclusão mútua como a 

impossibilidade de classificação dos dados em categorias diferentes para cada 

corpus, apesar de suas especificidades; pertinência como a necessidade de as 

categorias atenderem às questões propostas na investigação; e, finalmente, 

objetividade como a descrição sumária dos elementos a que se refere cada 

categoria analisada. 

 

Feitas estas ressalvas, apresentamos, neste capítulo, os dados observados, 

coletados e aplicados nos dois corpora selecionados para compor este 

trabalho. Antes disso, porém julgamos necessário expor os parâmetros de 

escolha e de análise, já que se trata de situações diversas de ensino-

aprendizagem de Português para estrangeiros: aulas particulares de PL2 em 

São Paulo, de fevereiro de 2009 a fevereiro de 2010, e observação de aulas de 

PLE na Universidade do Mississippi, EUA, em novembro de 2010.   

 

É importante reforçar os conceitos basilares de nossa pesquisa, examinados 

nos três capítulos anteriores: fundamentações da LA, métodos e abordagens 

do ELE e perspectiva intercultural aplicada ao ensino de língua com seus 

                                                 
54

  Cf. p. 86 deste trabalho. 
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subtemas: abordagem comunicativa, domínio afetivo e formação de 

estereótipo, respectivamente desenvolvidos. 

 

Decidimos centrar nossa análise no desempenho do aluno e do professor, pois 

é desse processo global que surge uma avaliação cultural inerente à aquisição 

de segunda língua e de língua estrangeira. Nossa análise se ancora na filosofia 

de ensino de línguas proposta por Almeida Filho (2009, p.17). Segundo ele, a 

operação complexa de ensinar línguas está calcada na abordagem, no método 

e nas técnicas, numa relação hierárquica. O estudioso defende que o nível de 

maior abstração é o da abordagem por resultar da teoria norteadora e do 

posicionamento implícito sobre instituições, disposições, a partir de 

experiências prévias e da cultura compartilhada de ensinar (do professor e da 

instituição em que trabalha). Mantendo a hierarquia descendente, o método 

aparece como a concretização da abordagem, sendo o nível real formado por 

planejamento, materiais e avaliação. No nível da implementação 

(materialização do método), estão as técnicas, os recursos e os instrumentos 

de ação. 

 

A fim de enfocar a cultura, mais especificamente a segunda cultura e a cultura 

do estrangeiro, desenvolvemos os seguintes passos metodológicos: 

 

1. Contextualização do cenário de aula: pesquisa de campo e coleta de 

informação (participantes, relatórios, critérios de avaliação e carga 

horária). 

 

2. Seleção de texto55 e/ou material autêntico56, em que a habilidade oral foi 

privilegiada como integrante do corpus.  

 

 

3. Verificação do componente cultural (identidade, estereótipo) por 

intermédio da análise de dados e de resultados. 

 

                                                 
55

  Cf. Guimarães, 2009. 
56

  Cf. p. 17 desta pesquisa. 
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A primeira fase, a contextualização do cenário de aula, situou os sujeitos alvo 

de nossa análise, que são, esclarecemos novamente, professor e aluno, 

incluindo nesse cenário também o material de aula. O processo de 

documentação de dados compreendeu as fases de gravação e de transcrição 

dos dados. Além disso, como produto desse processo, foram selecionados 

textos com conteúdo empírico para procedimentos interpretativos e, portanto, a 

informação pertinente ao cerne da pesquisa qualitativa foi expressa em forma 

de catalogação do sujeito participante e relatórios de abordagem  método  

técnica57 adotados. 

 

A fase seguinte, a seleção de texto e/ou de material autêntico, nos auxiliou a 

compor cada corpus, de modo a nos levar a representações que 

possibilitassem a detecção de convergências e divergências entre esses dois 

grupos de representações (PL2 e PLE). 

 

Por fim, a terceira fase, de análise dos dados e resultados, detectou e avaliou 

formas capazes de comprovar a elaboração da realidade social nos discursos 

sobre segunda cultura e cultura estrangeira no material previamente 

selecionado e categorizado. Fazendo uma retrospectiva teórica, devemos 

associar os termos segunda cultura e cultura estrangeira aos corpora que 

compoem nossa análise como sendo: 

 

● Segunda Cultura em Corpus 1 –  aula de PL2, no Brasil 

● Cultura Estrangeira em Corpus 2 – aula de PLE, nos EUA 

 

 

Examinamos com interesse a confluência entre competência comunicativa e 

desestrangeirização58 expressas tanto pelo professor quanto pelo aluno. Não  

nos ativemos exclusivamente à prática do professor ou ao desempenho do 

aluno em sala de aula. Ao contrário, os textos selecionados contextualizaram 

ambas as esferas participantes da operação global de ensino de língua 

proposta por Almeida Filho (2008). 

                                                 
57

  Cf. p. 71 desta dissertação. 
58

  Cf. p. 74 desta dissertação. 
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Com base no quadro de Byram & Morgan (1994), identificamos, ainda, indícios 

de formação de estereótipo configurados nos textos dos corpora selecionados 

e/ou reconstruídos pelas transcrições, confrontando-os, em seguida, com sinais 

de aceitação da cultura brasileira sob o olhar do professor e do aprendiz 

estrangeiro. A seguir, esquematizamos a análise de corpora em um quadro 

explicativo, que permite visualizarmos nossa meta.  

 

 

Figura 5: Diagrama de análise de corpora 

 

 

 

 

Embasada nesses pressupostos, a presente dissertação faz essa opção 

metodológica. Que a conclusão a que chegamos sirva para reiterar a análise 

qualitativa do material escolhido, favorável ao enfoque de aspectos 

interculturais de resistência, aceitação e absorção de dado cultural novo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADE ORAL 

MATERIAL AUTÊNTICO 
(operação global) 

PL2 
Paranapiacaba (foco professor) 

Relatório (foco aluno) 

PLE 
Avaliação (foco professor) 

Negócios no Brasil (foco aluno) 

SEGUNDA CULTURA 
(imersão cultural) 

CULTURA ESTRANGEIRA 
(produção de sentido) 

Indícios de formação 
de estereótipo 
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4.1 OBJETIVO E PARTICIPANTES DE PL2 
 

 

O Projeto PL2 foi o projeto-piloto de um curso sob medida desenvolvido por 

esta professora para atender às necessidades do aluno estrangeiro em aulas 

particulares. Assim, a ênfase recaiu na conversação com carga horária 

intensiva.  

 

O curso de Língua Portuguesa como segunda língua e de cultura brasileira,  

teve a duração de 600 horas divididas em um ano (entre março 2009 e 

fevereiro de 2010). Os alunos tinham aulas diariamente das 9h00 às 12h00, de 

segunda-feira à sexta-feira, individuais e em grupo, e, a partir do segundo 

semestre, contavam, além das aulas, com passeios, excursões e viagens, 

também nos fins-de-semana, em São Paulo e em outros estados, como Rio de 

Janeiro, Alagoas, Bahia e Amazonas. Além disso, também assistiram a 

palestras sobre diversos assuntos em eventos da cidade. 

 

Dentre outros de diversas nacionalidades, os alunos sul-coreanos tiveram que 

solicitar um Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) para participarem de um 

projeto empresarial denominado Especialista Regional Samsung . Em vigor há 

mais de 25 anos, esse intercâmbio cultural envia adultos de 25 a 35 anos aos 

países em que a Samsung  tem ou visa ter qualquer tipo de operação 

comercial. São mais de 5 megaempresas com atividades em mais de 50 

segmentos: petrolífero, automobilístico, eletrônico, naval, têxtil etc. 

 

Para concorrer a uma das 400 vagas disponíveis por ano em mais de 20 

países de sua escolha, o funcionário sul-coreano deve respeitar 5 regras 

básicas durante o ano de intercâmbio: não se envolver em atividades 

profissionais que desabonem ou concorram com a filosofia de trabalho da 

Samsung  Coréia do Sul; se o especialista regional for casado, não se 

relacionar com outra pessoa; não se ausentar do país escolhido por nenhum 

motivo (viagem, doença etc) sem autorização prévia do departamento 

responsável; viajar pelo país por 90 dos 365 dias do programa e não jogar golf! 



124 
 

Embora pudesse parecer curioso, os alunos explicaram que, além de oneroso, 

esse esporte pode ser facilmente praticado em seu país de origem. Portanto, a 

empresa entende isso como desperdício de um tempo que poderia servir no 

auxílio da formação de verdadeiros especialistas do país de segunda língua e 

cultura ao qual foram designados. Tudo é custeado pela Samsung (moradia, 

viagens, cursos, alimentação, automóvel etc.) 

 

Com abordagem predominantemente comunicativa, as aulas se concretizavam 

em método funcional; com planejamento de aulas que alternavam as 

habilidades oral, escrita, leitura e compreensão oral; materiais autênticos 

distribuídos e selecionados com base no insumo gramatical, na avaliação 

contínua e no livro didático adotado. 

 

Quanto ao livro adotado, intitula-se Muito Prazer (FERNANDES, FERREIRA e 

RAMOS, 2008) e é composto por 20 unidades divididas em lições A, B, C e 

uma parte final que as relaciona e as revisa. A cada 4 unidades, uma de 

revisão e uma de pronúncia são apresentadas, totalizando 5 de cada. No que 

tange à implementação (materialização do método), contamos com técnicas e 

atividades em grupo, duplas e individuais. Recursos tais como reportagens da 

rádio CBN, simulados do CELPE-Bras, canções e MPB complementavam os 

recursos utilizados.  

 

Sabemos que o livro didático contém a abordagem norteadora do curso – aqui 

a abordagem comunicativa – e que é de primordial importância para o 

desenvolvimento das aulas que esse componente seja aceito pelos alunos. No 

entanto, nesse projeto, a avaliação do aspecto visual do livro  foi negativa. O 

seu manuseio diário também não agradou por ser um livro frágil e conter 

muitas páginas. Mas, o curso de PL2 não se baseou exclusivamente no livro. 

Há outras engrenagens que compuseram o enredo didático, como veremos na 

delimitação de corpora posteriormente.  

 

Um livro didático não é suficiente para que o aluno estrangeiro assimile a 

complexidade da cultura brasileira; apenas na interação (dentro e fora da sala 

de aula)  é possível captá-la. Na verdade, o mundo atual, com todo o fácil 



125 
 

acesso à informação, permite às pessoas uma combinação de experiências 

quase personalizadas que as tiram do espaço restrito em que geograficamente 

vivem e lhes ampliam os horizontes em nível globalizante, incluindo nessa 

dinâmica as experiências interlinguais. Na tentativa de se aproximar da 

realidade do mundo, o processo de ensino e aprendizagem  aponta para uma 

tendência intercultural, com a inclusão de dados culturais e a flexibilidade 

organizacional. Mesmo assim, deve haver um conteúdo mínimo potencialmente 

relevante para o aluno. Podemos, portanto, utilizar o termo de Almeida Filho 

(2008, p.12) de desestrangeirização (grifo do autor) para descrever o caráter 

intercultural da abordagem contemporânea no ensino de PL2:  

 

Essa nova língua pode ser tida em melhor perspectiva como 
uma língua que também constrói o seu aprendiz e em algum 
momento futuro vai não só ser falada com propósitos autênticos 
pelo aprendiz [sic], mas também „falar esse mesmo aprendiz‟ 
revelando índices da sua identidade e das significações próprias 
do sistema dessa língua-alvo. A nova língua para se 
desestrangeirizar vai ser aprendida para e na comunicação sem 
se restringir apenas ao domínio de suas formas e do seu 
funcionamento enquanto sistema. (grifo e itálico do autor) 
 
 
 

À medida que o aluno se propõe aprender o Português como segunda língua, 

seu filtro afetivo pode ganhar uma trama, como de tecido, mais ampla, o que 

propicia menor resistência à nova cultura. Apontamos aqui o Português 

modalidade brasileira como segunda língua porque acreditamos que a inserção 

geográfica acelera o processo de formação de opinião, pois a aquisição 

também se dá fora da sala de aula, diariamente. A aprendizagem de Português 

como língua estrangeira, ou seja, a aprendizagem adquirida do Português no 

exterior também conta com um processo único de desestrangeirização, porém 

em um ritmo mais lento, pois pode estar relativamente contido na sala de aula. 

Em qualquer situação, porém é necessário buscar conhecer as especificidades 

individuais dos filtros afetivos de cada aprendiz e de cada professor. 

 

O quadro que apresentraremos a seguir tem o objetivo de organizar 

informações e materiais pertinentes a cada aula e, principalmente, prever 

dificuldades que possam surgir no seu decorrer. Com esse plano de aula em 
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mãos, o professor conta com a preciosa ferramenta do planejamento a priori, 

conforme sugerido por linguistas aplicados. Preenchido diariamente, é um 

instrumento que também apresenta a evolução do aluno no campo Avaliação 

(após aula) a posteriori. 

Quadro 4: Plano de aula para PL2 em São Paulo 

 

Perfil do aluno Descrição geral de habilidades e conhecimento prévio 

Duração do plano 120 minutos (cada aula) 

Objetivo Específico para cada plano de aula diário 
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Apresentação 

  

Apresentar 

Exemplificar 
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Escr 

 

 

 

40’ 

 
 
Ensaio e uso 
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Jogo muito óbvio 

– 
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Prof.  
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livro 
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Monitorar 

 

 

Gramática difícil – 
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Aluno   

Prof. 

 

 

Laboratório 

de línguas 

 

 

 

Ouvir 

 

 

Fonte: criação de Sílvia Regina Ramos Sollai – março 2009 
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Passaremos a explicar cada campo do plano de aula (acima ilustrado) adotado 

para o curso de Português como segunda língua. Acima, preenchido com 

possíveis exemplos, podemos verificar que os espaços dedicados a cada fase 

da aula se encaixam na representação de Almeida Filho para as  4 macrofases 

da aula convencional de LE: 

 

Figura 6; Representação pictórica das fases de uma aula convencional de LE e sua 
relativa duração. 

 
 

1. clima e confiança 

2. apresentação 

3. ensaio e uso 

4. pano 

 

 

 

 

Fonte: ALMEIDA FILHO, J. C. P. de. Dimensões Comunicativas no Ensino de Línguas. 
5. ed. Campinas, São Paulo: Pontes, 2008. 
 

 
 

Segundo Almeida Filho (2008, p. 29), é na etapa da apresentação, conforme 

mostrada no quadro acima, que há a introdução de insumo novo. Aplicamos a 

proposta do autor por acreditarmos que ela nos possibilita tanto a incursão no 

mundo linguístico-alvo quanto o retorno dele para outras experiências 

educacionais do curso.  

 

A fase de estabelecimento do clima e da confiança deve ser, por necessidade, 

a primeira a se constituir e planejada. O clima é a construção metafórica do 

convite oferecido ao aprendiz em que a língua-alvo apresenta o ambiente. A 

confiança, reafirmada através de prática de material já parcialmente conhecido, 

visa reduzir eventual impermeabilidade do filtro afetivo, de acordo com Almeida 

Filho (2008, p. 30). 

 

3 4 2 1 
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A familiarização do aluno com amostras de uso da linguagem e pontos de 

conteúdo linguístico se dá na etapa da apresentação. Nessa fase, 

demonstramos e explicamos pontos com exemplos diversos. A fase do ensaio 

e uso culmina o esforço preparatório e impulsiona a prática propriamente dita. 

Com o objetivo de cobrir inclusive futuras transações de uso real dentro e fora 

do contexto escolar, o aluno deve exercer algum tipo de escolha, além de lidar 

com imprevisibilidade e espontaneidade propostas pelas atividades. Por fim, o 

pano é o fechamento do período e reconhecimento dos conteúdos enfocados e 

desenvolvidos. Notamos que é nessa fase que há maior solicitação e retorno 

da consciência e realidade. É no pano que ambos, professor e aluno, revisam o 

que as atividades anteriores de uso permitiriam esquecer ou abrandar se não 

houvesse um fechamento. Reforçamos estratégias individuais de estudo como 

competência intrapessoal e fechamos o ciclo com um contexto lúdico com 

ênfase na comunicação interpessoal. Ainda com o intuito de fornecer 

informações sobre o plano de aula apresentado na página 126,  explicaremos a 

função de cada um de seus campos: 

 

Tabela 4: Explicação dos campos no plano de aula de PL2 

Campo do Plano de Aula   Descrição 
 
Duração tempo em minutos previsto para a duração 

da respectiva fase da aula 
Fase  operação global da aula 
                                                                (introdução, desenvolvimento e conclusão)  
Objetivos      proposta e enfoque apresentados 
Procedimento macrofases detalhadas 

(clima e confiança, apresentação, ensaio e 
uso, pano) 

Antecipação de Problemas e Soluções caráter preventivo  
Tipo de interação    dinâmica na sala de aula 
Material     realia necessária para aplicação 
Habilidade     compreensão oral, escrita, fala e/ou leitura 
Esferas espacial, verbal, sinestésica, interpessoal 

intrapessoal, musical e/ou lógica 
Avaliação  a posteriori, preenchida no fechamento  

 

 

Entendemos que a comunicação pode ser considerada uma combinação de 

atos; uma série de elementos com intenção e propósitos específicos. A 

comunicação não é apenas um evento ou algo que simplesmente acontece. É 
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funcional, finalista e projetada para surtir algum efeito – alguma mudança, 

mesmo que sutil entre ouvintes e falantes. A sua força perlocutória (atos que 

tendem a produzir certos efeitos menos diretos sobre o interlocutor) demonstra 

a importância de sua consequência. Tal efeito tem implicações tanto na 

produção quanto na captação de uma ideia e valida o ato comunicativo.  

 

Acreditamos que o plano de aula exposto auxilia o aprendiz a compreender o 

propósito da comunicação. Esperamos conscientizar tanto professor quanto 

aluno de suas finalidades e prepará-los para alcançar tais propósitos através de 

formas linguísticas e culturais. Por isso, acreditamos que o plano de aula não 

está completo sem a otimização da experiência relatada com atividades fora do 

contexto escolar, as quais denominamos Atividades Externas.  

 

As Atividades Externas (AE‟s) variavam no tema e na forma de apresentação: 

filme nacional Salve Geral (2009), peças teatrais O cortiço (2009) e CINDI HIP 

HOP – PEQUENA ÓPERA RAP (2009), visitas ao Instituto Botânico São Paulo, 

Museu dos Imigrantes e ao Mercado Municipal. O roteiro São Paulo incluiu 

Pátio do Colégio, Museu Anchieta, Solar da Marquesa de Santos, Mosteiro de 

São Bento, Edifício Martinelli, Bovespa, Centro Cultural São Paulo, Museu de 

Arte de São Paulo (MASP), Museu de Língua Portuguesa, Pinacoteca, Catedral 

da Sé, Marco Zero, Largo São Francisco, Praça do Patriarca, Capela Santo 

Antônio, Viaduto do Chá, Praça Ramos de Azevedo, Teatro Municipal e Fonte 

dos Desejos em dias e horários diversos. Realizamos ainda viagens a 

Paranapiacaba, Itu, Maceió e Rio de Janeiro. Sempre com um propósito que 

aqui chamaremos de educacional, os alunos eram previamente preparados 

com carga informacional gradativa exposta em aula e solicitados tarefas a ser 

entregues posteriormente.  

 

Escolhemos algumas dessas AE‟s para explanação e análise nas próximas 

seções, com o objetivo de rever as postulações anteriormente expostas sob o 

tema de perspectiva intercultural. 
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4.1.1 Delimitação de corpus e geração de dados de PL2 

 

 

Reiterando o esquema metodológico desenvolvido para esta dissertação, esta 

subseção visa relatar as experiências selecionadas. Primeiro priorizamos o 

ensino com a amostra denominada Paranapiacaba e, depois, a aprendizagem 

de segunda cultura em aula de PL2, com a amostra Relatório. A análise e os 

resultados de ambas serão expostos na subseção seguinte. 

 

Relativamente, passemos à primeira atividade, a técnica desenvolvida pelo 

professor (enfoque na habilidade oral) em sala de aula, no módulo de trabalho 

em dupla – aluno A e aluno B – por dramatização. O assunto foi 

Paranapiacaba. Numa etapa posterior à simulação e prática oral, alunos e 

professor partiram em viagem de trem a vapor ao destino determinado. A 

excursão durou um dia e contou com visitas a pontos turísticos, refeições e 

compras. A seleção do material autêntico se baseou no quadro de BYRAM; 

MORGAN et al. (1989), exposto à página 89. Além disso, consideramos as 

ideias de competência comunicativa de Almeida Filho (2008, p. 9) 

 

O trabalho foi norteado pela escolha da região feita pela comunidade britânica. 

O que orientou essa escolha foi o clima úmido de Paranapiacaba, semelhante 

ao de Londres, e à concessão de 200 anos para operações ferroviárias, pela 

British Railway, mais tarde renomeada São Paulo Railway, que fazia o trajeto 

Moji da Cruzes – Bertioga a fim de transportar cargas ao porto marítimo 

paulista. 

 

Os modelos a seguir são, respectivamente, material autêntico fornecido ao 

aluno A e ao aluno B. Recortados da página oficial da cidade pela internet, as 

imagens originais estavam coloridas e aqui foram transformadas em escala de 

cinza para melhor qualidade de impressão. Consideramos esse dado 

importante uma vez que o aspecto visual, acreditamos, carrega uma 

importância inestimável de motivação tanto por parte do professor quanto do 

aluno. Para tal processo, dá-se o nome de virtual realia, que no contexto 

pedagógico, designa objetos da vida real utilizados pelos educadores para 
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melhorar a compreensão dos alunos sobre outras culturas e situações da vida 

real.  

 

A legitimidade desta atividade está na concretização do aprendizado com a 

visita à cidade previamente estudada. Lá, alunos e professor puderam 

comprovar dados obtidos remotamente. 

 

Figura 7: Atividade Paranapiacaba – dramatização PL2 (aluno A) 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:  adaptado de <http://www.paranapiacabaecotur.com> 
 

 
 

Ainda como parte da delimitação e da geração de dados, neste corpus, o aluno 

A deve solicitar ao aluno B informações sobre a cidade que deseja visitar. Há 

Muito Prazer - 5A (extra) criado por Sílvia Sollai 
projeto Samsung - Equipe CLEM 

 
EXCURSÃO - UM DIA EM PARANAPIACABA 

ALUNO A 

Hoje é sábado. Vocês  estão  planejando  passar  um  dia  em  Paranapiacaba,  

a  45km  de  São Paulo. Cada  um  de  vocês  tem  informações  sobre  lugares  

e atividades diferentes no distrito de Santo André. 

 Sugira e escolha atividades para o dia, tarde e noite 

 Cada um tem R$ 100,00 para gastar. Verifique preços e horários de atendimento. 
 

COMO CHEGAR DE TREM R$ 20,00 
Pegue o trem para Rio Grande da Serra na Estação de trem da Luz de 20 em 20 minutos.  

Os trens só chegam até a Estação de Rio Grande da Serra, a partir desse ponto só de ônibus. 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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uma restrição com relação ao orçamento disponível para que a negociação de 

sentido seja incentivada durante a atividade. 

 

A figura abaixo apresenta a atividade do aluno B na dramatização 

Paranapiacaba. As informações reais sobre locais, preços e disponibilidade na 

ocasião, nos possibilitaram conferir pessoalmente a autenticidade do material 

que comprovou o preenchimento do objetivo de capacitá-los a uma pesquisa 

de campo individual, que fornecesse interação cultural.  

 

Figura 8: Paranapiacaba – dramatização PL2 (aluno B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: adaptado de http://www.paranapiacabaecotur.com 

EXCURSÃO - UM DIA EM PARANAPIACABA 

ALUNO B 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museu Funicular (Ferroviário) 

 

 

 

Clube União Lira 

Serrano 

RESTAURANTES: 
Casa do Tio César 

Rua Antônio Olintho, 489 
R$ 11,00 KILO 

DOCES E SALGADOS 
Estação do Crepe 

 Rua Varanda Velha, 362 
R$ 7,00 misto + suco 

Exibição das máquinas fixas que 
transportavam o trem por meio do 
sistema funicular. 

No museu há também a exposição de 
diversos objetos de uso ferroviário, fotos 
e fichas funcionais de muitos ex-
funcionários da ferrovia.                        
Das 14:00 às 18:00                               
Entrada - R$ 8,00 

 

Esse clube é a união da Sociedade Recreativa Lira da Serra e do Serrano Atlético 
Clube, os dois incentivados pela São Paulo Railway. Sua sede foi edificada na 
década de 1930, época das últimas construções da SPR, como o antigo II Grupo 
Escolar. Horário: das 10:00 às 16:00, entrada R$ 13,00 

 

::Trilha Lago Cristal:: 
 
Grau de dificuldade: Médio     Tempo : 4:30 horas 
Grau de declínio: baixo          Percurso: 7 km 
Preço: R$ 25,00 trilha + lanche + brinde 

 

http://www.paranapiacabaecotur.com/


133 
 

Constatamos que é possível aplicar a teoria, se houver um trabalho minucioso 

desde o início do processo. Talvez essa seja a busca pela profissionalização 

otimizada pregada por Almeida Filho (2008). 

 

Acreditamos que o levantamento de possíveis dificuldades faz parte do 

processo instrutivo e é de responsabilidade do professor. Para tanto, é 

necessário que o planejamento enfoque as necessidades, interesses e 

expectativas do aprendiz. No esquema abordagem  método  técnica, de 

Almeida Filho (2008), o professor desenvolve um processo de inserção de 

dado cultural passível de análise, pois é durante esse processo que podem 

aparecer lacunas na relação hierárquica, como veremos na seção 4.1.2. 

 

Passando à exposição da segunda amostra, o enfoque foi o desempenho do 

aluno em habilidade oral na aula de PL2. Nosso objetivo era abrir espaço tanto 

para práticas do professor quanto para o desempenho do aluno. Assim,  

apresentamos a atividade escolhida para a materialidade do processo de 

aprendizagem. Esses dados foram gerados por aprendiz de segunda língua, ou 

seja, dentro do país onde a língua estudada é falada.  

 

Veremos, a seguir, o texto produzido por aluno de PL2 no intuito de localizar 

concepções já cristalizadas de um discurso fundador de hegemonia cultural 

quando ele aponta dados sobre água mineral no Brasil e na Coréia do Sul em 

seu texto. Aulagnier (1979 apud Souza, 2002, p. 59), aponta-nos que o sujeito, 

ao apropriar-se do discurso fundador e dos enunciados dos fundamentos, 

apropria-se do direito de ser reconhecido pelo grupo social como um dos seus 

membros. O aluno estrangeiro descreve uma noção de sociedade menos 

comercial ou capitalista no seu país ao apontar que água mineral no Brasil é 

cobrada em restaurantes e academias. O aluno apropria-se de um grupo social 

diverso onde que a água mineral é gratuita e, portanto, ele não pode ser 

brasileiro.  

 

Para garantir a manutenção de sua originalidade, o texto não foi corrigido. 

Assim, podemos, também, analisar a competência comunicativa adquirida pelo 

aluno até então. Essas mesmas características são levantadas em ambos os 
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corpora para a análise de dados e resultados. Ratificamos a uniformidade no 

critério de exclusão, pertinência e objetividade anteriormente explicitados. 

 

 

 

Relatorio 1. Informacaoes para colegas que 

trabalham(visitaram) no brasil. 

 

 Quando eu consegui este curso no brasil, meus amigos 

me avisarao, voce tem que deizar relogio e roupa de 

marca boa na Coreia. 

 

Eles estauam preoucupado sobre o crime do brasil. Mas 

otros me falaram " Parabems!" Porque brasil e um pai 

maravilhoso. 

  

Passou mais 30 horas da coreia ate brasil. Mas eu pude 

dormir e comi bem durante a viagem. E ail Quando eu 

cheguei aqui no brasil, nao senti fuso horario. Eu fiquei no 

hotel Sheraton por uma semana. Samsung esta 

patrocinando este hotel. Por isso pude ganhar disconto. 

Mas depois 7 dias tive reuniao da "HP". Todos os quartos 

foram ocupados no Sheraton. Eu mudei para otro hotel se 

shama Gran Estern plaza. 

 

 No momento eu tive que ligar para imoiliaria para 

procurar casa. Mas nao tinha celrular. Eu vou dar 

informacao que usa telefone de graca no hotel.  

 

Voce pode usar telefone se voce nao saber portugues. 

 

  1. Ir para recepcao. 

2. Apresenta "Bom dia" 

3. Olhar o telefone. 

4. E fala..."Por favor" 

 

 La na Coreia nao precisa pagar agua, mas no Brasil tem 

que comprar agua. Mas guando voce pedi agua no 

restaurante, tem que tomar cuidadio. La tem dois tipos de 

Agua. Uma e "com gas", e tutra e "sem gas". Academia 

no sheraton tem agua em garafa. Voce pode beber de 

graca. E Cafe da manha do Gran estern plaza tem agua. 

voce pode levar agua. 

 

 Fim 

 
 

 



135 
 

4.1.2 Análise e resultados das amostras de PL2 

 

  

Após a contextualização do cenário de aula, a apresentação dos participantes 

do primeiro grupo e a delimitação/ geração de dados, passemos à análise. 

Sugerimos um recurso visual com diagrama de flechas, que alinhe a 

competência comunicativa aos níveis de seleção do material autêntico:  

 

 

Figura 9: Aplicação da competência comunicativa 
e da seleção de material autêntico na atividade Paranapiacaba 

 

Na ocasião, notamos que o professor utiliza os quinze primeiros minutos para 

expor informações sobre a cidade de Paranapiacaba. Com o auxílio de 

imagens coletadas na internet, o professor fala sobre dados históricos, clima, 

Competência Sócio-
cultural: 

 
Distância social  

Competência Meta: 
 

Negociar sentido na 
linguagem 

 oral 

Competência 
Estratégica: 

 
Improviso; 

fragmentação e uso 
 

Grau de Acesso: 
 

Habilidades oral, 
escrita, leitura e 

compreensão 

Competência 
Linguística: 

Pedir e fornecer 
informações 

História nacional 
Geografia 
nacional 
Herança cultural 



136 
 

população e atividades sociais para incluir História e Geografia Nacional e 

Herança Cultural, tal como propostos por BYRAM, MORGAN et al. (1989) na 

seleção de material autêntico para o ensino de segunda língua: 

 

Vocês sabiam que há uma influência britânica muito 

perceptível na cidade? 

Vocês entendem a palavra perceptível? Fácil de 

notar, vem do verbo perceber. Tem até um relógio 

parecido com o Big Ben. Isso mesmo... Então dá para 

perceber a influência britânica, entenderam? 

Outra coisa interessante é que Paranapiacaba, em 

tupi-guarani, significa “de onde se avista o mar”. 

Algumas palavras muito grandes vêm da língua 

indígena porque são empréstimos para nomear a 

fauna e a flora desconhecida pelos colonizadores. 
 

 

Paranapiacaba, na verdade é um distrito do município de Santo André, no 

estado de São Paulo. Surgiu como centro de controle operacional e residência 

para os funcionários da companhia inglesa de trens São Paulo Railway - 

estrada de ferro que possibilitava o transporte de cargas e pessoas do interior 

paulista para o porto de Santos e vice-versa. Ao escolher a palavra cidade para 

definir Paranapiacaba, notamos falta de pesquisa por parte do profissional. Há, 

por outro lado, indícios e tentativas de utilizar a interdiscursividade com a 

referência feita ao relógio Big Ben em Londres, Inglaterra e conceitos sobre o 

discurso fundador com a explicação para o significado do nome do distrito, 

Paranapiacaba. Para reiterar a associação entre o nome do distrito e o 

discurso fundador, retomamos o conceito de discurso fundador como aquele 

que sustenta o pressuposto de que determinados fatos e acontecimentos 

inauguram a cena histórica (SOUZA, 2002, p. 58). Detectamos, também, uma 

tentativa de desestrangeirização, com a referência à raiz tupi-guarani do nome 

Paranapiacaba. 

 

Após expor algumas curiosidades sobre o tema, o professor produz um 

diálogo-modelo com um aluno voluntário, enfatizando que cada versão do 

diálogo entre Aluno A (aqui representado pelo professor) e Aluno B (aluno 

voluntário) pode ser diferente e/ou deve sofrer alterações quanto à escolha de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_Railway
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santos
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palavras etc. O professor continua explicando que isso se dá porque os alunos 

já adquiriram ótima habilidade oral e porque a escolha do material privilegia a 

comunicação espontânea. Entendemos essa fase como a combinação entre o 

improviso típico da competência estratégica e a negociação de sentido na 

linguagem oral da competência meta. A esse respeito, diz Almeida Filho: 

 

A força do elemento timoneiro na construção do processo 
múltiplo, multinivelado, multifásico e complexo da operação 
global de ensinar línguas vai com certeza se firmar na contínua 
ação de ensinar cotidianamente, registrar-se no ensino, no 
observar-se, no refletir e buscar evidências de alinhamentos 
subjacentes, no reconhecer-se nalguma abordagem que fale da 
nossa história de vida e de formação, do que somos e do que 
queremos ser como professores contemporâneos de línguas. 
(ALMEIDA FILHO, 2009, p. 27) 

 

 

De fato, nos papéis de informador, sistematizador e facilitador, o professor de 

abordagem comunicativa tem maior tempo de fala que os alunos. Neste caso, , 

primeiro fornece dados sobre o distrito para estabelecer o clima e a confiança, 

depois  apresenta o insumo novo e por fim também participa da terceira fase de 

ensaio e uso ao fazer um diálogo-modelo com um aluno voluntário. Isso nos 

mostra que todas as fases da aula retratam o repertório do educador, que 

comprova que a contextualização deve ser previamente planejada. 

 

Os aspectos culturais que deram corpo à inserção de segunda cultura dessa 

atividade foram reportados com tom de curiosidade. Acreditamos que isso se 

deu porque o professor também nunca havia visitado a cidade. Portanto, todas 

as informações em seu imaginário despertavam curiosidade por terem sido 

reveladas diversas de tudo que já havia vivenciado como residente do estado 

de São Paulo. Não foi diferente a sua postura perante os alunos: 

 

Quem diria, hein? Tão pertinho e eu nem sabia de 

tudo isso!  A gente tem o nosso próprio Big Ben. 

 
Essa é a expectativa de como a LA e os Estudos Culturais sustentam nossa 

análise teoricamente: através de análise de contraste, percebemos uma troca 

intercultural de informação.  
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Nosso próximo exemplo, o Relatório, também traz informação e análise para 

ilustrar a importância de conhecer, ao máximo possível, o aluno, sua bagagem 

cultural e suas expectativas. A fim de esclarecer o ponto de vista analisado, 

revemos os conceitos de interculturalidade e interdiscursividade ora propostos, 

para compreendermos certas ferramentas as quais o aprendiz lança mão 

durante a aquisição de segunda língua e cultura. 

 

O objetivo é detectar a constituição do imaginário no processo de aquisição 

informal – a partir da interação fora da sala de aula – entre o “já-dito” (efeito de 

evidência e de unidade que sustenta nosso quadro de valores)59  e a cultura-

alvo, nesse caso, a cultura brasileira como segunda cultura. Portanto, os 

trechos foram mantidos em suas formas originais, sem qualquer tipo de 

correção, para diferenciarmos do facilmente aprendível, segundo Almeida Filho 

(2008, p.25). O autor explica que, após a aula, professor e aluno se despedem 

e ambos têm uma série de tarefas a cumprir: o professor vai planejar mais 

aulas e o aluno vai buscar ocasião de uso da língua aprendida. É por isso que 

“os procedimentos estabelecidos na aula são chave para a construção de 

significados e ações nessa lingua” não podem passar despercebidos ou serem 

considerados uma arte facilmente aprendível. 

 

O relato é um texto preparado por um aluno sul-coreano do curso de PL2 em 

2009, com orientações culturais para os próximos alunos estrangeiros que 

vierem para o Brasil. Imaginamos que, para garantir adesão por parte dos 

nativos envolvidos (professor e qualquer outro brasileiro que vier a lê-lo) e 

ainda, para evitar constrangimento causado pelo preconceito, há, logo no início 

da produção escrita, uma justificativa na tentativa de explicar a cultura do outro; 

o desconhecido e um elogio prestado ao Brasil – competência estratégica por 

intermédio de persuasão. 

 

O texto tem um caráter predominantemente instrutivo, como passos para se 

utilizar o telefone, mas é também permeado por dados culturais típicos da 

                                                 
59

  Cf. ORLANDI, Em Aberto, Brasília, ano 14, n.61, jan./mar. 1994. 
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aquisição de segunda cultura, por exemplo, a diferença entre água natural e 

água com gás. 

 

A interculturalidade está no cerne do ensino de qualquer segunda língua e 

cultura por emparelhar as culturas materna e alvo. A dimensão da 

interculturalidade relaciona, de alguma forma, os aspectos integradores 

desejáveis na instrução de um aprendiz de cultura estrangeira. Inerente ao 

cenário que se apresenta, a interculturalidade não deve ser um modelo que 

prioriza ora os conhecimentos acumulados pela sociedade x, ora os 

conhecimentos produzidos pelas sociedades y, mas na garantia de um espaço 

de reflexão e coexistência. 

Figura 10:  Aplicação da competência comunicativa 
e da seleção de material autêntico na atividade Relatório 

 

Notamos que alguns dados presentes na produção do aluno foram adquiridos 

por vivência: experiência somente proporcionada pela tolerância à segunda 

cultura, apresentada como competência sócio-cultural e em níveis de interação 

Competência Sócio-
cultural: 

 
DIFERENÇAS 

Competência Meta: 
 

Negociar sentido na 
linguagem 

 oral 

Competência 
Estratégica: 

 
PERSUASÃO 

 

Grau de Acesso: 
 

Habilidades oral, 
escrita, leitura e 

compreensão 

Competência 
Linguística: 

INSTRUÇÕES 

Interação Social 
Socialização e o 
ciclo de vida 
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e socialização (BYRAM; MORGAN et al., 1989). As instruções sobre como 

fazer uma ligação telefônica no hotel e como pedir água com ou sem gás no 

restaurante, por exemplo, transcendem as fronteiras linguísticas e abrem 

espaço para o imaginário na segunda cultura. Aprender uma língua implica a 

negociação de significados e a criação de interpretações dentro de contextos 

socio-culturais concretos e o contato com conteúdos referenciais e valores 

culturais das pessoas que usam essa língua. 

 

Outros dados inseridos pelo aluno, no entanto, foram assimilados a partir de 

pesquisa e/ou aquisição de cultura estrangeira em ambiente que não o da sala 

de aula. Estamos nos referindo às outras vozes que falam sobre a falta de 

segurança no Brasil.  Kramsch enfatiza que não se pode falar de cultura de um 

determinado país como se ela fosse única, pois, essa simplificação pode tratar 

a cultura como um repertório de clichês. De acordo com Kramsch (2002, p. 23), 

o resultado (texto do aluno) é a interseção transcultural relatada a partir do 

diferente,  

 

[...] evidência detectada em vários níveis de percepção, ação, 
discurso e crenças. Muitas dessas crenças são traços 
sedimentados do comportamento passado no comportamento 
presente.   

 

 O texto é a materialização do discurso em um processo organizacional e o 

discurso é um processo interacional para propor ideias. Para Bakhtin, nem 

sempre há intertextualidade no texto, mas há sempre  dialogismo, uma 

propriedade intrínseca da língua. Para construir seu discurso, um enunciador 

leva em conta o discurso do outro. Trata-se da dialogização interna de todo 

discurso. O princípio dialógico permeia a concepção bakhtiniana de discurso, 

de cultura, de mundo, de vida. O dialogismo é a condição de sentido do 

discurso. Fiorin nos explica que houve um empobrecimento da teoria do 

pensador russo quando suas ideias foram introduzidas no Ocidente, e a “rica e 

multifacetada de concepção de dialogismo em Bakhtin se opôs ao conceito 

redutor, pobre e, ao mesmo tempo, vago e impreciso de intertextualidade” 

(BARROS, 2009, p. 248). Sobre dialogismo, nos diz Bakhtin em Questões de 

literatura e de estética  
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O discurso vivo e corrente está imediato e diretamente 
determinado pelo discurso-resposta futuro: ele é que provoca 
esta resposta, pressente-a e baseia-se nela. Ao se constituir na 
esfera do „já dito‟, o discurso é orientado ao mesmo tempo para 
o discurso-resposta que ainda não foi dito, discurso porém que 
foi solicitado a surgir e eu já era esperado. Assim é todo o 
diálogo vivo. (1998, p. 89) 
 
 
 

Sobre o conceito de interdiscursividade, Bakthin afirma o seguinte 

 

Um enunciado vivo, significativamente surgido em um 
momento histórico e em um meio social determinados, não 
pode deixar de tocar em milhares de fios dialógicos vivos, 
tecidos pela consciência sócio-ideológica em torno do objeto e 
de participar ativamente do diálogo social. De resto, é dele que 
o enunciado saiu: ele é como sua continuação, sua réplica. 
(1975 apud LAURITI, 1999, p.2) 

 

 

Os fios dialógicos vivos aos quais se refere o autor são os outros discursos 

colocados como constitutivos do tecido de todo e qualquer discurso. É do 

interdiscurso que emerge o sentido. 

 

Um comercial televisivo veiculado por muitos anos seguidos fez história no seu 

país de origem. De qualidade baixa, jingle pegajoso e de orçamento 

provavelmente restrito, o comercial de suco de laranjas brasileiras Ta Bom é 

conhecido em todo o território sul-coreano. A sequência começa com um take 

aéreo de uma vasta plantação de laranjas. Sul-coreanos e brasileiros avaliam 

as frutas nas árvores e espremem uma laranja diretamente no copo. Quando o 

empresário sul-coreano experimenta o suco natural, ele imediatamente aprova 

seu sabor apontando seu polegar para cima juntamente com o agricultor 

brasileiro. A cena seguinte se passa em uma feira livre. Os transeuntes 

começam a dançar, alegremente, ao som de samba após um feirante (com 

feições ocidentais) oferecer suco de laranjas brasileiras Ta Bom (bordão 

explicando que Ta Bom em Português significa aprovado em coreano) a uma 

compradora que pergunta qual é o melhor produto da barraca. Tomaremos 

essa peça publicitária como nosso aspecto intercultural e interdiscusivo para 
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compreender a indignação do aprendiz ao escrever a redação a seguir, em que 

ele expõe suas dificuldades de comprender a mensagem refratada. Ta bom 

implica concordância na sua formação do “já-dito” adquirido pelo comercial, 

porém deve conter um outro sentido na prática. Observemos a produção do 

aprendiz que apresenta interdiscursividade: 

 

Quando selecao Coreana jogava bem em WBC, e Yuna 

Kim ganhou campeanadoem figure skating, Eu 

procurava minha casa no brasil. Eu quero assistir o jogo 

da baseball Coreia e Japao. Mas eu não pensava que 

assistir jogo de baseball no brasil e possivel. Aqui no Brasil, 

todo mundo gosta de futebol. 

 

Mas beisebol nao e famoso para os brasileiros. Mas no 

hotel eu pode assistir o jogo de beisebol coréia com 

japao bo canal ESPN, mostrou o jogo de beisebol. 

Embora a selecao coreiana perdeu jogo, foi interessante. 

  

Eu procurei competicao de patinacao no gelo? para 

assistir Yuna Kim.  Mas nao consegui, e ai eu tentei fazer 

down load de arquivo. 

 

Mas internet esta muito devagar. Eu precisava de 30 

horas para fazer o download 500mb. Eu tentei assistir no 

youtube, mas estava lento demais. Ate procurar minha 

casa nao consegui assistir a competicao de Yuna Kim. 

 

 Eu encontrei uma imobiliaria de Rafael e Alex. Braco do 

Rafael tem tatuagem que esta escrito em Chines.  

 

Essa tatuagem significa "Saude e Forca" Pra nos este tipo 

de tatuagem e muito engracado. La na Coreia podemos 

ver estrangeiros vestidos com camisetas escrita 

"Estrangeiro". Situacao e parecido para mim. 

 

 Tem que tomar cuidado com o significado do "Ta bom". 

Eu perguntei " Tem algum quarto mais alto?" Rafael 

responde "Ta bom". Mas teve terceiro andar. 

 

 Eu perguntei "Voce pode nos mostrar quarto? Nos temois 

3 pessoas." Rafael responde "Ta bom." Mas Ele veio de 

motocicleta. 

  

Mas Brasileiro e comunicativo. Fica relaxa e tenta 

convercar com eles.  

 

"Ta bom" e cultura do Brasil, tambem. 
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O vídeo, em anexo, nos propiciará a interdiscursividade entre o texto do aluno 

e o comercial do suco de laranja. Como nos propõe Bakhtin (1997, p. 32), 

observamos que um signo não existe apenas como parte de uma realidade. Ele 

também reflete e refrata outra.  
 

Ainda, compondo a análise, a observação sobre o braço tatuado do corretor de 

imóveis é relatada pelo aluno com base em sua construção de sociedade, isto 

é, de discurso fundador que se estabilizou como referência na construção da 

memória nacional e que funciona como referência básica no imaginário 

constitutivo desse país, dessa sociedade. O diferente passa a ser muito 

engraçado, nas palavras do aprendiz. 

 

Novamente em tom instrutivo, esse texto ensina como um estrangeiro deve se 

portar ao tentar se relacionar com brasileiros: 

 

 

Mas Brasileiro (sic) e muito comunicativo. Fica (sic) 

relaxa e tenta (sic) convercar com eles. 
 

 

Dentre professor e estudantes de PL2, observamos que todos, professor e 

alunos, citaram seu país como ponto de partida para explicar a outra cultura; 

um aluno fez uma observação sobre imagem e tatuagem que pode nos levar à 

questão do estereótipo; e, dois alunos citaram aspectos relacionados à 

identidade nacional ao utilizarem imagens sobre esportes favoritos e hábitos 

alimentares. Concluímos que a configuração dos textos se deu em busca da 

comparação entre culturas materna e alvo. 
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4.2 OBJETIVO E PARTICIPANTES DE PLE 

 

 

A pesquisa de campo, financiada pelo Fundo de Pesquisa Mackenzie, 

aconteceu em Novembro de 2010. A fim de observar aulas do Programa de 

Português como Língua Estrangeira da Universidade do Mississippi, na cidade 

de Oxford, EUA, informações pertinentes à abordagem, método e técnicas 

foram registradas para posterior análise e comparação. Apresentaremos, 

também, material selecionado durante tal período, que contém conteúdo 

aplicável a esta dissertação. 

 

Consideramos importante mencionar que, durante essa pesquisa de campo, 

fizemos uma apresentação em inglês (em anexo) aos professores, 

coordenadores e alunos do Departamento de Línguas Modernas da 

Universidade de Mississippi, relacionando o objeto de observação das aulas de 

PLE, o tema de nossa dissertação e exemplos de práticas didáticas no estudo 

de caso de PL2, realizado em 2009 no Brasil. 

 

Conferimos que o livro adotado tanto para o ensino de língua portuguesa como 

língua estrangeira quanto para o ensino de cultura brasileira na Universidade 

de Mississippi se chama Ponto de Encontro (PEARSON, 2007). Trata-se de um 

livro que conta com o apoio de vídeos e site para exercícios extras de 

gramática, uso e fluência, avaliados semanalmente através de um sistema de 

correio eletrônico entre alunos e professores. 

 

O programa de PLE do Departamento de Línguas Modernas da Universidade 

de Mississippi, desenvolvido pela Dra. Julia Bussade, conta com duas aulas 

semanais de uma hora de duração cada. A abordagem comunicativa inclui 

aulas de laboratório de pronúncia, gramática, cultura e sistematização. Dividido 

em níveis básico, intermediário e avançado, o ensino de PLE está ancorado no 

livro Ponto de Encontro – Portuguese as a World Language (PEARSON, 2010). 

Há ainda o site oficial do livro adotado, parte integrante do programa, que 

oferece tarefas de prática oral, compreensão oral, leitura e escrita. O nível 
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denominado 309 é destinado a falantes fluentes de espanhol, pois o ritmo de 

insumo informacional é acelerado em relação aos níveis iniciantes. 

 

Durante a pesquisa de campo, pudemos observar práticas de avaliação e 

apresentações orais desenvolvidas pelos aprendizes sobre cultura brasileira. 

Os alunos preparavam minipalestras de 10 minutos de duração para o grupo 

todo sobre assuntos variados, tais como MPB e Bossa Nova, raça brasileira, 

culinária e turismo no Brasil. Toda a informação exposta era cobrada e revista 

em uma seção da avaliação escrita semestral.  

 

O grupo era formado por estudantes de Bacharelado e de Pós-Graduação das 

diversas faculdades da Universidade de Mississippi. Por isso, dependendo da 

área de estudo e de interesse, o programa oferece dois sistemas de créditos: 

major e minor. Major seria o sistema de crédito para estudantes das áreas de 

Humanas e minor é o termo em inglês utilizado para o sistema de créditos no 

ensino de língua estrangeira para estudantes das áreas de Exatas e Biológicas. 

 

O calendário semanal proposto no início do ano letivo pode sofrer alterações e 

os alunos são comunicados através de correio eletrônico destinado ao contato 

entre o Departamento de Línguas Modernas e o alunado. 

 

Quadro 5: Calendário de aulas de PLE da Universidade de Mississippi em Novembro 2010 

 

CALENDÁRIO SEMANAL                        SEMANA 13 

DIA 1  
segunda-feira 
15 de novembro de 
2010 

- Apresentações 1, 2 e 3 
- Warm-up  
- Páginas 307 a 309: comparativo de igualdade: 8-11, 8-12 
- Conclusão 

DIA 2  
quarta-feira  
17 de novembro de 
2010 
 

-  Questionário 1: Apresentações 1, 2 e 3 (10 minutos) 
- Apresentações 4, 5 e 6 
- Warm-up 
- Páginas 309 a 311: superlativo, 8-14, 8-15 
- Conclusão 

DIA 3 
sexta-feira 
19 de novembro de 
2010 

- Questionário 2: Apresentações 4, 5 e 6 (10 minutos) 
- Apresentações 7, 8 e 9 
- Warm-up 
- Página 311: 8-16 
- Página 312: festas populares         - Página 314: vídeo 
- Conclusão 

Fonte: < http://www.olemiss.edu/depts/registrar/fschedule.html#fall10> 

http://www.olemiss.edu/depts/registrar/fschedule.html#fall10
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Reproduzimos as informações veiculadas ao interessado no Programa de PLE 

da Universidade de Mississippi para entendermos a imagem do curso 

divulgada pela instituição. Não pretendemos analisar o material publicitário 

abaixo e, sim, utilizá-lo para a contextualização do cenário de aula de PLE: 

 

Figura 11: Informação sobre curso de PLE da Universidade de Mississippi 

 

                                              Por que estudar Português? 

Com mais de 200 milhões de falantes em quatro continentes, o 
Português vai oferecer uma comunicação instantânea com Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Timor Leste, Goa, Guiné Bissau, Macau, 
Moçambique, Portugual e São Tomé e Príncipe. 
 
O Português é a sexta língua mais falada no mundo, bem à frente do 
alemão (10), francês (11) e italiano (15). 
 
O Brasil é o quinto maior país do mundo (em tamanho e população), 
com a nona maior economia. O estado de São Paulo tem a maior zona 
industrial na América Latina. Com mais de 189 milhões de pessoas, o 
Brasil tem um mercado consumidor de massa. Os EUA são o maior 
parceiro comercial do Brasil. 
 
Com a globalização, as empresas trabalham, cada vez mais, para 
estreitar a colaboração com empresas em países estrangeiros. Não 
importa que carreira você escolher, se você se tornar fluente em outro 
idioma, você terá uma vantagem real. 
 
Pelo fato de o Brasil ser rico em recursos naturais e com a economia que 
mais cresce na América do Sul, é de se esperar que as oportunidades 
nas próximas décadas sejam significativas. Falar, ler e escrever 
Português do Brasil será um recurso valioso. 
 

 

Fonte: http://www.olemiss.edu/depts/modern_languages/Portuguese.html 

 

 

Consideramos que todo recurso visual que é, de certa maneira, endereçado ao 

aluno de PL2 e de PLE, seja de expediente didático, seja de material de 

divulgação, engatilha o processo de criação de expectativas atreladas ao 

projeto de adquirir a nova língua. Algo atraente pode engajá-lo na nova 

http://www.olemiss.edu/depts/modern_languages/Portuguese.html
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conquista pela frente. O apelo colorido da cultura brasileira se materializa em 

seu clima, culinária, comemorações e estilo de vida. Por isso, consideramos 

acertadas desde a escolha do livro didático, de altíssima qualidade fotográfica, 

até a imagem do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, que compõe a página do 

curso no site da Universidade de Mississippi.  

 

Selecionamos o Critério de Avaliação e as Apresentações em si para análise 

porque ambos compreendem habilidade oral, tal qual os corpora de PL2 na 

seção anterior, e também porque, devido ao curto período de tempo –  somente 

uma semana – para a viagem de pesquisa de campo na Universidade de 

Mississippi em Oxford, EUA, a disponibilidade de amostras para análise foi 

restrita. Definidos os participantes, se faz necessário rever nosso objetivo neste 

momento. Enfocamos a dinâmica do professor, do aluno e do material no intuito 

de priorizar a análise de captação de cultura estrangeira e de tolerância à 

ambiguidade em contraste com um ego linguístico.  

 

A informação a seguir está disponível nas diretrizes do site do Programa de 

Português e Cultura Brasileira, do Departamento de Línguas Modernas da 

Universidade de Mississippi, porém uma aula foi dedicada à  sua explanação 

com esclarecimento de dúvidas e interação oral, o que nos permitiu utilizá-la 

como amostra de análise de cultura estrangeira em PLE. 
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4.2.1 Delimitação de corpus e geração de dados de PLE 

 

 

A fim de adotar critérios semelhantes aos da análise dos materiais expostos em 

PL2, selecionamos o corpus de PLE com a maior proximidade possível em 

relação à nossa proposta, apesar da limitação de tempo para coleta de dados. 

 

Apresentaremos o Programa do Curso (Syllabus) referente ao período em que 

realizamos nossa pesquisa de campo, para definirmos a fonte de geração dos 

dados a ser analisados. Nesse documento, disponível ao aluno, há 

informações sobre conteúdo, política de conduta, critérios de avaliação e de 

participação, cronograma e site de apoio, que explicaremos conforme o tópico 

referente à nossa análise. Estamos focados nas explicações do professor e nas 

apresentações individuais que os alunos fizeram para o resto do grupo e para o 

professor.  

 

Quadro 6:  Avaliação de apresentações orais  PLE na Universidade de Mississippi  
 

Apresentações e Questionários sobre as apresentações 
 
Muitos alunos temem fazer apresentações. Pode servir de conforto saber que é um 
medo compartilhado por estudantes de Comunicação, História e Economia, mesmo 
quando ocorre na língua nativa. Para muitas pessoas, a simples ideia de falar frente a 
um grupo pode ser traumática. No entanto, é nosso objetivo no programa de 
Português tornar esta experiência o mais confortável possível. A apresentação oral 
permite aos estudantes a oportunidade de demonstrar algumas das suas 
competências linguísticas e conhecimento no assunto. A tarefa foi estruturada para 
que os alunos obtenham sucesso, se dado o tempo suficiente de preparação e  
atenção aos requisitos e diretrizes. 
 
Você fará uma apresentação sobre um tema que escolher aleatoriamente a partir de 
uma variedade de tópicos atribuídos pelo seu instrutor. Seu instrutor selecionará uma 
variedade de tópicos relevantes para o curso. Espera-se que você consulte pelo 
menos uma fonte em Português para a preparação de sua apresentação. Você terá 
um prazo de cinco minutos para fazer a sua apresentação oral. 
 
Você deve preparar um esboço detalhado e hierarquicamente organizado para a sua 
apresentação. Você também deve preparar um folheto de uma página para ajudar os 
seus colegas acompanharem a sua apresentação. Chame a atenção para os pontos 
principais de sua apresentação. Preste atenção nas apresentações dos seus colegas, 
pois este material será incluído nos testes. Peça esclarecimentos quando você não 
entender e faça as suas perguntas o mais claramente possível. Seu instrutor não 
poderá repetir e nem voltar à informação apresentada. Fale, faça perguntas e 
verifique se você entendeu corretamente - em Português, é claro.  
 

Fonte: < http://www.olemiss.edu/depts/registrar/fschedule.html#fall10> 

http://www.olemiss.edu/depts/registrar/fschedule.html#fall10
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Gráfico 1: Critério de avaliação para apresentações orais no Programa de PLE na Universidade 
de Mississippi em Novembro de 2010 

 

Sua apresentação será avaliada em uma escala de 100 pontos de acordo com os 
seguintes critérios: 

 

Conteúdo e

organização

Preparação

Material de apoio

Tema

Apresentação

 

 

Fonte: < http://www.olemiss.edu/depts/registrar/fschedule.html#fall10> 

 

 

Os presentes dados de critério de avaliação devem servir para destacar o  

professor como difusor de um discurso permeado de conteúdo cultural e seu 

respectivo trabalho de contribuição e/ ou apagamento de tolerância à 

diversidade cultural. Os jargões critério, avaliação e questionário não devem 

nos confundir e desviar nosso olhar para uma geração de dados voltada para 

tarefas e técnicas de ensino isoladamente. Pelo contrário, em país estrangeiro 

e como representante de uma minoria (brasileira), o professor de Português 

como língua estrangeira em uma universidade norte-americana lida e propaga 

o conflito identitário como parte de aquisição de competência comunicativa 

diariamente, como estrangeiro e residente dos EUA há 17 anos, bem como 

mestre de língua estrangeira. 

 

Portanto, o quadro seguinte completa o levantamento das fontes de geração de 

dados para a amostra que denonimanos, nesta dissertação, de Critério de 

Avaliação. 

 

 

http://www.olemiss.edu/depts/registrar/fschedule.html#fall10
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Quadro 7: Valores de cada aspecto avaliado nas apresentações orais 

 

Conteúdo e organização (até 20 pontos):  
Sua apresentação deve ser bem 
organizada, clara e fácil de seguir. Você 
deve estar certo da pronúncia de termos-
chave. Sua apresentação deve permitir que 
seus colegas consigam acompanhá-la. 
Enfatize as palavras-chave e certifique-se 
de que o ritmo de sua apresentação seja 
claro e fluente. As conjunções podem deixar 
uma apresentação infinitamente mais 
compreensível; entre em contato com o 
instrutor para sugestões. Fazer a sua 
apresentação para um público pequeno 
(talvez apenas um outro estudante) com 
antecedência e uma boa ideia para a 
prática. Se houver dúvidas, antes ou 
durante a sua apresentação, você deve 
respondê-las adequadamente. 

Preparação (até 20 pontos):  
Sua apresentação deve ser envolvente, 
sem o uso excessivo de figuras, números, 
porcentagens e tal. Além disso, uma vez 
que não se espera que você faça uma 
apresentação tão fluentemente como você 
faria em seu idioma nativo, sua 
apresentação deve ser dinâmica. Longos 
silêncios indicam falta de preparação. A 
leitura de notas é aceitável, porém a leitura 
da apresentação para seus colegas de 
classe não é. Isso pode prejudicar 
consideravelmente seu conteúdo e grau de 
preparação. Não leia sua apresentação. Se 
você lê-la, pontos serão deduzidos da sua 
apresentação. Você pode perder pontos 
serecorrer ao uso de Inglês durante sua 
apresentação 

Material de apoio (até 20 pontos):  
Seu esboço deve ser claro e geral. 
Demasiada informação sobre o esquema 
vai distrair seu público. A apostila será 
criada depois que seu instrutor aprovar o 
seu esboço. Seu folheto deve permitir que 
seus colegas e instrutor  acompanhem a  
progressão dos principais pontos, além de 
dar-lhes um espaço adequado para tomar 
notas. Outras ajudas visuais podem 
contribuir imensamente para o sucesso de 
sua apresentação em Português. Você 
pode descobrir, por exemplo, que mapas e 
imagens são úteis. Certifique-se que estes 
são claros e suficientemente grandes para a 
classe para ver. Também é importante não 
exagerar; o público pode se distrair e perder 
o que você está dizendo. Se você estiver 
confortável com apresentações em 
PowerPoint, este seria o momento perfeito 
para usá-lo. 

Tema (até 10 pontos):  
Verifique se o seu vocabulário é adequado 
ao seu tema e que seus colegas entenderão 
as palavras que você usar. As chances são 
de que, se você precisar procurar muitas 
palavras no dicionário, seus colegas não vai 
conhecê-las também. É bom usar algumas 
palavras desconhecidas importante para a 
sua apresentação, mas não se esqueça de 
deixar claro para seus colegas o seu 
significado, sem depender de tradução. 

Apresentação (até 30): 
Deve haver uma razão pela qual você inclui ou exclui informações de sua apresentação. 

Lembre-se de seu limite de tempo, e certifique-se que o tempo adequado é atribuído para 
cada um dos seus pontos. Você se preparou e agora você está pronto para apresentar. 

Nesta categoria, todos os itens incluídos nesses 5 minutos serão levados em conta: o seu 
profissionalismo, a gramática utilizada, sua pronúncia, o seu nível de entusiasmo, o 

volume de sua voz e até mesmo o seu gerenciamento de tempo 
 

Fonte: < http://www.olemiss.edu/depts/registrar/fschedule.html#fall10> 

 

http://www.olemiss.edu/depts/registrar/fschedule.html#fall10
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Para verificarmos a aplicabilidade da teoria exposta anteriormente, utilizamos 

em seguida uma atividade também recolhida na ocasião da viagem dedicada à 

pesquisa de campo em PLE. As  informações oferecidas por Almeida Filho, 

nosso teórico basilar, reorganizam o que desenvolvemos até então e o que 

priorizamos em nossa análise. 

 

Almeida Filho (2002, p. 212) explica que, se a disciplina escolar Língua 

Estrangeira não se desestrangeirizar gradualmente, “a experiência cultural-

educacional pode definhar até circunscrever-se a um mínimo de experiência 

linguística”. Um fenômeno, exemplifica o autor, é o gramaticalismo que pode 

ganhar proeminência. Há outros, porém: 

 
 
  ◘  a curiosidade rasa por fatos culturais; 

◘  a diversão com o diferente e o “esquisito”; 
◘  a comparação etnocêntrica com a própria norma para derivar 

superioridade; 
◘ a anulação dos próprios valores culturais (na supervalorização da 

cultura (hegemônica) do outro ou na invasão cultural). 
 

 

O que analisamos a seguir é se o ambiente de aprendizagem tem uma marca 

sócio-interativa, como propõe Almeida Filho (2002, p. 212), para fazer 

sobressair: 

 

◘ combate ao desconforto com as diferenças inexplicadas (evitando 
assim o estresse cultural); 

◘ diminuição do encantamento acrítico com a cultura-alvo; 
◘ rejeição da cultura do outro para recolher-se na própria 

(supervalorizando-a) enaltencendo valores idealizados tidos como 
intriínsecos a ela, tais como: limpeza, civilidade, ordem, 
honestidade, lógica, organização, democracia. 

 

 

Por fim, dada a importância do material didático no cenário de aula, o autor nos 

alerta quanto à ênfase dada à vida contemporânea, à exclusão de temas, 

ausência de cronograma e perspectiva comparativa não-valorativa que certos 

materiais podem ou não conter. 
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Boa tarde, minha apresentação é sobre “Fazendo 

negócios no Brasil”.  Você vê Coca-Cola no Brasil. Brasil é 

um dos países BRIC que quer [sic] dizir que Brasil, Rússia, 

Índia, China. São todos os países que têm economias [sic] 

on ascensão, que crescem mui rapidamente. E, por isso 

que [sic] tem a oportunidade de muito dinheiro; muito 

dinheiro no Brasil! E num relatório do Banco Mundial, [sic] 

fez uma lista dos países onde tem, dos países ... [sic] com, 

que são os melhores países para fazer negócios, onde 

você pode montar uma empresa facilmente. E os 

primeiros são: Singapura, Hong Kong, Nova Zelândia... 

que surpresa e aí Estados Unidos!  

 

Que vocês acham? Montar uma empresa no Brasil é fácil 

ou difícil? É... muito difícil! Verdade.  Nesta lista de Banco 

Mundial, Brasil ocupa o lugar número 127, [sic] centísimo 

vinte sétimo. E por quê? Em Moçambique, é mais fácil 

montar uma empresa do que Brasil. Mas, pelo menos, é 

mais fácil montar uma empresa no Brasil do que [sic] Irã. 

Uma das razões [sic] és os impostos. Tem [sic] muito 

impostos. Vamos saber com mais detalhes. A [sic] 

buracracia também e as tarifas. Qual é a diferença entre 

os impostos e as tarifas? Perfeitamente, especificamente 

para importar e exportar. Este estou [sic] A Economista, 

The Economist que o número [sic] da hora que se precisa 

para preparar os impostos. Só para preparar os impostos 

no Brasil, se precisa de [sic] dois mil seiscentos horas. 

Muitas horas! E [sic] mira que... olha aqui é mil, então é 

comum realmente. Também aqui tem o [sic] porcento do 

lucro que toma o governo das empresas. É quase setenta 

porcento. Olha Congo, trezentos porcento, muita [sic] 

corrupción.  

 

Com tanta [sic] buracracia, porque é tão complicado, 

preparar os impostos [sic] tem pessoas que cortam a fita 

vermelha... Realmente, não é uma frase em português. 

Essas pessoas se chamam despachantes que [sic] façam 

mais rápido, como dépêcher em francês. Agora, 

também tem as tarifas. Isso é por relatório do Banco 

Mundial, [sic] una comparação entre Portugal, Brasil e 

Moçambique. E esse número lá é o número na lista... é o 

lugar na lista onde é mais fácil importar e exportar. Em 

Portugal, é fácil ou difícil? É fácil, em Moçambique, difícil. 

E Brasil? Também difícil! Qual é o mais difícil? Praticar o 

superlative... Esse número é por calcular [sic] todo isso, 

juntos. Em [sic]  conclusión, embora o Brasil tenha [sic] 

una economia forte, é muito difícil montar uma empresa 

lá e umas das principais razões são os impostos, as tarifas 

e a [sic] buracracia. 
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A formação do povo do Brasil 

 

 

I. Introdução 

A. Na Internet há muito debate que la raça no Brasil é 

algo facilmente mutável. 

B. O Brasil tem uma população muito diversa, por isso 

tem muitos habitantes de raça mestiça. 

 

 

II. Desenvolvimiento 

A. Imigração 

1. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. 

2. Em 1530, os colonizadores empezaram chegar. 

3. Em 1550, os colonizadores empezaram trazer 

escravos africanos ao Brasil. 

4. Entre 1500 e 1970, cerca de 10.000.000 de pessoas 

imigraram para o Brasil. 

5. O Brasil ganhou independência em 1822. 

6. Em 1872, o primeiro censo do Brasil contou 9.930.478 

habitantes 

 

B. Composição racial do povo 

1. O povo do Brasil consiste na mistura de imigrantes 

que vinham de muitos países europeus, africanos, e 

asiáticos e também de pessoas indígenas. 

2. Apesar de raízes estrangeiras, em 1988, 86% da 

população brasileira reconheceu a raça de seus 

antepassados como “brasileiro”. 

3. Nesta medida realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística), depois de “brasileiro”, as 

pessoas se consideram os seus antepassados como 

italianos e espanhóis mais que as outras raças. 

4. Cerca de 7% dos brasileiros se consideram negros. 

5. O Brasil tem mais imigrantes japoneses do que todos 

países do mundo. 

 

C. Salvador da Bahia 

1. É a terceira maior cidade no Brasil 

2. A cidade é uma das cidades da maior população 

negra do mundo. 

3. Tem quase três milhões de habitantes. 

4. Salvador da Bahia é a capital do estado Bahia. 

 

 

Conclusão 

A formação do povo brasileiro é muito complicada, mas 

isso faz com que o Brasil seja um país com uma cultura 

muito rica. 
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4.2.2 Análise e resultados das amostras de PLE 
 

 

Para os participantes definidos e para os dados gerados, nosso objetivo de 

análise se mantém focado no fenômeno de aculturação em sala de aula de 

PLE. Embora qualquer intercâmbio cultural estabeleça um foco definido de 

relação de troca e de articulações comuns de nações diversas em contextos 

integrados, tratamos aqui de ensino língua em um país diverso daquele onde 

essa língua é falada. Portanto, imaginemos que não há deslocamento físico e 

sim educacional. Na verdade, o objetivo desta seção é analisar o processo de 

convencimento e absorção da cultura-alvo ao longo do curso de PLE, através 

de uma instrução oriunda de livros, isto é, longe do país da língua-alvo. Afinal, 

o aprendiz interessado encontrará na página destinada ao ensino de PLE a 

seguinte informação: programa concentrado em língua e cultura do Brasil. 

 

Sem a possibilidade de experimentar as “festas populares” (abaixo destacado 

no calendário de aula), o professor utiliza os cinco sentidos para enriquecer e/ 

ou ilustrar o tema; sinestesia como técnica comum entre o professorado. 

 

Qusdro 8: Calendário PLE em análise dos resultados 
 

DIA 3 
sexta-feira 
19 de novembro de 
2010 

- Questionário 2: Apresentações 4, 5 e 6 (10 minutos) 
- Apresentações 7, 8 e 9 
- Warm-up 
- Página 311: 8-16 
- Página 312: festas populares     - Página 314: vídeo 
- Conclusão 

Fonte: < http://www.olemiss.edu/depts/registrar/fschedule.html#fall10> 

 
 
 

Gente, olha o que eu trouxe hoje! Brigadeiro! Este é o 

docinho mais famoso em todos os tipos de festas. Não tem 

quem não goste! Vamos lá... vocês têm que provar.  A 

Missy vai comer um. Ela já morou no Brasil, né  Missy? E 

sabe como é bom! Ah, agora vocês provam, né?  

 

 
 

O que mais nos chamou a atenção foi a espera por uma aprovação, por uma 

das alunas, para que os outros se propusessem a compartilhar uma nova 

http://www.olemiss.edu/depts/registrar/fschedule.html#fall10
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experiência. Lemos essa reação como baixa competência estratégica, com 

falhos graus de acesso. A inserção cultural estava presente, porém não houve 

o enfoque prévio em crença e comportamento e identidade nacional. Sim, 

consideramos aqui o brigadeiro como ícone de representação da cultura 

brasileira!  Ao menos no exterior, onde o acesso aos ingredientes pode não ser 

igual ao Brasil. 

 

Assim como na análise do corpus de PL2, e novamente para propósitos 

transculturais, podemos notar que é possível aplicarmos o conceito de 

macrofases de aulas proposto por Almeida Filho (2008, p. 29) ao calendário de 

aula acima. Temos equivalência entre os termos warm-up e clima e confiança 

(contextualização controlada pelo professor), como a fase inicial da aula, 

apresentação de insumo novo pelos alunos com suas apresentações, como a 

segunda fase, ensaio e uso, com as páginas destinadas a exercícios e 

distribuídas entre os alunos e, por fim, o pano, que, no programa, e 

denominado conclusão. 

 

 

Eu preciso lembrá-los que as apresentações 

começam na proxima aula.  A Macy vai fazer a 

primeira sobre o povo brasileiro e a Missy sobre 

empresas. Eu gostaria que vocês preparessem 

perguntas porque, na prova, vamos ter questões 

sobre todas as apresentações. Lembrem-se de olhar 

para todos, o contato visual é muito importante, e de 

falar claramente. Falar rápido não é fluência, é 

nervosismo! 
 
 
 

O amarramento das apresentações dos alunos com o conteúdo a ser verificado 

na prova escrita é uma ferramenta que garante interação e envolvimento – 

competência meta em função da própria comunicação. Ainda, as orientações 

fornecidas pelo professor também contêm conteúdo pragmático baseado em 

experiência própria: diálogo com experiência previamente adquirida. 
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A seguir, iniciaremos a análise dos dados e resultados da amostra 

Apresentação. 

 

Para a apresentação oral que os alunos fizeram em sala de aula, separamos 

alguns aspectos que consideramos corresponder com nossas expectivas de 

análise. Mesmo que o material tenha sido copiado e colado de alguma 

enciclopédia virtual, acreditamos que a escolha das palavras tem muito a 

revelar sobre o olhar estrangeiro acerca da nossa identidade nacional. O 

gênero textual é predominantemente informativo. Acreditamos não detectar 

nenhum tipo de preconceito. Há, porém informação precisa e percentual 

somente sobre a população e descendência negra. Não podemos saber, 

através do texto, a porcentagem de índios, brancos ou orientais que formam a 

população brasileira. O fato é curioso simplesmente porque o texto foi 

produzido por um norte americano, cujo país apresenta formação étnica tão 

rica quanto o Brasil. 

 

Quanto à autenticidade do material selecionado, sob as categorias de Byram, 

Morgan et al. (1994), podemos dizer que há uma grande incidência de 

estereotipagem, mas  há também de crença e comportamento e de identidade 

social e grupal, tal qual o hibridismo cultural interpretado por Canclini em sua 

obra Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade (2001, 

p.10). 

 

A sinestesia, palavra de origem grega (sin + aisthesis) que significa a reunião 

de múltiplas sensações, também surge na produção textual que selecionamos 

para aplicação teórica desta pesquisa de campo. O texto trata da miscigenação 

brasileira e os slides apresentados ao grupo continham ícones como índio, 

negro, mulato, mestiço e branco, semelhantes a personagens do folclore 

brasileiro. Apesar de não constar explicitamente no material a seguir, a 

informação de que os brasileiros resistem a aceitar sua raíz negra foi exposta 

durante a apresentação como “interpretação pessoal”. Definida como muito 

complicada, porém culturalmente rica, a conclusão do aluno inclui a 

complexidade da formação do povo brasileiro. 
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Gráfico 2: Aplicação da seleção de material autêntico de Byram, Morgan et al. (1994)  
em  A formação do povo do Brasil 

 

 

 
 
 

A materialização de aspectos relacionados ao discurso fundador foi detectada 

quando alunos perguntaram ao professor sobre sua origem. A professora 

explicou que descende de libaneses e os alunos questionaram se o número de 

negros é realmente o expresso na apresentação. A aluna ilustrou a 

porcentagem com algum dado estatístico e fonte que demonstrava que 

“brasileiro não aceita sua raíz negra, a maioria nega.” Vemos, dessa forma, 

uma competência discursiva ganhando força – a aluna pesquisou a 

comprovação de possível tópico controverso. 

 

O exemplo seguinte, coletado em pesquisa de campo em Novembro de 2010, 

também traz um relato com carga cultural selecionada através de 

conhecimento adquirido por pesquisa na internet. Trata-se de uma aluna norte-

americana que estuda PLE e cultura brasileira na Universidade do Mississippi 

nos EUA. Sua apresentação oral integra o sistema de avaliação adotado pelo 
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programa e o tema, de livre escolha, foi previamente selecionado, para que a 

aluna tivesse tempo hábil para a preparação dos slides que foram 

apresentados ao professor e aos outros alunos. 

 

Intitulada “Fazendo negócios no Brasil”, a apresentação discorre sobre carga 

tributária, impostos e obrigações para se abrir uma empresa no Brasil. Notamos 

que muita ênfase foi dada ao assunto da burocracia relacionada aos trâmites 

legais para tal operação, o que demonstra que um referencial contrário, isto é, 

procedimentos menos burocráticos para abertura de negócios nos EUA, serviu 

de comparação. Esse referencial, por si só, já poderia caracterizar os traços 

sedimentados do comportamento passado no comportamento presente, 

conforme Kramsch (2002, p. 23).  

 

Observemos a pontuação utilizada na transcrição a seguir para tentar recriar a 

fragmentação da apresentação oral em sala de aula. Palavras em inglês e em 

espanhol também foram mantidas para que tenhamos uma gradação da 

independência comunicativa60 até então adquirida. 

 

Possivelmente, a técnica de lançar questões aos alunos que assistem à 

apresentação, além de, didaticamente, funcionar como verificação do 

acompanhamento da apresentação, também precede todo dado novo não 

comum à cultura materna.  

 

Perceberemos, ainda, que, ao expor um dado novo – o papel do despachante 

processo – a aluna lança mão de uma expressão idiomática em inglês 

traduzida para o português: “cortar a fita vermelha”, para simbolizar, finalmente, 

o êxito na abertura de um negócio. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
60

  Cf. p. 17 desta pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Neste estudo, coletamos textos de professor e aprendiz estrangeiro de língua 

portuguesa e cultura brasileira. Com o objetivo de descrever a rota de um novo 

insumo cultural embutido no processo de ensino e aprendizagem de língua 

estrangeira, observamos estudos anteriores sobre Linguística Aplicada e 

Estudos Culturais voltados ao ensino de língua estrangeira, além de teoria 

sobre a formação de identidade nacional e de estereótipo. Buscamos apoio 

teórico nos conceitos de transferência e tolerância à ambiguidade cultural. 

Categorizamos as propostas de Byram & Morgan (1994) para a seleção de 

material autêntico aplicado ao ensino de língua estrangeira e os aplicamos aos 

corpora selecionados. Em seguida, levantamos o conceito de competência 

comunicativa de Almeida Filho (2008) para cotejá-lo com teóricos 

antecessores. Por fim, analisamos dois cenários diversos de sala de aula: PL2 

e PLE. 

 

Constatamos, através de análises, que nada poderia ser feito sem a distinção 

total entre os dois cenários de aula: curso de língua portuguesa e cultura do 

Brasil como segunda língua dentro do país (PL2) e curso de língua portuguesa 

e cultura do Brasil no exterior (PLE). De fato, o ritmo acelerado de informação 

na aula de PL2 é fator determinante, mas não o único. É necessária a distinção 

entre os dois tipos de cursos porque o objetivo do cliente, a técnica do 

professor e a disponibilidade de material também diferem entre si. No Brasil, o 

aluno estrangeiro “respira” Brasil, vai a qualquer restaurante típico, compra 

ingredientes de nossa culinária em qualquer supermercado. Isso acelera o 

processo de ensino e aprendizagem. No exterior, o aprendiz conta com uma 

vaga ideia, retratada em um livro didático, sobre arte, cultura, culinária e clima. 

O relato sobre o docinho brigadeiro retrata esse valor da experiência partilhada. 

Na sala de aula da Universidade de Mississippi, o aluno norte-americano só 

arriscou provar depois que o aluno mexicano disse ter vindo ao Brasil, onde 

teria provado o referido docinho e adorado. 
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Por um lado, podemos afirmar, nesse sentido, que, se usássemos a trama de 

um tecido para ilustrar o processo de aceitação de segunda cultura (estrangeiro 

no Brasil), esse tecido se afrouxaria com o passar do tempo, até chegar ao 

ponto em que o aluno estrangeiro está habilitado a determinar o que é cultura 

brasileira. Haja vista o exemplo em que o aluno escreve “Tá bom também é 

cultura do Brasil” apresentado anteriormente. Verificamos que, de início, a ideia 

do aprendiz gira em torno de “nós” e “eles”, respectivamente como a cultura 

materna e a cultura-alvo, das divergências entre os dois países. Passadas as 

fases de choque cultural, há uma transformação de opinião mais voltada então 

para aceitação do diferente e até admiração pelo estilo de vida com “Brasileiro 

é comunicativo. Tente relaxar e conversar com eles”. É óbvio que o 

aprendizado aqui foi muito mais sinestésico, mas também foi muito mais 

exaustivo. 

 

Por outro lado, o processo de ensino e aprendizagem de cultura estrangeira 

(neste caso, estrangeiro aprendendo Português num país do exterior) poderia 

ter somente uma construção imaginária totalmente positiva sobre o Brasil já 

que a informação vem de livros, mídia e qualquer tipo de veículo remoto. Não 

necessariamente. Quando envolvemos ideologia, valores de sociedade e 

aspectos relacionados à vida em comunidade ao aprendizado de nova cultura, 

mesmo que à distância, as informações tomam forma de dados de curiosidade. 

Acreditamos, assim, ter respondido à primeira questão levantada no início 

desta pesquisa sobre o papel da cultura em ambos cenários de aula. 

 

Observamos, além disso, que há uma diferença entre os dois exemplos 

expostos acima: há maior incidência e ênfase na cultura da diferença na 

redação do aluno sul-coreano (com as instruções para se utilizar um telefone) 

que na apresentação da aluna norte-americana (sobre como abrir uma 

empresa no Brasil). Acreditamos que esse fato se dá porque, no primeiro caso, 

trata-se de uma cultura oriental em contato com a cultura brasileira e, no 

segundo caso, ambas as culturas (norte-americana e brasileira), materna e 

alvo respectivamente, são ocidentais. Vale ressaltar que não estamos 

generalizando ou afirmando que todo caso de comparação entre as culturas 

ocidental e oriental partirá sempre dos defeitos detectados na cultura-alvo e sim 
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que as negociações de sentido são cognitivas, apesar da absorção geográfica 

típica de PL2. Observamos que, o fato de estar inserido na cultura-alvo alterna 

momentos de saliência e de reconhecimento da diferença, conforme os 

estágios de choque cultural expostos anteriormente61. Isso responde à segunda 

questão sobre a cultura como produto do cotidiano na sala de aula de PL2. 

Diante de uma organização de conteúdo, valermo-nos da interação é primordial 

para que o aluno otimize sua aprendizagem. 

 

Sobre o fato de a cultura oriental ser comparada à cultura ocidental, 

verificamos que conhecimento sobre o discurso fundador por parte do 

professor é primordial para melhor apreensão de sentidos. No episódio do uso 

da palavra “truta” como camarada ou comparsa, fica claro que os valores de 

sentidos são extremamente diversos nas duas culturas. Milhões de sul-

coreanos jogam linhas de pescas em buracos feitos na superfície de um rio 

congelado para pegar trutas em Hwacheon. A competição é parte de um 

festival que atrai mais de um milhão de pessoas todos os anos e a truta é um 

peixe considerado indomável em seu país de origem. Esse é somente um 

exemplo, mas poderíamos ter nos deparado com valores mais herméticos ou 

situações mais embaraçosas de diferença cultural. Por isso, acreditamos que a 

pesquisa de possíveis pontos de controvérsia é necessária na preparação de 

cada aula, com foco na cultura-materna de cada aprendiz presente na sala de 

aula. 

 

 E ainda, em relação à prática do professor, também observamos que muito de 

nossa técnica veio de uma combinação de intuição com schemata. Schema 

(plural: schemata ou schemas) é um termo amplamente utilizado em Psicologia 

e Ciências Cognitivas para designar construções psicológicas que são 

postuladas para explicar as formas de conhecimento humano genérico 

(BREWER & NAKAMURA,  1984). Essa definição é notoriamente conhecida 

pela sua ambiguidade, porém seu papel teórico na construção do imaginário 

não é menos importante. Entendemos schemata como o conjunto de 

conhecimento formal previamente adquirido porém cognitivamente não 

organizado o suficiente para ser verbalizado ou exteriorizado. Creditamos essa 
                                                 
61

  Cf. p. 82 deste estudo. 
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combinação de intuição com schemata aos 28 anos de experiência em ensino 

de língua estrangeira desta pesquisadora, adquiridos em instituições de ensino 

e centros de língua renomados em São Paulo, Brasil e em Hilton Head Island, 

nos EUA.  Podemos afirmar que esse perfil de professor de língua estrangeira 

é comum no Brasil porque houve uma época em que a formação contínua 

ainda não estava em voga. Hoje, no entanto, sabemos que o professor não 

pode se basear, puramente, na sua intuição, mas sim em pesquisa. Não 

podemos, porém, deixar de ressaltar a importância e o auxílio que os anos 

iniciais de atuação no magistério tiveram na nossa interpretação do ofício. A 

repeito do perfil do professor de língua estrangeira, descreve Almeida Filho: 

 

Essa interpretação pode variar desde a argumentação inoceinte, 
intuitiva, impressionista e justificadora do professor estribado em 
competência básica implícita até a argumentação crítica e 
qualificada por conhecimentos teóricos específicos da época por 
parte do professor embasado pelas competências aplicada e 
(meta) profissional. (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 23) 

 

 

O autor explica que a análise da abordagem permite não só a abertura de 

caminhos para a (auto) superação do professor em exercício e formação 

universitária do professor-aluno como também para a pesquisa aplicada na 

área de aprendizagem e ensino de línguas com excepcional potencial para o 

crescimento do corpo teórico nessa subárea da Linguística Aplicada. 

 

A última questão levantada no início deste trabalho tinha por objetivo investigar 

ícones como representações pictóricas da cultura brasileira na visão de um 

estrangeiro. Concluímos que a imagem de identidade nacional  transmitida pelo 

professor e captada pelo aluno estrangeiro não se restringe a categorização 

por estereótipos. Para a aula que o privilégio de ser inserida geograficamente 

na cultura-alvo, ou seja, a aula de PL2, observamos o contrário: na amostra 

recolhida no Brasil, é o aluno se encaixa no estereótipo de estrangeiro:  

 

Eu encontrei uma imobiliaria de Rafael e Alex. Braço do Rafael 

tem tatuagem que está escrito em Chinês. Essa tatuagem 

significa "Saúde e Força" Pra nós este tipo de tatuagem é muito 

engraçado. La na Coréia podemos ver estrangeiros vestidos 

com camisetas escrita "Estrangeiro". Situação é parecido para 

mim. 
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De maneira análoga, o cenário de aula de PLE experimenta a presença de 

estereótipos que podem ser limitadores e superficiais, mas também de imagens 

muito positivas do Brasil. Concluímos que o fortalecimento econômico do país 

contribui diretamente para isso. Detectamos a presença de muito mais do que 

carnaval, belezas naturais e povo amistoso. Dispusemos os ícones separados 

por um sinal de versus para obtermos uma relação de oposição entre eles: 

 

 

1) Burocracia ao abrir uma empresa no Brasil.  

x 

Os EUA são o maior parceiro comercial do Brasil. 

 

2) Apesar de raízes estrangeiras, em 1988, 86% da 

população brasileira reconheceu a raça de seus 

antepassados como “brasileiro”.  

x  

Nesta medida realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), depois de “brasileiro”, as 

pessoas se consideram os seus antepassados como 

italianos e espanhóis mais que as outras raças. 

 

3) Cerca de 7% dos brasileiros se consideram negros.  

x  

O Brasil tem mais imigrantes japoneses do que todos 

países do mundo. 

 

 

Os produtos brasileiros destinados à importação, tais como café, calçados e 

laranja têm uma qualidade superior aos produtos destinados ao comércio 

nacional para atender os pré-requisitos exigidos pelos países consumidores. 

Desde a embalagem, passando pela seleção criteriosa da matéria-prima, o 

produto final tipo exportação é visivelmente superior àquele destinado ao 

consumo doméstico. Nossa hipótese, levantada no início deste trabalho, afirma 

que isso também ocorre no ensino de PLE. É de conhecimento geral  que o 

melhor artigo não permanece no Brasil, ele é exportado. E a melhor imagem do 

nosso país também é exportada, mesmo que, em sala de aula haja 

necessidade de certas adaptações.  Há programas de intercâmbio internacional 

que incluem turismo na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, com hotel de 
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luxo, ingressos e transporte inclusos62. Daí, o título de nossa pesquisa: 

identidade brasileira tipo exportação. Favela é cultura brasileira com cara de 

exportação: programa de intercâmbio estudantil. 

 

Enfim, diante dos resultados obtidos, pudemos concluir que, conforme o 

percurso realizado nesta dissertação nos mostra, a constituição da identidade 

nacional e do estereótipo não é alheia às condições histórico-sociais de 

aproximação em que essa se reproduz. Ao contrário, “o conhecimento da 

diferença, dos fatos que se explicam na evolução da cultura-alvo, da 

compreensão e da tolerância (...) podem ser integradores na equação afetivo-

ideológica de muitos aprendizes em vários contextos” (ALMEIDA FILHO, 2002, 

p. 213). 

 

Resta saber como avaliar essa absorção de cultura brasileira em uma prova 

destinada ao aluno estrangeiro. O que o aprendiz estrangeiro entende quando 

canta: “Mó, num patropi, abençoá por Dê!”. Um caminho para a continuidade 

desta linha de pesquisa: o instrumento de avaliação de dados culturais e 

identidade nacional brasileira quantificado. Que nota dar? Como representar 

em números o conhecimento cultural-alvo adquirido por um aluno estrangeiro? 

 

A presente dissertação espera ter podido incentivar outros professores de PL2 

e de PLE que, do alto de sua experiência de ensino, sintam-se motivados a 

engrossar a corrente da pesquisa aplicada. Afinal, quando surgirem propostas 

de ensino à distância para a nossa área, como acreditamos ser possível em 

breve, quem sabe, possamos no Brasil ou em qualquer parte do mundo, 

ensinar e aprender a língua e a cultura brasileira em tempo real e com material 

eficiente? Em tempo de nanotecnologias, podemos criar uma difusão 

instantânea do conhecimento.  

 

 

 

 

                                                 
62

  Revista Época, 2003. Disponível em: 

<http://epoca.globo.com/especiais_online/2003/08/25_epuc/17favela2.htm> Acesso em 06/05/2010. 

http://epoca.globo.com/especiais_online/2003/08/25_epuc/17favela2.htm
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ANEXOS 
 

Imagem 1: Carta-convite da Universidade de Mississippi à mestranda Sílvia Regina 
Ramos Sollai 
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Imagem 2: Flyer de divulgação sobre a palestra da mestranda Sílvia Regina Ramos 
Sollai exposto no campus da Universidade de Mississippi em Outubro 2010. 
 
 

 The Department of Modern Languages presents  

 

 

 A presentation by Silvia Sollai, an M.A. candidate in 

Language Studies at Mackenzie Presbyterian University 

in São Paulo, Brazil Case studies in Portuguese as a 

Second Language and Portuguese as a Foreign Language.  

When: Wednesday, Nov. 17, 2010 - 3:30 to 4:30 PM  

Where: Language Resource Center – Lab 006 – Basement 

of Bondurant – Refreshments will be served. 
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Imagem 3: Carta de confirmação e agradecimento à mestranda Sílvia Regina Ramos 
Sollai pela palestra e pesquisa de campo  na Universidade de Mississipi em Novembro 
2010. 
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Imagens 3 a 18: Slides de apresentação em Power Point da mestranda Sílvia Regina 
Ramos Sollai ao Departamento de Línguas Modernas da Universidade de Mississippi 
durante a pesquisa de campo nos EUA em Novembro 2010. 
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BRAZILIAN IDENTITY FOR EXPORT

Sílvia Ramos Sollai
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Fundo de Pesquisas Mackenzie - MackPesquisa

November 17th, 2010.

silvia@sollai.com.br
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Imagem 5 

Areas of interest

CASE STUDY

APPROACH MATERIAL ASSESSMENT

 PSL 
Portuguese as a Second Language

 PFL
Portuguese as a Foreign Language

FIELD TRIP

OLE MISS

APPROACH MATERIAL ASSESSMENT

CULTURE & IDENTITY
Sílvia Sollai 

Mestrado em Letras UPM 2010

Presentation at The University of Mississippi  
      
 
 

 
 
 

Imagem 6 

Essay: Brazilian Identity for export

Culture way of life; the context within which we exist, think,
feel, and relate to others. It is the “glue” that binds a group of
people together.

a dynamic system of rules, explicit and implicit,
established by groups in order to ensure their survival,
involving attitudes, values, beliefs, norms, and behaviors,
shared by a group but harbored differently by each
specific unit within the group, communicated across
generations, relatively stable but with the potential to
change across time. (Matsumoto, 2000 apud BROWN,
2007, p. 189) [1]

Sílvia Sollai 

Mestrado em Letras UPM 2010

Presentation at The University of Mississippi

 
 
 
 
 
 
 
 



183 
 

Imagem 7 
 

Essay: Brazilian Identity for export

The role of culture in teaching a foreign language 

If we want to define culture, among the numerous
possibilities available, we shall opt for the one that
conceptualizes culture not only as the set of
accomplishments and contributions of a people to its
civilization, that is, its music, literature, architecture,
technology and philosophy, but also as the
anthropologists‟ understanding of what comprehends the
whole set of events in the life of a people: from the
most basic, such as seeking food and clothing, down to
the most complex manifestations, such as those relating
to social institutions, family organization, government, civil
and religious rites, i.e., a concept of culture that
encompasses all aspects of human life. (Ferreira, 1998, p.
40, our translation) [2]

Sílvia Sollai 

Mestrado em Letras UPM 2010

Presentation at The University of Mississippi
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Essay: Brazilian Identity for export

Identity  the symbolic construction from a reference (related
to culture, nation, territory, ethnicity, gender and space) used
to define its position in the social structure (Ortiz,1996 apud
RONSINI, 2004, p. 109) [3]

Identification  forming borders, finding belongness,
differentiating

Identification is, then, a process of articulation, a suturing,
an over-determination not a subsumption. There is always
„too much‟ or „too little‟ – an over-determination or a lack,
but never a proper fit, a totality. Like all signifying
practices, it is subject to the ‟play‟ of différance. (HALL,
2003) [4]

Sílvia Sollai 

Mestrado em Letras UPM 2010

Presentation at The University of Mississippi
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Imagem 9 
 

Application and process

 AUTHENTIC MATERIAL any material that was
not adapted, simplified or created to be
specifically used by students of foreign
languages. Authentic material is written or
recorded for a common public because it reflects
a cultural and situational context itself (Nunan,
2004)

 MATERIAL SELECTION  initial phase to
select material to foreign culture teaching
(BYRAM; MORGAN et al.,1989)[5]

Sílvia Sollai 

Mestrado em Letras UPM 2010

Presentation at The University of Mississippi
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Material selection to  foreign culture teaching
(BYRAM; MORGAN et al.,1989)[5]

Social identity and social 

groups

social class, regional identity, ethnic minority,

professional identity

Social interaction (non) verbal behaviour conventions

Belief and behavior Routine and taken-for-granted actions within social

groups

Social and political 

institutions

institutions of the state and the value they embody

provision of healthcare, security, local government

Socialization Families, school, military service, employment and

cerimonies; divergent practices and national auto-

stereotype expectations

National history Periods and events, historical and contemporary

National geography Within national boundaries – other essential info to

outsiders

Cultural and national 

heritage

Cultural artefacts – emblems

Stereotype and national 

identity

Symbols; stereotype and their meaning
Sílvia Sollai 

Mestrado em Letras UPM 2010

Presentation at The University of Mississippi
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Imagem 11 

PSL in São Paulo, Brazil

music

video

newspaper

CBNradio

portfolio

written

oral

auto struct

phonetics

narrative

book

written

oral

internet

 roleplay

external

internal

extra

paradidactic

Authentic material

Continuous assessment

lab

systematic

Sílvia Sollai 

Mestrado em Letras UPM 2010

Presentation at The University of Mississippi
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Culture & identity: sample activity

Authentic material

Caramuru (film)

STRATEGIC

COMPETENCE

Guessing Game

DISCOURSE

COMPETENCE

(cohesion)

Contextualization

SOCIO

LINGUISTIC

COMPETENCE

Frozen image

GRAMMATICAL

COMPETENCE

(voc)

Canale & Swain (1980)

Belief

Behavior 

Stereotype

Sílvia Sollai 

Mestrado em Letras UPM 2010

Presentation at The University of Mississippi

2001 dir. Guel Arraes

1781 (epic) S. Rita Durão
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Imagem 13 
 
 

Muito Prazer - Lab língua (unidade 5) 
 

A. Ouça a canção de Chico Buarque e complete as lacunas. Onde se passa o diálogo? 
 

Sinal Fechado                                                                  Chico Buarque 

    

Â– Olá! ___________  vai? 
Â– Eu vou indo. E você, tudo bem? 
Â– Tudo bem! Eu vou indo, correndo pegar um lugar no ___________ E você? 
Â– Tudo bem! Eu vou indo, em busca de um sono _____________Quem sabe? 
Â– Quanto tempo! 
Â– Pois é, quanto tempo! 
 
Â– Me perdoe a pressa - é a alma dos __________  negócios! 
Â– Qual, não tem de quê! Eu também só ando a ______________ ! 
Â– Quando é que você telefona? _______________ nos ver por aí! 
Â– Pra semana, prometo, talvez nos vejamos...Quem sabe? 
Â– Quanto tempo! 
Â– Pois é...quanto tempo! 
 
Â– Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ___________ 
Â– Eu ___________ tenho algo a dizer, mas me foge à lembrança! 
Â– Por favor, telefone - Eu preciso beber ___________ coisa, rapidamente... 
Â– Pra semana... 
Â– O _____________ 
Â– Eu procuro você...  
Â– Vai ____________  
Â– Eu prometo, não esqueço... 
Â– Por favor, não esqueça, por favor... 
Â– Adeus! Não esqueço... 
Â– Adeus! 
Â– Adeus! 

 

B. Ouça a sentença e leia a alternativa que corresponde ao seu sinônimo: 
 

1. a.   Tudo bem? b.   Quem sabe? c.    E você? 

 

2. a.   Quanto tempo! b.   Eu vou indo! c.    Por favor! 

 

3. a.   Olá! b.   Pois é! c.    Adeus! 

 

4. a.   Me perdoa? b.   Tudo bem? c.    Quem sabe? 

 

C. Escolha as expressões que significam uma promessa. Depois, repita-as: 
 

Não esqueço. Não tem de quê. Pra semana. 

Eu procuro você... Eu prometo! Quanto tempo! 
 

D. Responda o diálogo usando uma das alternativas abaixo: 
 

a.   Eu vou indo, e você? Tudo bem? b.    Pra semana, prometo. Quem sabe? 
 

a.   Pois é, quanto tempo... b.    Adeus! Não esqueço 
 

a.   Não tem de quê! b.    Tá, eu procuro você! 
 

a.   Por favor, telefone... b.    Não esqueço não, prometo! 
 criado por Sílvia Sollai - março 09 

 
 

 

LAB

STRATEGIC

COMPETENCE

DISCUSSION

DISCOURSE

COMPETENCE

COMPARISON

SOCIO

LINGUISTIC

COMPETENCE

SYSTEMATIZE

GRAMMATICAL 

ORGANIZATIONAL

COMPETENCE

Social 
interaction

National 
identity
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Muito Prazer - 5A (extra) criado por Sílvia Sollai 
projeto Samsung - Equipe CLEM 

 
EXCURSÃO - UM DIA EM PARANAPIACABA 

ALUNO A 

Hoje é sábado. Vocês  estão  planejando  passar  um  dia  em  Paranapiacaba,  

a  45km  de  São Paulo. Cada  um  de  vocês  tem  informações  sobre  lugares  

e atividades diferentes no distrito de Santo André. 

 Sugira e escolha atividades para o dia, tarde e noite 

 Cada um tem R$ 100,00 para gastar. Verifique preços e horários de atendimento. 
 

COMO CHEGAR DE TREM R$ 20,00 
Pegue o trem para Rio Grande da Serra na Estação de trem da Luz de 20 em 20 minutos.  

Os trens só chegam até a Estação de Rio Grande da Serra, a partir desse ponto só de ônibus. 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

 

FIELD TRIP

STRATEGIC

COMPETENCE

PROBLEM-SOLVING

DISCOURSE

COMPETENCE

ROLE PLAY

SOCIO

LINGUISTIC

COMPETENCE

PAIR WORK

GRAMMAR 

COMPETENCE

National 
history/ 
geography

Cultural 
heritage

Sílvia Sollai 

Mestrado em Letras UPM 2010

Presentation at The University of Mississippi
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EXCURSÃO - UM DIA EM PARANAPIACABA 

ALUNO B 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museu Funicular (Ferroviário) 

 

 

 

Clube União Lira Serrano 

RESTAURANTES: 
Casa do Tio César 

Rua Antônio Olintho, 489 
R$ 11,00 KILO 

DOCES E SALGADOS 
Estação do Crepe 

 Rua Varanda Velha, 362 
R$ 7,00 misto + suco 

Exibição das máquinas fixas que 
transportavam o trem por meio do 
sistema funicular. 

No museu há também a exposição de 
diversos objetos de uso ferroviário, fotos 
e fichas funcionais de muitos ex-
funcionários da ferrovia.                        
Das 14:00 às 18:00                               
Entrada - R$ 8,00 

 

Esse clube é a união da Sociedade Recreativa Lira da 
Serra e do Serrano Atlético Clube, os dois incentivados 
pela São Paulo Railway. Sua sede foi edificada na 
década de 1930, época das últimas construções da SPR, 
como o antigo II Grupo Escolar. Horário: das 10:00 às 
16:00, entrada R$ 13,00 

 

::Trilha Lago Cristal:: 
 
Grau de dificuldade: Médio Tempo médio: 4:30 horas 
Grau de declínio: baixo  Percurso alternativo: 7 km 
Preço: R$ 25,00 trilha + lanche + brinde 

Muito Prazer - 5A (extra) criado por Sílvia Sollai 

projeto Samsung - Equipe CLEM 
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THANK YOU!

silvia@sollai.com.br
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Quadro 3: Sugestão para o critério de seleção de material autêntico para aquisição de segunda cultura. 

(texto original em inglês) 
 
 

 
Social identity and 

social groups 

Groups within the nation-state which are the basis for other than 

national identity, including social class, regional identity, ethnic 

minority, professional identity, and which illustrate the complexity of 

individuals‘ social identities and of a national society. 

Social interaction 

 

Conventions of verbal and non verbal behaviour in social 

interactions at differing levels of familiarity, as outsider and insider 

within social groups. 

Belief and behavior Routine and taken-for-granted actions within a social group – 

national or sub-national – and the moral and religious beliefs which 

are embodied within them; secondly routine of behaviours taken from 

daily life, which are not seen as significant markers of the identity of 

the group. 

Socio-political 

institutions 

Institutions of the state – and the values and the meanings they 

embody – which caracterise the state and its citzens and which 

constitute a framework for ordinary, routine life within the national 

and sub-national groups; provision for health care, for law and 

order, for social security, for local government etc. 

Socialization and 

the life-cycle 

Institutions of socialization - families, schools, employment,  religion, 

military services – and the cerimonies which mark passages through 

stages of social life; representation of divergent practices in different 

social groups as well as national auto-stereotypes of  expectations 

and shared interpretations. 

National history Periods and events, historical and contemporary which are 

significant in the constitution of the nation and its identity – both, 

actually significant and, not necessarily identical, perceived as such 

by its members. 

National geography Geographical factors within the national boundaries which 

significant in member‘s perception of their country; other factors 

which are information (known but not significant to members) 

essential to outsiders in intercultural communication. 

National cultural 

heritage 

Cultural Artefact perceived to be emblems and embodiments of 

national culture from past and present – in particular those which 

are ‗known‘ to members of its nation – e.g. Shakespeare in Britain, 

The Impressionists in France, Wagner in Germany – through their 

inclusion in curricula of formal education; and also contemporary 

classics, not all of which have reached the school curriculum and 

some of which may be transient but significant, created by television 

and other media - e.g.  Truffaut´s films in France, Agatha Christie in 

Britain, Biermann´s songs in Germany. 

Stereotype and 

national identity 

For example, German and English´s notion of what is ‗typically‘ 

German and English national identity; the origins of these notions – 

historical and contemporary – and comparisons among them; 

symbols of national identities and steretypes and their meanings, e.g. 

famous monuments and people.  

 
 

Fonte: BYRAM, M.; MORGAN, C. Teaching-and-learning Language-and-Culture. EUA: Multilingual, 1994. 

 


